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– Milyen konkrét feladatokat végzett a kinevezése 
előtt?
– Az Országos Mikrohitel Program Fejér 
Megyei koordinációja mellett vállalkozói tan-
folyamokon pénzügyi tervezést tanítottam, 
illetve a kilencvenes években az Európai Unió 
regisztrált szakértőjeként adósminősítés és 
fedezet értékelés témakörökben oktattam 
mikrofinanszírozási szakembereket. Tíz évvel 
ezelőtt én dolgoztam ki az Országos Mikro-
hitel Program – jelenleg is alkalmazott – adós-
minősítő rendszerét illetve az adósminősítés 
szabályait, az országos mellett a helyi mikro-
hitel programok szakmai koncepcióját, illetve 
több ma is működő helyi mikrohitel programot 
(IBM Újrakezdési Mikrohitel, „Fehérvár” Hi-
tel stb.). Több éven keresztül a Magyar Mikro-
finanszírozási Hálózat ® Mikrohitel Országos 
Szakmai Bizottságának elnöke voltam. A 
szakmai irányításom mellett fejlesztette ki az 
alapítvány a megyei és fővárosi vállalkozásfej-
lesztési alapítványok ® által működtetett helyi 
mikrohitel programok informatikai rend-
szerét, illetve a magyar vállalkozásfejlesztési 
portálon elérhető online vállalkozásfejlesztési 
szolgáltató rendszert.

– Milyen helyzetben van most az RVA?
– 2008-ban az RVA egyik legnehezebb évét 
zárta. Az alapítvány 1991-ben az Európai Kö-
zösségek kezdeményezésére jött létre, az Phare 
program vállalkozásfejlesztési programjainak 
magyarországi lebonyolítására. A végrehajtás-
nak és az alapítvány munkájának sikere, hogy a 
90-es évek elejére jellemző kényszervállalkozói 
réteg életképes vállalkozásai megfelelően meg-
erősödhettek és felkészülhettek az Európai 
Uniós csatlakozásra. Az alapítvány által biz-
tosított vállalkozói tanácsadás, a több mint 3,5 
milliárd forintos mikrohitel folyósítás számos 
vállalkozás beindítását, munkahely megterem-
tését illetve megtartását segítette elő. A mikro-
hitel konstrukció magyarországi működtetését 
1998-ban a térség legjobb gyakorlatának minő-
sítette egy nemzetközi felmérés.
– Sajnos 1998-óta az alapítvány (illetve a Ma-
gyar Vállakozásfejlesztési Hálózat) központi 
támogatásban nem részesült. A programok 
forrásait elsősorban pályázati pénzekből 
fedeztük, illetve jelentős segítséget jelentett 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának támogatása is.
– Az elmúlt időszak központi vállalkozás-
fejlesztési „koncepciója” sajnos erősen le-

gyengítette a korábban már jól bevált vállal-
kozásfejlesztési intézményrendszert. A szabad 
verseny mindenhatóságába vetett vak biza-
lom megnyilvánulásai – megítélésem szerint 
– olyan súlyos tévedésekhez vezettek, amelyek 
eredményeként az országban nem tudtuk olyan 
mértékben kihasználni a vállalkozói szféra felé 
irányuló Európai Uniós segítséget, mint ami-
lyen mértékben az megfelelő szakmai irányítás 
és asszisztencia mellett lehetséges lett volna.
– A kialakult gazdasági válság olyan helyzet-
ben érte az országot és a vállalkozókat, ami-
kor a meghirdetett programok a legkevésbé 
támaszkodtak az Európai Unió által korábban 
már létrehozott professzionális intézmény-
rendszerre és kiképzett szakemberekre.
– Ennek megfelelően sajnos az RVA is keve-
sebbet tud tenni a válság 
által előidézett problémák 
kezelésére, mint ahogyan 
azt tehetné előkészített és 
átgondolt központi gaz-
daságélénkítő programok 
megléte esetén.

– Mit tehetnek most a váll-
alkozásokért?
– Az alapítványunk szak-
embereivel a rendelkezé-
sünkre álló eszközök erejé-
ig elsősorban olyan kedve-
ző mikrohitel konstrukciók 
meghirdetésével próbáljuk 
enyhíteni a problémákat, 
amelyeknél a piaci kama-
tok alatt biztosítunk két 
éves tőketörlesztési türel-
mi idő illetve tíz éves fu-
tamidő mellett vállalkozói 
kölcsönöket. Reményeink 
szerint a két éves türelmi 
idő megfelelő időtartam 
ahhoz, hogy a kölcsönök 
törlesztései már a válság 
utáni kilábaló időszakban 
kezdődhessenek. 
– Bár kisebb központi lét-
számmal, de az alapítvány 
körül kialakult jelentős 
eredményeket felmutató 
és szellemi kapacitást je-
lentő szakértői kör megtar-
tásával folytatni kívánjuk 
azt a missziót, amelyet az 

RVA tizennyolc évvel ezelőtti megalakulása 
óta sikerrel folytat. A cél a vállalkozások igé-
nyeihez rugalmasan alkalmazkodó mikrohitel 
konstrukciók fenntartása és továbbfejlesztése. 
Rendkívül fontos a megfelelő vállalkozói 
képzés, ennek súlypontját azonban a jövőben 
az Interneten keresztüli információnyújtásra 
helyezzük. Továbbra is nagy hangsúlyt helye-
zünk az on-line elektronikus szolgáltatások 
fejlesztésére, amely területen már jelentős 
eredményeket tudunk felmutatni. A Vál-
lalkozásfejlesztési Portálon (www.vfportal.hu) 
ingyenes az on-line hitelkérelem benyújtás, 
automatikus „cégértékelés” az egyszerűsített 
éves beszámoló adatai alapján, hitelképesség 
vizsgálat, ingyenes a regisztráció a cégadat-
bázisban, és többek között a saját weblapké-
szítés.
– A továbbiakban pedig reménykedünk abban, 
hogy az Európai Unió irányelvei és vállalko-
zásfejlesztési felfogása ismét érvényre juthat 
Magyarországon is.

Bemutatkozik a Székesfehérvári RVA új ügyvezetője
Szekfü Tibor 1994 óta dolgozik az RVA-nál finanszírozási igazgatóként, illetve 
ügyvezető igazgató-helyettesként. 2009. január 1-jével – egyáltalán nem ideális 
gazdasági helyzetben – nevezték ki ügyvezető igazgatónak. Szekfü Tibort a bemu-
tatkozás mellett arról kérdeztük, mit tehet az RVA a vállalkozásokért.

http://www.vfportal.hu
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Az intézmények számára minimum 20, ma-
ximum 80 millió forint volt az elnyerhető 
összeg. A kiírásra a régióból összesen 14 
pályázat érkezett be, közülük 10 nyertes szü-
letett, az intézmények összesen 676 639 442 
Ft vissza nem térítendő uniós támogatást 
nyertek el a pályázatokban megfogalmazott 
projektjeik megvalósítására.

Veszprém megyében 3 fejlesztés valósulhat 
meg a maximális támogatási összeggel – je-
lentette be a veszprémi Hóvirág Bölcsődé-
ben a KDRFT elnöke. Pál Béla elmondta, a 
Veszprémi Hóvirág és Napsugár Bölcsődék 
fejlesztése és kapacitásbővítése 80 millió 
forintos támogatással valósulhat meg, Pápa 
Város Önkormányzata szintén 80 millió 
forintot nyert a Bóbita Bölcsőde kapaci-
tásbővítő fejlesztésére valamint Várpalota 
Önkormányzata 79 099 301 Ft-ot nyert el a 
helyi Ringató Bölcsőde kapacitásbővítő fel-
újítására.
 
A tíz nyertes pályázó között 3 Fejér megyei 
(Székesfehérvár (2 Bölcsőde), Sárszentmi-
hály) intézmény több mint 191 millió forint 
összegű támogatást nyert el, valamint Ko-
márom-Esztergom megyében 4 település 
(Komárom, Nyergesújfalu, Máriahalom, 

Almásfüzitő) több, mint 246 millió forintot 
nyert el bölcsőde létesítésére valamint fel-
újításra.

Pál Béla bejelentette a KDOP A szociális 
alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alap-
ellátásokhoz való hozzáférés javítása és a 
szolgáltatások minőségének komplex vagy 
térségi szintű fejlesztése pályázat nyerteseit 
is. Ebben az esetben a rendelkezésre álló 
keretösszeg 600 millió forint volt, a támo-
gatás mértéke szintén 90% volt, a támogatás 
minimum összege pedig 20 millió, maximum 
értéke pedig 150 millió forint lehetett. A kií-
rásra 8 pályázat érkezett be, közülük a bíráló 
bizottság 4-et ítélt sikeresnek. Eszerint Bala-
tonfüred Önkormányzata 150 millió forintot 
nyert el szociális komplexum létrehozására 
a minőségi szociális ellátás megteremtése 
érdekében- mondta el a KDRFT elnöke. Pál 
Béla hozzátette, sikeres volt a pályázaton 2 
Fejér megyei valamint egy Komárom-Esz-
tergom megyei kistérségi társulás is, a négy 
nyertes összesen 566 655 538 Ft vissza nem 
térítendő uniós forrást nyert el a pályázat 
keretében.

A bölcsődei pályázat nyertesei:
Székesfehérvári Csemete Alapítvány: Cse-

mete Bölcsőde férőhelybővítése és játszókert 
felújítás: 31 477 680 Ft.
Székesfehérvár MJV Önkormányzata: A 
Speciális Fejlesztő Bölcsőde fejlesztése és 
kapacitásbővítése: 79 999 200 Ft.
Sárszentmihály Községi Önkormányzat: 
Bölcsődei intézmény létesítése: 80 000 000 
Ft.
Fejér megye összesen: 191 476 880 Ft
Almásfüzitő Község Önkormányzata: Szo-
ciális Alapellátási Intézmény Bölcsődéje 
infrastrukturális fejlesztése: 80 000 000 Ft.
Nyergesújfalu Város Önkormányzata: Böl-
csőde létesítése: 29 650 769 Ft.
Máriahalom Község Önkormányzata: Böl-
csődeépítés: 56 414 684 Ft.
Komárom Város Önkormányzata: Bölcsődei 
szolgáltatás indítása Koppánymonostoron: 
79 997 808 Ft.
Komárom-Esztergom megye összesen: 246 
063 261 Ft. 

Pápa Város Önkormányzata: Bóbita böl-
csőde kapacitásbővítő fejlesztése, 80 000 
000 Ft.
Veszprém MJV Önkormányzata: Hóvirág 
és Napsugár Bölcsődék fejlesztése és kapa-
citásbővítése: 80 000 000 Ft.
Várpalota Város Önkormányzata: Ringató 
Bölcsőde kapacitás bővítő felújítása: 79 099 
301 Ft
Veszprém megye összesen: 239 099 301 Ft

(Forrás: KDRFÜ)

Bölcsődék újulnak meg, illetve újak létesülnek uniós támogatással

Pályázati eredmények a régióban
A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a múlt évben írt bölcsődei ellátást 
nyújtó intézmények fejlesztésére és kapacitásának bővítésére, amelyre kedvező fel-
tételekkel lehetett pályázni, hiszen a nyertesek a beruházás értékének akár 90%-át 
kaphatták meg vissza nem térítendő európai uniós támogatásként. 
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Új év, új remények?

Immár negyedik éve, hogy január-februárban felkérjük 
a régió városainak – immár harminckilencre rúg a szá-
muk – vezetőit, hogy tekintsenek vissza az eltelt eszten-
dőre, és fogalmazzák meg idei céljaikat. 2009-ben össze-
állításunk kibővült a Balatoni Fejlesztési Tanács, illetve 
a három megye közgyűléseinek elnökeit gondolataik 
megfogalmazására. Természetesen örömmel láttuk az 
egyes városok mellett a bőkezű, támogató vállalkozások 
bemutatkozását is.
Ha rövid mérleget akarunk vonni az évértékelésekből, 
igen vegyes kép tárul a szemünk elé. A megyék első 
emberei nem titkolják elégedetlenségüket, hiszen a 
mai politikai irányítás nem igazán kedvező számukra. 
A városok esetében találkoztunk elégedett, bizakodó 
polgármesterekkel, ám többen arról nyilatkoztak, hogy 

2009. nem igazán az önkormányzatok éve lesz.
Bízzunk benne, hogy azoknak lesz igaza, akik az összefogás, a közös cselekvés erejé-
ben hisznek. Ez lehet a jelenlegi válságban a kiút, erre alapozva lehet jövőt tervezni.
Rengeteg szép eredményről, megvalósult beruházásról adhatunk számot, a városveze-
tők sok-sok civil szervezetet, vállalkozást emelnek ki beszámolóikban.
Az ő példamutatásuk, áldozatos munkájuk adhat valamennyiünknek erőt a valóban 
nem könnyű elkövetkezendő időkre.

Veér Károly

főszerkesztő
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– Rengeteg település, három megye, három ré-
gió érdekelt a Balaton fejlesztésében, idegenfor-
galmának megszervezésében. Hogy lehet ennyi 
érdeket összeegyeztetni?
– Úgy vélem, a jelenlegi struktúra nem meg-
felelő a Balaton számára, 2013. után érdemes 
lenne egy új rendszert kidolgozni. Az együtt-
működés egyébként kiváló, nem a szervezeti 
háttérnek, hanem a személyes, emberi kap-
csolatoknak köszönhetően. A tó környéki 
régiók, megyék, települések büszkék kiemelt 
helyzetükre, nem bánnak mostohán a hozzá-
juk tartozó területekkel. Ez jó dolog, hiszen 
a magyar idegenforgalmi bevétel kb. egyhar-
mada innen származik. Ez persze fokozható 
lenne, ha egységes egészként kezelve mint-
egy idegenforgalmi nagyvállalkozásra te-
kintenénk. Önálló Balaton megyére nem, de 
tervezési régióra gondolok, ez egy lépéssel a 
mostani állapotok elé kerülne.

– Mi a gátja a fejlődésnek?
– Jobban össze kéne hangolni a dolgainkat, 
az idegenforgalmi ágazat szereplőinek kel-

lene kedvezni. A sok érdeket most legalább 
hatszoros előszűrőn vizsgálják, rangsorol-
ják, pedig elég lenne mondjuk három is. A 
Balatont egységesen kezelve mint szimbó-
lumot, attrakciót kéne eladni felhasználva 
a természeti táj, a környezet, a borkultúra, 
a történelmi látványosságok, a lovas és 
sportszolgáltatások adottságait. Nagyobb 
koordinációra van szükség a rendezvények 
és a fejlesztések területén. Az lenne a szép, 
ha az egész olyan lenne, mint a Riviéra. Ez 
persze nem az önkormányzatokon múlik, 
nagyvonalú politikai döntést kéne hozni az 
ügyben. A jelenlegi válság új kihívásokkal 
szembesít bennünket, egyre ádázabb lesz a 
harc a vendégekért. Ezért jobban a Balaton 
közösségére kéne bízni az eszközök, forrá-
sok elosztását.

– A Balatont szerintem minden magyar a saját-
jának vallja, mindenki bele akar szólni a jövő 
tervezésébe.
– Így igaz. A tónak saját társadalma van. Ez 
egyrészt az itt élő patriótákból, másrészt a 

nyaralásukat itt eltöltőkből áll. Szenvedélye-
sen vitatkozik az is, aki csak mondjuk egy 
hetet tölt a magyar tenger partján. Így hát sok 
a kötelezettség, sokféle igénynek kell meg-
felelni. Úgy vélem, a Balaton adottságai ma 
még nincsenek teljes mértékben kihasználva. 
A szezonhosszabbítás csak fejlesztések révén 
valósítható meg. Szükség lenne az északi és a 
déli parton is 4-5 olyan szállodára, amely ezt 
biztosítaná. Lehetne alapozni a téli Balaton 
nosztalgiára, a két világháború közt például 
filléres vonatok jártak Budapestről, hogy az 
emberek gyönyörködjenek a látványban, és 
korcsolyázzanak, fakutyázzanak. Ennek fel-
újításához persze szolgáltatók, forralt bort 
áruló büfések, takarítók, őrök kellenének. 
Ezekkel a lépésekkel lehetne legnagyobb ta-
vunkat igazi értékmegőrző tájegységgé tenni.

– Az új Balaton-törvény lefektette az alapokat. 
– Három év alatt 300 javaslatcsomagot tár-
gyaltunk meg, és örömömre szolgál, hogy az 
országgyűlés (az SZDSZ kivételével) kon-
szenzussal szavazta meg, így a közös akarat 
kinyilvánításával ez egy igazán erős törvény-
nek mondható. Bízom benne, hogy a törvény 
segítségével, és a jövőbeli együttműködés 
hatására a Balatont a világörökség részévé 
nyilvánítják. Társadalmi támogatottsággal 
előbb-utóbb ez is menni fog, ezért dolgozom, 
dolgozunk!

veér

Balaton Fejlesztési Tanács 

Együtt a Balaton jövőjéért…
A Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) feladata, hogy a régió szereplőivel együtt 
meghatározza a térség fejlesztési irányait, támogassa a fejlesztési programok, 
projektek kidolgozását a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) területén. Továbbá 
koordinálja és a rendelkezésre álló fejlesztési források segítségével ösztönözze a 
térség fejlődését szolgáló vízvédelmi, turisztikai, gazdasági beruházásokat. Dr. 
Suchman Tamással, a BFT elnökével beszélgettünk.
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– Fő tevékenységük a hajózás Milyen eszközparkkal rendelkeznek?
– A balatoni személyhajó-forgalom nagy részét 25 motoros személy-
hajó és egy 25 fő befogadóképességű vitorlás bonyolítja le. A Balaton 
északi és déli partja között a híd szerepét tölti be a Szántód-rév – Ti-
hany-rév útvonalon közlekedő 4 kompunk. Évente több százezer utas 
és jármű kel itt át. A személyhajóink ma már a Balaton 22 kikötőjét 
érintik. A legtöbb kirándulóhajó a Tihanyi-félsziget és a badacso-
nyi borvidék nevezetességeinek megtekintésére szállítja utasait. A 
menetrend szerinti járatokon kívül séta-, diszkó- és igény szerint 
különhajók indulnak. Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek 
rendezvényhajóink, ahol a legmagasabb igényeket is kielégítő ven-
déglátással állunk megrendelőink rendelkezésére. A hajóparkunk 
összetétele lehetővé teszi akár több száz fős rendezvények lebonyolí-
tását teljes körű vendéglátással is. Helka, Csongor, Csobánc és Kelén 
nevű nosztalgiahajóinkat ragyogóan felújítottuk, igen közkedveltek 
a turisták körében.

– Vendéglátással, és kiegészítő szolgáltatásokkal is foglalkoznak.
– Siófokon a Móló Hotel közvetlen vízparti 37 szobás szállodánk 111 
férőhellyel nyújt kikapcsolódási lehetőséget, pihenést. Balatonbog-
láron és Balatonszemesen vízparti, homokos stranddal és felújított 
vizesblokkokkal rendelkező kempingjeink várják a sátorral vagy la-
kókocsival érkező turistákat. Társaságunk üzemelteti a Balaton leg-
nagyobb vitorláskikötő-láncát, mely jelenleg 10 nagyobb és 11 kisebb 
kikötőből áll. Ipari és építőipari ágazatunk vállal kikötőépítéseket, 
strandkialakításokat, hajóépítést, -javítást, mindezek megtervezését, 
hatósági engedélyeztetések lebonyolítását.

– Milyen évet zártak 2008-ban?
– Kezdjük azzal, amire a legbüszkébbek vagyunk. 2008-ban vállala-
tunk elnyerte a Dél-Dunántúli Minőségi Díjat, amit hatalmas meg-
tiszteltetésnek tartunk. Ami a gazdálkodásunkat illeti,szeptemberig 
kifejezetten jónak tartottuk az idényt, ezt követően csökkentek a 
bevételeink, ezért közepes évnek értékelhetjük 2008-at. Személyha-
jóforgalmunk 3-4%-kal, nem menetrendszerű forgalmunk 12 %-kal 
nőtt az előző évhez képest. Ugyanakkor a kompforgalom 3-4%-os 
visszaesést mutat. Ennek az az oka, hogy az előző évben nagy volt 
a növekedés, hiszen a tavasz akár nyárnak is volt tekinthető, jóval 
előbb indult a szezon. Két nagy vitorláskikötő is épült volna köz-
reműködésünkkel, ezek a beruházások sajnos nem valósultak meg, 
ami jelentős bevételkiesést okozott. Balatonudvariban a beruházó 
nem nyert a pályázaton, Csopakon pedig az engedélyt vonták vissza. 
Így nehéz nyereséget realizálni, pedig turisztikai szempontból jó évet 
zártunk.

– Mit vár az idei évtől?
– Tavaly évvégén derült ki, hogy az állam kiszáll a tulajdonosi körből, 
így az érintett 22 önkormányzat lesz a Zrt. tulajdonosa. A közgyű-
lésen 600 milliós tőkeemelésre került sor, ugyanakkor költséghaté-
konyabb gazdálkodásra lesz szükség. Bízunk benne, hogy az állam 
kivonulásával egyszerűsödnek a döntési folyamatok, és talán meg-
alapozottabbak is lesznek. Ami a prognózisokat illeti, valószínűleg 
a válság hatására kevesebb lesz a külföldi vendég, inkább a kevésbé 
tehetősebbek érkeznek a Balatonra. Hogy milyen lesz az évünk 
– idősebb Rosta Sándort idézve – majd Pünkösd tájékán derül ki. 
Idén később lesz a húsvét is, ám akkorra látni fogjuk, mire is számít-
hatunk. Mindenképpen törekszünk rá, hogy a kompokon ne legyen 
áremelés, sőt tervezzük, hogy az üzemanyagárak függvényében eset-
leg csökkentjük is az árakat. A diákok és az idősebbek számára ked-
vezményeket biztosítunk, hiszen ezeket a rétegeket támogatni kell. 
Meg kell vizsgálni, hogy az EU-ból honnét várhatunk vendégeket 
– szerintem többen érkeznek majd Szlovákiából, Lengyelországból, 
Csehországból, Romániából), így az ő igényeiknek kell a belföldiek 
mellett megfelelnünk. Fenntartjuk, hogy a Balaton környékén lakók 
50%-os kedvezménnyel vehetik igénybe szolgáltatásainkat, reméljük 
minél többen élni fognak ezzel a lehetőséggel!

Vk.

Balatoni Hajózási Zrt.

Várjuk a fedélzeten!
A balatoni személyhajózás 1846. szeptember 21-én indult 
meg. Ezen a napon bocsátották vízre az első gőzhajót, a Kis-
faludyt. Az elmúlt több mint 150 év alatt cégünk a balatoni 
turizmus meghatározó részévé vált. Társaságunk a legna-
gyobb hajózási cég a tavon, legismertebb tevékenységei a 
személyhajózás, kompközlekedés és vitorláskikötők üzemel-
tetése – tudtuk meg Dr. Horváth Gyula vezérigazgatótól.
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Fejér megye

– Ennyire rossz a helyzet?
– A kormány gyakorlatilag tönkretette, 
lehetetlen helyzetbe hozta a megye gazdál-
kodását, jogsértő módon, az Alkotmány 
betűinek és szellemének semmibe vételével 
mintegy kétmilliárd forintot vontak el az 
elmúlt időszakban. Ezt úgy próbáltuk kom-
penzálni, hogy hitelt vettünk fel. Hazugság 
az az állítás, hogy a megyénél túlburjánzott a 
nem kötelező feladatok ellátása, támogatása. 
Mire gondoltak az illetékesek? Szüntessük 
meg a megyei múzeum és a Megyei Műv-
elődési Központ tevékenységét? Bocsássunk 
el orvosokat, egészségügyi szakdolgozókat? 
A helyi pártkatonáik tiltakoznának a legin-
kább minden ilyesfajta elgondolás ellen. Mi 
azt gondoljuk, hogy kulturális, egészségügyi, 
szociális gondozási értékeink védelme, fenn-
tartása igenis kötelességünk. A mentálisan 
és fizikailag szisztematikusan tönkretett tár-
sadalomnak szüksége van ezekre. Az elvoná-
sok a megyei fenntartású szociális, kulturá-
lis, oktatási intézményeket, valamint a meg-
yei kórházat, és ezáltal a legvédtelenebbeket, 
legrászorultabbakat sújtják. Sokszor felte-
szem a kérdést, a kormányban ülők hogyan 
tudnak így gondolkodni? Vajon nyugodtan 
hajtják álomra a fejüket ilyen döntések után? 
A kormányzat úgy tesz, mintha ezek a prob-
lémák nem is léteznének. Évről évre csök-
kennek a normatíváink, már felerészben sem 
fedezik intézményeink működési költségét. 
Nincs saját forrásunk, pedig az Alkotmány 
előírja, hogy a megyéknek biztosítani kell fo-
lyamatos bevételi lehetőséget. Erről azonban 

hatalmi gőgjükben teljesen megfeledkeznek. 
Magyarul kell beszélnünk: itt a megyék teljes 
elsorvasztása a cél.

– Milyen kiutat lát ebben a helyzetben?
– Egyszerűen nincs segítség. A pályázati 
kiírások, hogy választékosan fogalmazzak, 
fölöttébb sajátosak, a pályázatok lebonyo-
lítása felháborító, jogsértő, gondoljon csak 
a póluskórházak több tízmilliárdos uniós 
pályázatának úgynevezett eredményhirdeté-
sére… De előfordul az is, hogy a társadalom 
pénzét használva egyszerűen visszatartják a 
kifizetéseket, mint amilyen például a megyei 
levéltárunk felújításakor keletkezett első 
résszámláink kifizetését... Azt mondják, 
idén még nem nyíltak meg a források… 
Érdekes megközelítés. Nekünk ugyanakkor 
a keletkezett áfát be kell fizetni a meg sem 
kapott, igen jelentős összeg után!

– Számíthatnak jogorvoslatra?
– Az elmúlt időszakban kétszer is az Alkot-
mánybírósághoz fordultunk. Először két éve, 
a megyékkel együttműködve nyújtottunk be 
beadványt, mert kötelező feladataink ellátá-
sához, törvénysértő módon, nem biztosítot-
tak a források. A témakör a mai napig nem 
került az Alkotmánybíróság napirendjére! 
Kérdezem: milyen az a társadalom, ahol 
a legalapvetőbb kérdésre sem kaphatunk 
választ, illetve jogorvoslatot? A második 
beadványunk arról szól, hogy már az intéz-
ményeink önálló gazdasági tevékenysége is 
akadályokba ütközik. Konkrétan arról volt 

szó, hogy egy építkezés, útépítés megkezdése 
előtt a megyei múzeum másfél milliárdos 
összegig köthetett szerződést a beruházóval 
az adott terület régészeti feltárására, és jog-
osult volt a bevételre. Most ezt a lehetőséget, 
lényegében, egy tollvonással megszüntették, 
félmilliárdra csökkentették a múzeumok 
mozgásterét, létrehoztak egy új hivatalt, 
amely az egész országban intézi ezeket az 
ügyeket, végzi a feltárásokat, és felveszi a 
bevételt!

– Milyen sors vár így a megyékre?
– Úgy gondolom, hogy szükség van az ezer-
éves megyerendszerre. A megye össze tudja 
fogni a településeket, hogy visszaállítsák 
például a mezőgazdaság presztizsét, az em-
berek önbizalmát. Sokat tehetnénk a félig-
meddig szétvert családokért, a közbiztonság 
visszaállításáért, azokért a rászorultakért, 
akik 2009-ben is lehetetlen körülmények 
között élnek, a perifériára szorultak. Sajnos 
ma az eklektikus jogszabályi háttér nem ad 
lehetőséget például a rend visszaállítására. 
Káosz van, lehet lavírozni, ügyeskedni, szer-
vezett bűnözők úszhatják meg a büntetést. 
Az emberek egyszerűen nem esnek azonos 
elbírálás alá. Én úgy gondolom, hogy itt el-
sősorban maguknak a törvényalkotóknak 
kellene példát mutatni – de hát ez egyelőre 
csak álom. Már az is kis előrelépésnek szá-
mít, hogy ezekről a témákról ma már leg-
alább lehet beszélni.

– Idén nagyszabású rendezvénysorozatra, ün-
neplésre készülnek.
– Veszprém, Pest és Zala megyékkel köz-
ösen 2009-ben ünnepeljük a megye ezeréves 
fennállását. Az alapfilozófiánk az, hogy az 
ezeréves megyei lét a kultúra része, nemzeti 
érték. Intézményrendszerünket, kulturális 
értékeinket gondozni, védeni kell: ez ad erőt 
a munkához, és lehetőséget a méltóságteljes 
ünneplésre, megemlékezésre.

veér

Megdöbbentő a rászorultak ellehetetlenítése
Milyen jellegű gondokkal küszködik a Fejér Megyei Önkormányzat? Mi áll a prob-
lémák hátterében? Hogyan érinti ez az embereket? Ezekről faggattuk dr. Balogh 
Ibolyát, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökét, aki kijelentette: a jelenleg hatalmon lévő 
kormányzat az utóbbi két és fél évben valóra váltotta „ígéretét”, azaz kiemelt céljai 
közé tartozik a megyék teljes pénzügyi, gazdasági ellehetetlenítése. E kegyetlen, 
szisztematikus intézkedéssorozat azonban – derült ki beszélgetésünk során –, az 
önkormányzati intézményekben gondozott emberek tízezreit is méltatlan helyzetbe 
hozta. 
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Komárom-Esztergom megye

– Melyek lehetnek a megye kitörési pontjai?
– Ha a gazdasági oldalt tekintjük, akkor fel-
tétlenül előnyt jelent, hogy két nagy közleke-
dési tengely is áthalad Komárom-Esztergom 
megyén. A 10-es út (Komárom-Lábatlan-
Nyergesújfalu-Dorog-Esztergom), illetve az 
M1-es autópálya és a nemzetközi vasútvonal 
(Bábolna-Tata-Tatabánya) mentén kiválóak 
a logisztikai lehetőségek, így ezen területek 
gazdasága jól prosperál, továbbra is fejlődő-
képes. A déli, inkább mezőgazdasági jellegű 
települések 2011 után – a földpiac fellen-
dülésével, illetve az agráralapú, alternatív 
energiák iránti igény növekedésével – fejlőd-
hetnek ugrásszerűen. Ami a turizmust illeti, 
itt sem állunk rosszul, sokakat vonz a Vértes 
és a Gerecse, Tata, Esztergom, Komárom 
és Tatabánya kincsei, látnivalói. De ide so-
rolhatnám a Bakony kapujában elhelyezkedő 
Kisbért is, ahol szerintem a mezőgazdaságra 
és a turizmusra kéne koncentrálni, nem pe-
dig az ipartelepítésre. Amiben lépni kellene, 
az a dunai vízi út jobb kihasználása. Egy 
Bécs–Budapest hajójárat – azon túl, hogy 
jóval látványosabb – adott esetben lehet leg-
alább olyan gyors, mint a zsúfolt autópálya. 
Nem mondtunk le arról, hogy megyénken 
haladjon keresztül a Helsinki V/c észak–déli 
közlekedési folyosó, ebben következetes a 

megye, hiszen folytatjuk az elődöm, Agócs 
István által megkezdett előkészítő és lobby 
tevékenységet. Nagy szükség lenne egy új 
esztergomi és komáromi hídra, ezek meg-
épülése további dinamikus fejlődést generál-
hatna megyénkben.

– Nem kerül nyugvópontra a megye–régió vita, 
azaz a közigazgatás átszervezése. Hogy lehetne 
ezt a problémát orvosolni?
– Elsősorban konszenzussal. A mostani kor-
mányzat átszervezési kísérleteinél egysze-
rűen elmaradtak a konzultációk, a szakmai 
viták, hatalmi szóval próbálják átvinni az 
akaratukat. Nem csoda, hogy az Alkotmány-
bíróság immár másodszor semmisítette meg 
a közigazgatás átszervezésére irányuló ha-
tározataikat. Én nem vagyok a regionalitás 
ellensége, főleg, ha nem statisztikai, hanem 
önkormányzat által irányított régióról lenne 
szó. A regionális fejlesztési tanácsok ma a 
kormány pénzelosztó helyei. Ám hiába a sok 
EU-s pályázat, ha nincs hozzá a települé-
seknek illetve a vállalkozásoknak megfelelő 
önrésze. Lehet, hogy hamarosan nagyítóval 
fogják keresgélni a pályázókat. Jó példa erre 
a megyében alakult három Leader–csoport, 
amelyeknek a megye biztosított 1-1 millió fo-
rintot arra, hogy egyáltalán pályázhassanak, 

és ne kelljen piaci kamatozású bankhitelt 
felvenniük. A másik dolog, hogy a felülről 
létrehozott regionális szervezeteknél el kel-
lene végezni egy költséghatékonysági elem-
zést, hol vannak megtakarítási lehetőségek? 
Úgy látom, hogy a kistérségi és a regionális 
szervezetek igen magas költségvetése nem 
arányos a vállalt feladatok súlyával. Vissza 
kellene állítani a megyei területfejlesztési 
tanácsok feladatait, forrásait, hiszen a ne-
hézkes régiós egyeztetések helyett helyben 
sokkal ésszerűbben, hatékonyabban lehetne 
cselekedni az itt lakók érdekében. Az EU-s 
alapértékek között szereplő szubszidiaritás 
elve szerint minél közelebb kell hozni az 
emberekhez a döntési lépcsőfokokat.

– Milyen feladatok ellátása maradt egyáltalán 
a megyénél?
– Az úgynevezett „nemszeretem” jellegűek, 
amiket sem a települések, sem a kormányzat 
nem bír, vagy nem akar ellátni. Ilyenek a 
sérült és idős emberek ellátásával, a neve-
léssel, oktatással, a különböző szakszolgá-
latok működtetésével kapcsolatos feladatok, 
vagyis az intézményfenntartás. Ugyanakkor 
egyre szűkülnek a források, a települések 
költségvetése is csökken, egyre nehezebb 
lesz ezeknek a feladatoknak az ellátása. Nem 
tehetünk mást, elég erősnek kell maradnunk 
a magunk helyén ahhoz, – mivel a régiótól 
csodát nem várhatunk, bár egyes kérdé-
sekben van konszenzus a KDRFT-n belül 
– hogy a kormány és a települések közötti 
köztes funkcióinkat betölthessük.

Vk.

A megye a „nemszeretem” feladatok színtere
A megyei közgyűlés elnöke büszke rá, hogy idén először hagyományteremtő céllal 
Megyenapokat rendeztek tatabányai, esztergomi és komáromi helyszínnel, valamit 
külkapcsolataik is egyre fejlődnek. Németország, Szlovákia, Skócia után 2008-ban 
Lengyelországgal is sikerült szorosabb kapcsolatot kiépíteniük. Dr. Völner Pál az 
elismerés hangján szólt múzeumuk, levéltáruk, könyvtáruk kimagasló szakmai 
munkájáról is.
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Veszprém megye

– A megyei közgyűlés 2006-os megalakulá-
sakor a Fidesz-frakció négyéves stratégiát 
dolgozott ki, ismerve Lamperth Mónika 
kijelentését. Több mint ötven intézményt 
tartunk fenn, ebből 25 oktatási, tehát fe-
lelősséggel tartozunk ezek zökkenőmentes 
működéséért. Alapvető célunk nem lehetett 
más, mint a gazdasági nehézségek ellensú-
lyozása.

– Hogyan sikerült ez az ismert körülmények 
között?
– A mindenkori költségvetés tervezésénél át-
tekintettük az intézményi struktúrákat, ösz-
szevonásokban, racionalizálásban, lehetőség 
szerint megtakarításokban gondolkodtunk. 
Legfontosabbnak az egészségügy kérdését 
tartottuk, szakmai és gazdasági integráció-
val sikerült is a megyei kórház működését 
biztosítani. Egyeztettünk a dolgozókkal, a 
szakszervezetekkel, garantáltuk a zökke-
nőmentes átalakulást. A műszerezettség 
fejlesztésére 100 milliót, a sümegi és zirci 
kórház esetében pedig sürgősségi pályázat 
segítségével 330 milliót költöttünk. Több-
ször végeztünk 10-20 milliós fejlesztéseket, 
Tüskeváron és Nagyvázsonyban az OMSZ-
szel közösen új mentőállomásokat hoztunk 
létre mintegy 50 milliós ráfordítással. Úgy 
érezzük, hogy végre létrejött a kívánatos 
rendszer.

– Szociális és oktatási téren mit sikerült meg-
valósítani?

– Az oktatási intézmények esetében a te-
lepülések dönthettek arról, hogy melyeket 
kívánják átadni megyei fenntartásba. Végül 
tizenegy intézmény került hozzánk. Tavaly 
az oktatás finanszírozása, az elégtelen nor-
matívák kiegészítése kétmilliárd forintunkba 
került. Ezt a kiadást szeretnénk lefaragni, 
dolgozunk ennek koncepcióján, akár össze-
vonásokra is lehet számítani. A prognózisok 
szerint ugyanis mintegy ezerrel kevesebb 
gyerek beiskolázására kerül sor a jövőben 
évente. Feladatfinanszírozási programunk 
keretében átgondoljuk, hogy mekkora háttér, 
és hány pedagógus kell a csökkenő gyerek-
létszám oktatásához. Szociális ellátórend-
szerünkre jellemző, hogy az intézmények el-
sősorban lerobbant régi kastélyokban és kú-
riákban működnek. Sajnos ezek kiváltására 
nincsen költségvetési forrás, és pályázatokat 
sem írnak ki erre a célra. A gyermekvédelem 
területén nem elsősorban lakóotthonokban, 
hanem inkább nevelőszülőknél való elhelye-
zésben gondolkodunk. 2007-ben kincstári 
rendszert vezettünk be, itt kezeljük az összes 
intézmény számláit, kifizetéseit. Ez részben 
munkaerő-megtakarítást (mintegy negy-
venről van szó) eredményezett, másrészről 
naprakészen látjuk intézményeink gazdál-
kodását. Örömmel adtuk át a 830 milliós 
beruházással elkészült Dákai Fogyatékosok 
Otthonát, további 7-8 intézményünk felújítá-
sa van folyamatban. Mit mondhatok? Várjuk 
a pályázati kiírásokat!

– Mit hozott az elmúlt esztendő?
– Tavaly a megye gazdálkodása stabilnak 
volt mondható, nem kellett működési hi-
telt felvennünk. 2008 elején ötmilliárdos 
kötvényt bocsátottunk ki, amelynek célja a 
megtérülő önkormányzati beruházások ön-
részének biztosítása. Számos kistelepülés, 
megfelelő önrész hiányában nem tud pályá-
zatokra jelentkezni. Az önerő kiegészítésére 
130 milliót, a hátrányos helyzetű kistelepülé-
seknek pedig 33 milliót juttattunk pályázat 
útján. Nem feledkeztünk meg a műemlékek 
felújításáról sem, ide 30 millió forintot cso-
portosítottunk át. 

– Mi lesz 2009-ben?
– Mindenesetre befejezzük az energiaraci-
onalizálást intézményeinkben. Az áremel-
kedések kompenzálására szeretnénk minél 
több forrást mozgósítani, eszközöket, beren-
dezéseket szolgálatba állítani. Erre a célra 
létrehoztunk egy céget, amelyben a megyei 
önkormányzat a fő tulajdonos.
– Ez a szakmaiság és a tőke találkozása a 
partnerség jegyében. Egyébként semmi jót 
nem várunk 2009-től, hiszen a normatívák, 
bevételek és a kiadások között 1,8 milliárd 
forint hiány mutatkozik. Ez komoly adósság-
csapda esélyét mutatja. Persze bízom abban, 
hogy jól gazdálkodva folyamatosan tudjuk 
a költségvetés hatékonyságát növelni. Idén 
ünnepeljük megyénk ezeréves jubileumát. 
Rendezvénysorozatunkkal azt szeretnénk 
alátámasztani, hogy nem kellene a megye-
rendszert a magyarság tudatából kitörölni! 
Mit lehet tenni ezért? Dolgozunk tovább, 
amíg csak lehet.

Vk. 

„Mit lehet tenni, dolgozunk!”
Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke ezekkel a szavakkal kezdte, 
és fejezte be beszélgetésünket, arra utalva, hogy az elhíresült Lamperth Mónika-
féle prognózis megvalósulni látszik, egyre kilátástalanabbá teszi a kormányzat a 
megyék helyzetét, gazdálkodását.
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– Milyen évet zártak 2008-ban? 
– Kifejezetten jó év volt a tavalyi. A képvi-
selőtestület összecsiszolódott, hatékonyan 
végzi a munkáját. 500 millió forint érték-
ben kötvényt bocsátottunk ki, ebből 300-at 
lekötöttünk, a többiből pedig kiváltottuk a 
korábbi hitelünket. Hatszázmilliót nyertünk 
járdaépítésre, elkészült a csapadékvíz-el-
vezetés, 100 milliós megtakarításunkból a 
hivatal felújítása, az akadálymentesítés. Sok 
rendezvényünk volt, a hagyományosak mel-
lett nagy sikere volt egy új programunknak 
is, hittel kapcsolatos előadássorozatot tartot-
tunk. A korábban csökkentett építményadót 
tavaly sem kellett emelnünk, mégis a korábbi 
bevétel többszörösét fizették be. Legna-
gyobb betelepült cégünk, a Magtárház meg-
építette az uszálykikötőt, és megvette a hoz-
zá leágazó vasútvonalat is. 

– És kistérségi szinten? 
– Itt sem volt anyagi gond, inkább a pártpoli-
tika mérgezte meg az együttműködést. 2005-

ben határoztunk a kistérségi tanuszoda fel-
építéséről, közös fenntartásáról. Márciusban 
adjuk át a Kerex Kft., által épített uszodát, 
azonban a fenntartásról el kell gondolkod-
nunk, hiszen három település jelezte, hogy 
ebből ki kívánnak vonulni. Január elsejétől 
kistérségi fenntartásban működik a központi 
orvosi ügyelet, valamint a házi szociális gon-
dozás. Gondolkodtunk az iskolai integráció-
ról is, ám ez meghiúsult, viszont az óvodai 
intézményi társulás el fog indulni. 

– Mit tervez a város 2009-ben?
– Az átlagosnál jobb, mintegy 970 milliós 
költségvetésből gazdálkodhatunk, most 
fordult elő először, hogy nem a túltervezett 
kiadásokat kellett lehúzni, hanem inkább 
hozzá tudtunk adni. Így több jut az előze-
tesen tervezettnél az oktatásra, kultúrára, 
az első lakásba költözők támogatására, a 
sportra, 10%-kal több támogatást tudunk 
nyújtani civil szervezetinknek, a polgárőr-
ségnek. Ez nem azt jelenti, hogy bőség van, 

hanem mindössze a korábbi évek munkája 
hozta meg a gyümölcsét, hiszen minden 
racionalizálást, leépítést elvégeztünk, ráadá-
sul szépen érkeznek a helyi adóbevételek is. 
Több dologra szeretnénk pályázni: utak asz-
faltozására, a művelődési ház felújítására, al-
ternatív, gazdaságos hőközpontra, amely in-
tézményeink fűtését látná el. Persze mindent 
meghatároz, hogy végül is hol lesz a hivatal. 
Tervezünk járdaépítéseket, a közterek, zöld-
felületek szépítését, a piactér burkolását. A 
Leader-program keretében pedig egy római 
kori kőtár létrehozásán fáradozunk, amely a 
kastélyparkban kapna helyet, felhasználva a 
régi víztorony épületét. 

– Végezetül szóljon néhány szót a kistérség 
terveiről! 
– Legfőbb feladatunk a kistérségi buszközle-
kedés javítása, ennek részeként finanszíroz-
zuk a települések gyerekeinek beutaztatását 
a tanuszodába. Ahogy említettem megol-
dandó feladat a tanuszoda működtetése, 
fenntartása is. Másik feladatunk a házi szo-
ciális gondozás és a jelzőrendszeres riasztás 
térségi szintű megoldása. Ez utóbbira sajnos 
még nincs működési engedélyünk, ugyanis 
egy jogszabályi változás miatt az erre a célra 
megvásárolt technika nem alkalmas. Összes-
ségében az a célunk, hogy minél több forrást 
tudjunk szerezni a kistérségnek is.

Veér Károly

Adonyban jó évet zártak, és idén még 
jobbra számítanak
Ronyecz Péterrel, Adony város polgármesterével a tavaly szépen felújított polgárm-
esteri hivatalban beszélgettünk. Elmondta, hogy a 2008-ban képződött tartalékból 
végezték el a munkálatokat, de így is kicsi a hivatal. Tervezik a bővítést, ám a 
tetőtér beépítése nem igazi alternatíva, esetleg további bővítésekben lehet gon-
dolkodni, vagy inkább új helyre költöznének, a volt járásbíróság épülete tűnik 
alkalmasnak, ahol most az iskola alsó tagozata működik.
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Ajka

– A Tüskevár és a Brazilia mellett terveznek 
mást is a jövőre nézve?
– Rengeteg fejlesztést, beruházást terve-
zünk, az eddigi lendületet nem szeretnénk 
elveszíteni. Terveink között szerepel az új, 
fedett uszoda és élménymedencék megépí-
tése. A beruházás várhatóan egymilliárdos 
költségvetéssel készül, amelynek egy részét 
pályázat útján szeretnénk biztosítani. 
– Bár nehéz év volt a 2008-as, de szinte a 
legeredményesebb. Összesen kétmilliárd 
forintnyi támogatás érkezett a városba. 
Megdupláztuk a kerékpárútjaink hosszát, 
Ajkarendek felé, és Ajka leginkább elmara-
dott városrésze, Padragkút felé épült meg a 
régóta várt fejlesztés, amelynek köszönhe-
tően Ajka közlekedési helyzete alapvetően 
megváltozott. 
– Nyolcszáz millió forint pályázati támoga-
tással valósul meg idén a városközpont reha-
bilitáció, amely a városházától a Kaszinón át 
a Fortuna Áruházig jelenti a közterületek, 
és a művelődési központ színháztermének 
felújítását. Kétszázötven millió forint tá-
mogatást nyertünk a Vörösmarty Általános 
Iskola átépítéséhez, és a panelprogram kere-
tében 1024 pályázat került beadásra, amely 
az ajkai lakások kétharmadát jelenti. A be-
adott pályázatok egy része nyert, egy része 
eredményre vár. A panelprogramon kívül 

figyelmet kell fordítanunk a régi épületek 
felújítására is. 
– Rendkívül sikeres tehát a Házunk tája 
program, és az Útravaló programunk is. A 
szülők 100%-a kéri a faültetést a családba 
érkező újszülött ünneplésére, s a szülők 
örömére megemeljük az utánuk járó hozzáj-
árulás mértékét is. Az ingyenes szűrővizs-
gálatokon tavaly százötven ember ingyen 
vehetett részt, a vizsgálatok értéke nyolc 
millió forint. 
– Emellett minden városrészt szeretnénk 
élhetőbbé tenni. A temetők infrastruktú-
rájának javítása és a templomok felújítása 
mellett mindenhol szeretnénk kialakítani 
egy olyan közösségi házat, vagy helyiséget, 
amely otthont adhat a civil szervezeteknek, 
egyesületeknek. 
– 2009-ben is tovább folytatjuk az útfelújí-
tást, kerékpárút-építést, amely keretein belül 
szeretnénk Ajka déli bejáratát is kibővíteni 
olyan módon, ahogy tettük azt Bakonygye-
pes felől. 
– Tovább bővül a városban elérhető szolgál-
tatások köre is. Interspar Áruház épül, mély-
garázzsal, továbbá sport- és barkács-áruház 
bővíti még az Ajkán elérhető árukínálatot. 

– Ajkán alakult meg az első autóipari klaszter, 
jelezve azt is, hogy a város gazdaságának je-

lentős részét az autóipari beszállítók alkotják. 
Hogyan érinti őket a recesszió és milyen kilátá-
sokkal számolhatnak?
– 2008 év végén 700 munkahely szűnt meg, 
előtte mindössze 4%-os munkanélküliség-
gel kellett számolnunk. Az önkormányzat 
mindent megtesz a munkahelyek megtar-
tásáért, ennek módját a klasztertagokkal 
közösen dolgozzuk ki. Jelenleg úgy látom, 
hogy a legtöbbet akkor tehetünk az ajkai vál-
lalkozásokért, ha az általuk munkahelymeg-
őrzésre beadott pályázatokhoz szükséges 
garanciát az önkormányzat vállalja fel. Az 
autóipari beszállítók mellett azonban ismét 
nehéz helyzetbe került az Ajka Kristály, ahol 
kétszázötven ember dolgozik. Ha nem talál a 
tulajdonos megoldást az üveggyár további mű-
ködtetésére, az önkormányzat akár vevőként 
is megjelenhet a piacon, hiszen a munkahelye-
ken túl igazi hungarikumot kell megőriznünk. 
– A munkahelyek biztosításán túl a lakos-
ság költségeinek csökkentését szolgálta az 
önkormányzati gazdálkodás átállítása piac-
gazdaságra, amely az öt régi és három új ön-
kormányzati társaság részbeni értékesítését 
jelentette. A cégek most már vegyes tulajdon-
ban működnek, de az önkormányzat többségi 
tulajdonos minden esetben. Ennek a lépésnek 
köszönhető, hogy a szemétdíj növekedését ti-
zenöt évre, a fűtésdíjakat pedig öt évre előre 
fixáltuk. Ráadásul a Bakonyi Erőmű hatszáz 
millió forintos hozzájárulásával valósul meg 
hétszáz ajkai lakás egyedi hőmennyiség-
mérésének kialakítása. A cégek kisebbségi 
tulajdonának értékesítése fejlesztést jelent 
ezen cégeknél, és a rögzített díjnövekedésnek 
köszönhetően alacsonyabban tudtuk tartani 
a díjakat, mintha maradt volna a teljes ön-
kormányzati tulajdon. Úgy gondolom, ebben 
a gazdasági helyzetben ezek a forintok is so-
kat számítanak a családi kasszában.

Vitkóczi

Ajkán Tüskevár
Ajkán megint valami egyedi készül. Schwartz Béla polgármester és dr. Horváth 
József alpolgármester előadásában hallgathattam meg, milyen kalandparkot, 
fejlesztő szabadidőteret terveznek a városligetbe. Bár a város vezetőivel készítet-
tem éppen évértékelő interjút, az volt az érzésem, hogy ők maguk is gyermekként 
tervezgették, hogyan építenék meg Fekete István Tüskevárának és Molnár Gábor 
Brazíliájának helyszíneit, alakjait, milyen kihívásokkal várnák az ide érkező kis 
kalandorokat. Egy biztos, a játék a felnőtteké is – az álmodozásból tervek lesznek, 
s a megfelelő pályázat megjelenésével tervekből valóság. Ez már csak így megy 
Ajkán.
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Teljes körű megoldást és szakmai tanácsadást kí-
nálunk önkormányzatoknak és vállalkozásoknak 
egyaránt
Fő partnereink a megyei ill. országos útháló-
zatot üzemeltetők, a települési önkormány-
zatok, illetve az útépítő vállalkozások. Mára 
azonban a forgalomtechnika több magán-
vállalkozásnál is szerepet kapott, a bevásárló 
központok jelzésrendszerei, mélygarázsok 
forgalomszervezései, rendezvények forgalom 
korlátozásainak kiépítése mindennapos tevé-
kenységekké váltak. 
Munkavégzéseink Veszprém megye határain 
túl elsősorban a Dunántúlra, illetve szinte az 
egész ország területére kiterjednek.
A hagyományos oldószeres illetve a tartós bur-
kolati jeleken és a jelzőtáblákon kívül portál 
szerkezetek és jelzőtábla-konzol építéseket is 
végzünk, több autópálya mellett társaságunk 
által készített útirányjelző és KRESZ-táblák 
találhatóak. Idegenforgalmi jelzőtáblák, köz-
területi információs táblák, reklámtáblák, 
cégtáblák, munkavédelmi táblák gyártását, ut-
cabútorok forgalmazását és ezek kihelyezését 
is vállaljuk. A kivitelezés mellett kereskedelmi 
tevékenységet is végzünk, a forgalomtechnikai 
eszközök forgalmazása mellett útszórósó érté-
kesítésével is foglalkozunk. 

Fejlődés a környezetvédelem jegyében
Alapításunk óta cégünk a régió meghatározó 
forgalomtechnikai vállalkozásává vált. Kie-
melt figyelmet fordítunk arra, hogy partnere-
inknek környezetkímélő forgalomtechnikai 
eszközöket, szolgáltatásokat ajánljunk. Kör-
nyezetbarát útburkolatfestékek, újrahaszno-
sított műanyagból készült termékek, a vadon 
élő állatok védelmét biztosító eszközök hasz-

nálata és forgalmazása jelzi környezettudatos 
gondolkodásunkat.
Korszerű vállalatirányítási rendszerünkkel is a 
környezet védelmében cselekszünk. 2000 óta 
9001:2000 minőségirányítási tanúsítvánnyal 
rendelkezünk. A 2009-ben elindított kérel-
münk alapján megkaptuk a Minősített Építési 
Vállalkozás címet, melyet ÉMI-VM-1/66/2009 
számom regisztráltak. 

További fejlődés: tervező iroda és mélyépítési ága-
zat a Bakony Plastiroute Kft.-nél
2005 óta veszprémi irodánkban két tervező 
munkatárssal illetve társtervezőkkel készítjük 
az út- és gyalogjárda, forgalomirányító jel-
zőlámpa, forgalmi sebességmérők telepítési 
terveit, valamint tervezünk hidakat, zajvédő 
falakat, átereszeket és egyéb műtárgyakat. 
Jelentős változást hozott társaságunk kivite-
lezői tevékenységi körében 2007 tavaszán Ba-
latonfüred város közútjainak karbantartása, 
javítása, útellenőri szolgálat ellátásának mun-
kálatai. A munkák elvégzéséhez a meglévő 
tevékenységeinket kiegészítettük mélyépítési 
ágazattal, így az aszfalt- és térkő burkolatok 
építését, szegélyek készítését, vízelvezető lé-
tesítmények, burkolt árkok építését saját ki-
vitelezésben végezzük. Ehhez kapcsolódott 
2008-ban a Közlekedésfejlesztési és Koordi-
nációs Központ részére referencia munkaként 
végzett 7308 sz. közút Ármin Akna Időszakos 
vízfolyás hídjának teljes körű felújítása. 

Munkáink, amelyeket biztonsággal használnak 
nap mint nap az autósok és gyalogosok
Csak a főbb referenciákat felsorolva a Kft. ké-
szítette Ajka város Bartók Béla utca körforgal-
mú csomópontjának kiviteli tervét, Kaposvár 
város Kapos csatorna felújítási tervét illetve a 
71. sz. főút Balatonkenese belterületén léte-
sülő jelzőlámpás gyalogátkelő tervét. Leg-
jelentősebb forgalomtechnikai kivitelezések 
az M/6 autopálya átvezető útjainak, Sárvár 
elkerülő útjának teljes munkálatai illetve az 
M7 autópálya Nagykanizsa előtti szakaszának 
jelzőtábla kihelyezési munkálatai. 2009 év 
legjelentősebb kivitelezése a 8-as számú főút 
Márkó település elkerülő szakaszának teljes 
forgalomtechnikai munkája lesz. 

Egyedülálló forgalomfigyelő rendszer a magyar 
utakon
Az országban egyedülálló rendszert, a közle-
kedés biztonságához, illetve közlekedési infor-
mációk megszerzéséhez egy mindenki számá-
ra elérhető forgalomfigyelő kamerarendszert 
építettünk ki a Magyar Plastiroute Kft.-vel 
közösen. Ez a www.utv.hu honlapon illetve 
mobiltelefonon elérhető 36 kamera élőképét 
mutatja az arra közlekedni szándékozók részé-
re. Ennek segítségével elkerülhetővé válnak a 
torlódások, hosszabb várakozások. 
Kiváló referenciák, innováció, a közlekedés 
biztonságának növelése iránti elkötelezettség 
jellemzi működésünket. Széleskörű szakmai 
ismereteken, világszínvonalú technológiákon 
alapuló, komplex forgalomtechnikai megoldá-
sokat kínálunk a tervezéstől, a szakmai tanács-
adástól kezdődően a kivitelezésen át egészen 
az útüzemeltetésig.
Várjuk régi- és leendő partnereink jelentke-
zését!

Bakony Plastiroute Kft.
A Bakony Plastiroute Kft. 1991-ben ajkai székhellyel alakult meg az akkori Vesz-
prém Megyei Közútkezelő Társaság forgalomtechnikai csoportjából. A társaság 
közúti burkolati jelek festését, közúti és reklámtáblák készítését és egyéb forgalom-
technikai és forgalombiztonsági munkák végzését vállalta, de a Bakony Plastiroute 
Kft. közreműködésével épült ki az ország egyedülálló forgalomfigyelő rendszere is.

BAKONY PLASTIROUTE Kft.
8400 Ajka, Ibolya u. 2. * Tel./Fax: 88/312-925, 508-450

http://www.utv.hu/
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Ács

– 2008-ban megkezdődött a hivatali appa-
rátus átalakítása, kiegészítése. Városunkba 
új lendület érkezett új jegyző, aljegyző és 
építész kinevezésével. A fiatal, agilis kol-
légákkal közös célunk a szakszerű, gyors 
ügyintézés és a megfelelő lakossági tájékoz-
tatást kialakítása. Emellett egész évben a 
megfelelő gazdasági háttér megteremtésére 
törekedtünk. Közel egy milliárd forintból 
gazdálkodtunk, ez az összeg településünk 
nagyságához, lakosságszámához, az ellá-
tandó feladatok finanszírozásához nagyon 
kevés. Az is eredmény, hogy a korábban 
fejlesztésre, beruházásra felvett hitelek 
törlesztőrészleteit időben kifizettük, műkö-
désre nem kellett hitelt felvennünk. Mindez 
a takarékos gazdálkodásnak köszönhető, 
de emellett továbbra is feladatunk a for-
rásteremtés minden módjának felkutatása, 
megvizsgálása; bérleti szerződések felülvizs-
gálata, kintlévőségek behajtása, ingatlanér-
tékesítés, pályázatok benyújtása.

– Jelenleg öt nagyobb pályázaton dolgozunk. 
Az oktatási intézmények infrastruktúra-
fejlesztésére 207 millió forintot, bölcsőde 
létrehozására 22 millió forintot nyertünk, 
illetve pályázati forrásból finanszírozzuk 
majd a Nyárfa utca burkolatfelújítását. Ezek 
a munkák 2009-ben kezdődhetnek el. A vá-
rosközpont rehabilitációját és a polgármes-
teri hivatal felújítását is pályázati forrásból 
szeretnénk megoldani. 
A helyi utak rendben tartására csak keveset 
tudtunk költeni, inkább csak kátyúzásra fu-
totta. Nagyon rossz állapotban vannak a jár-

dáink, amelyek felújítására több szakaszos 
ütemtervet készítünk.

– Lakóhelyünk arculatát, rendezettségét 
nagymértékben meghatározza a rendezési 
terv, ezért elkészítettük annak módosítását, 
és folyamatban van a településfejlesztési 
koncepció kidolgozása. Célunk egy élhető, 
barátságos, összkomfortos kisváros kiala-
kítása. Szeretnénk, ha Ács olyan kisváros 
maradna, ahol jó élni, gyermeket nevelni. 
A munkalehetőségek szélesebb körben áll-
nak rendelkezésre Győrben, Komáromban, 
amely a közeli autópályán gyorsan elérhető-
ek. A mi feladatunk a jó bölcsőde, a kiváló 
iskolai rendszer kialakítása, s a városias ar-
culat, parkok, üzletek kialakítása. Emellett 
természetesen továbbra is fontos az ipari 
parkunk benépesítése, illetve újabb 30 hek-
tárral való bővítése. A közvetlen autópálya-
csatlakozás reméljük fontos szempont lesz a 
befektetők számára is.

– Önkormányzati feladataink nagy részét 
önállóan oldjuk meg, de több területen 
élünk a Komárom-Bábolna Többcélú Kistér-
ségi Társulás által nyújtott együttműködési 
lehetőségekkel – például a központi orvosi 
ügyelet, a pedagógiai szakszolgálat, a jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás.
Az év során gondoskodtunk egy védőnői, 
egy háziorvosi és egy fogorvosi állás pályá-
zati úton való betöltéséről, amely jelenleg 
nem jár látványos eredményekkel, ám fontos 
komfortjavító intézkedés a lakosság számá-
ra. Jövőbeni feladatunk lesz a rendelők és a 

bene lévő műszerek felülvizsgálata, a minila-
bor áthelyezése.

– Bár közművelődésre és sportra az igé-
nyeknél kevesebbet tudunk költeni, ennek 
ellenére sok színvonalas, nagy látogatottságú 
rendezvény volt az elmúlt évben. Folyta-
tódott a művelődési ház külső felújítása és 
további infrastrukturális fejlesztésre adhat 
lehetőséget a nyolc település konzorciumi 
összefogásával benyújtott pályázat.

– Egész évben kiemelt figyelmet fordítottunk 
arra, hogy javítsuk a közbiztonság feltételeit. 
Ennek érdekében anyagilag, a helyiség rész-
beni berendezésével, számítógéppel, riasz-
tóval való felszerelésével segítettünk abban, 
hogy a Fő úton újra működjön a rendőrség 
körzeti megbízottjának irodája. A rendőrség 
munkáját segíti majd az újjáalakult polgár-
őrség is.

– Egy település gazdasági helyzetét, a lakos-
ság közérzetét nagymértékben befolyásolja 
a foglalkoztatottság mértéke, ezért fontos 
feladatunknak tartjuk a munkahelyteremtés 
segítését. Sikerként éltük meg a Hartmann 
Hungary Kft-nél történt bővítést, ami nö-
velte a településen a foglalkoztatottságot. 
Ugyancsak eredményes a Leier Kft. műkö-
dése, ugyanakkor sajnos néhány vállalkozás 
tevékenysége veszteséges volt, s az ipari park 
fejlődése is várat magára. Ács külterületén 
már működik egy szélkerék, és 2009-ben 
remélhetőleg felépül a tervezett szélerőmű 
park. Előkészítési fázisban van néhány beru-
házás, üzlet megvalósítása és remélhetőleg a 
gazdasági válság miatt sem torpannak meg 
ezek a fejlesztések. 

– Tudjuk, hogy nehéz év áll előttünk, de 
bízunk benne, hogy sikerül megvalósítani, 
amit elterveztünk.

Vitkóczi Éva

Fiatalos lendületet vett Ács 2008-ban
– A 2007-ben elnyert városi címmel a pénzünk nem lett több, de megnőttek az 
elvárások és nőtt az igény a még lendületesebb és céltudatosabb önkormányzati 
munka iránt. Ezért a 2008-as esztendő a lakosság számára kevésbé látványos, ám 
fontos, a közszolgáltatások színvonalát fejlesztő intézkedések éve volt. – jellemzik 
az elmúlt évet Csöbönyei Imre, Ács polgármestere és Csányi Józsefné alpolgármes-
ter asszony.



Komárom-Ács Vízmű Kft.
Komárom és Ács városok közigazgatási területén 
a víziközmű szolgáltatást a VIZÁK Kft. végzi.

A Komárom-Ács Vízmű Kft. (Vizák Kft.) 70 
munkatárssal, a legújabb vízszolgáltatási és 
szennyvíztisztítási technológiákkal végzi 30.000 
fogyasztó víziközmű szolgáltatását.

A vízbázis Koppánymonostoron található. A 
Szent Pál szigeten lévő 16 parti szűrésű kút bizto-
sítja a lakosság ivóvíz szükségletét.

A kutak magas vízhozamúak és jó minőségű, kö-
zepes keménységű, magas vas és mangán tartalmú 
vizet adnak.

A 16 (jelenlegi üzemben 12 db) partiszűrésű kút 
által termelt ivóvíz nem kívánatos vas- és man-
gántartalmát 3 párhuzamosan telepített, Culligan 
technológiájú, számítógép-vezérelt vízkezelő be-
rendezéssel vonják ki. 

A víztisztító berendezés segítségével a hálózatba 
kilépő ivóvíz vas- és mangántartalmát jelentősen 
a határérték alatt tudják tartani.

Ügyfélszolgálati iroda:
2900 Komárom, Sport u.35. 

Levélcím:
2901 Komárom, Pf. 80.

Telefon:
34/343-860, 34/340-188
34/540-224, 34/540-203
Mobil: 20/4490-377

Fax:
34/343-870

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00 - 20.00-ig
Szerda: 7.00 - 14.30-ig

Pénztár nyitva tartás:
Hétfő: 8.00 - 16.30-ig
Kedd - Csütörtök: 7.00 - 14.30-ig
Péntek: 7.00 - 12.00-ig
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Badacsonytomaj

Iskola
Az általános iskola épületének külső-belső 
felújítását tervezzük az akadálymentesítés 
és energiatakarékosság jegyében, valamint 
többfunkcióssá tétele érdekében. Az iskola 
1986-ban épült az akkori előírások fi-
gyelembe vételével. Az elmúlt 20 évben ko-
moly fejlesztés nem történt, csak karbantar-
tás jellegű ráfordítások voltak. Tervezzük az 
épület komplett akadálymentesítését. Ennek 
keretében a kétszintes épület földszintjén 
és emeletén is kialakításra kerül egy-egy 
mozgássérült WC. A két szint akadálymen-
tes megközelítése érdekében 1 db lift meg-
építését tervezzük. Elvégezzük a komplett 
akadálymentességhez szükséges egyéb 
átalakításokat is. Az energiatakarékosság 
érdekében felújítjuk az épület lapos tetejét, 
új tetőszigetelés, alatta hőszigetelés, új fel-
ülvilágítók lesznek beépítve. A külső nyílás-
zárók cseréjére is sor kerül, a külső falakat 
hőszigetelő vakolattal burkoljuk. Az ehhez 
szükséges kiegészítő munkálatokat is – mint 
például a külső-belső festés, a külső falak vi-
zesedésének megakadályozása – elvégezzük. 
Ezzel összhangban szintén az energiatakaré-
kosság érdekében teljes gépészeti felújításra 
is sor kerül. Az intézmény villamoshálózata 
a 20 év alatt elavult, nem felel meg a mai kor 
biztonságtechnikai követelményeinek és 
energia pazarló, ezért új elektromos hálózat 
kialakítását tervezzük. A számítástechnika 

terem átalakításával elérjük, hogy az egy-
ben nyelvi laborként is funkcionáljon, de 
más órák tartására is lehetőséget nyújt, 
ezáltal többfunkcióssá válik. Tervezzük az 
intézmény sport udvarának akadálymentes 
felújítását, balesetmentesítését, valamint a 
zöldterületek felújítását. A kézilabda és a 
futópálya műfűvel lesz ellátva. Szükséges 
az udvari padok és kerti berendezési tárgyak 
cseréje, illetve felújítása, továbbá a kerítés 
felújításával is számolunk.
Tervezzük kerékpártároló kiépítését te-
kintettel arra, hogy a tanulóink mintegy 
20%-a kerékpárral jár az iskolába. A konyha 
komplett felújítását el kell végezni. A fej-
lesztés során környezetbarát technológiákat 
és környezetbarát anyagokat használunk, 
ennek jegyében tervezzük a WC-k öblítővíz-
ének részben esővízzel történő kiváltását. A 
pályázat keretében még az oktatást segítő 
bútorok valamint a tanulók fejlesztését szol-
gáló játékok kerülnek beszerzésre.

Közösségi ház
Projektünk célja olyan komplexum, kö-
zösségi tér létrehozása, amelyben az alábbi 
feladatrendszer megvalósítható:
– a kisvárosi-üdülővárosi jelleg kialakítása, 
erősítése;
– az állandó lakosság és üdülőnépesség köz-
érzetét javító szolgáltatások megjelenése, 
koncentrálása;

– rendőrőrs kialakítása, a polgárőrség tele-
püléscentrumba helyezése, a rendőrőrs köz-
elébe kerülése;
– eddig nem elérhető polgárbarát szolgálta-
tások megjelenése;
– okmányiroda kialakítása, munkaügyi in-
formációs pont kialakítása, a vállalkozások 
működését segítő információs pont kiala-
kítása, turisztikai információs pont kialakí-
tása, valamennyi bankkártya elfogadására 
képes bankautomata elhelyezése.

A polgárok elvárásának, a település köz-
ponti jellegének, és az ellátandó feladatok 
jellegének megfelelő szolgáltatási környezet 
kialakítása, az ügyfelekkel való foglalkozás 
intimitásának megteremtése (adóügyek, szo-
ciális ügyek), személyiségi jogok védelme, a 
munkavégzés, és az ügyfélfogadás korszerű 
higiéniai feltételeinek megteremtése, mul-
tifunkciós közösségi helyiség (tanácskozó-, 
házasságkötő terem, kulturális- és művészeti 
eseményeket befogadni képes helyiség) kia-
lakítása, korszerű irattárolás.
Az esélyegyenlőség biztosítása, teljes körű 
akadálymentesítés. Az e-közigazgatás 
feltételeinek megteremtése: korszerű in-
formatikai hálózat kiépítése, ennek megfe-
lelő informatikai eszközrendszer kialakítá-
sa, polgárbarát szoftverrendszer beszerzése, 
Internet-elérést is biztosító számítógépes 
munkahely kialakítása az ügyfelek részére. 
Korszerű energiagazdálkodás megvalósí-
tása: fűtési rendszer, a világítási rendszer 
racionalizációja, hőszigetelés. A projekt 
eredményeképpen a közösségi házhoz tarto-
zó tér egy része is rendezetté válik, parkolók, 
és zöld felület kerül kialakításra.

Forrás: Badacsony újság

350 milliós támogatás Badacsonytomajnak
December végén kapott hivatalos értesítést Badacsonytomaj Város Önkormányza-
ta arról, hogy a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola felújítására, va-
lamint a Közösségi Ház és rendezvénytér I. ütemére benyújtott pályázatai sikeresek 
voltak, így az összértékben 475 millió forintos beruházás megvalósulhat.



Balatonfüred
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A város hosszú távú fejlődését alapvetően 
befolyásoló Balaton-part ékköve II. projekt 
kiemelt eljárásrendben kapott 1,5 Md Ft 
uniós támogatást. A támogatási szerződést 
2008 nyarán aláírtuk, eredményes közbe-
szerzési eljárás után ősszel megkezdődtek a 
kivitelezési munkák. Ezzel a projekttel foly-
tatódik a 2004-2006-os ROP 1.1.  turisztikai 
vonzerőfejlesztés a reformkori városrészben. 
Megújul két műemlék és egy helyi védettség 
alatt álló épület: a felújított Jókai villában új 
kiállítást tervezünk, amely az Arany ember-
hez kötődik.  A Vaszary villában európai 
szintű képzőművészeti kiállításoknak is  
helyet adó képtár, galéria létesül, a Blaha 
3. szám alatti volt fürdőigazgatói villában 
pedig Városi Múzeum és látogatóközpont 
kap helyet. Megújítjuk a Gyógy teret, a 
Széchenyi parkot, a Vitorlás teret és a Ró-
zsakertet, ahol két új turisztikai tematikus 
utat alakítunk ki: A reformkor személyiségei 
és hatásuk Balatonfüreden illetve Gyógyító 
irodalom Balatonfüreden címmel. A projekt 
része még az akcióterületre rávezető utcák 
felújítása is.  A „Belterületi utak fejlesztése” 
intézkedésre beadott pályázatunk 250 M 
Ft-os támogatást kapott, amelyből tavaly az 
idegenforgalmi szezon kezdetére elkészült a 
Fürdő u. alsó szakasza, új körforgalmi cso-
mópont épült, és megkezdődött egy közel 
1 km hosszú új gyűjtőút építése is. A szak-
orvosi rendelőintézet akadálymentesítése 
uniós támogatással szintén megkezdődött, 
új lift és mozgássérültrámpák kerültek kia-
lakításra. 

2008-ban a képviselőtestület jóváhagyását kö-
vetően 9 pályázattal igényeltünk európai uni-
ós fejlesztési forrást, 1,449 Md Ft támogatási 
igénnyel. 7 pályázatot a KDOP-ra, kettőt pe-

dig ágazati operatív programokra nyújtottunk 
be. Sajnos nem kapott támogatást a Lóczy 
Lajos Gimnázium rekonstrukciója, a kiserdő 
felújítása és a kerékpárutas projektünk. Tu-
risztikai pályázataink közül a kistérség által 
benyújtott mobilszínpad beszerzése I. fordu-
lóban kiválasztásra került, a TIOP keretében 
pedig az általános iskoláink informatikai esz-
közbeszerzései történnek meg. A napokban 
került elbírálásra a tavaly júniusban beadott 
városközpont rehabilitációt célzó pályáza-
tunk, amely I. fordulóban kiválasztásra került 
és reményeink szerint, több mint 600 M Ft 
támogatást kapunk. Ez, az összesen közel 1,2 
Md Ft-os projekt alapvetően a füredi polgá-
roknak szól, és a felső városrész intézmény-
központjának megújítását szolgálja.

A vásárcsarnok teljes külső-belső felújítása, 
korszerű napelemes fűtésrendszer kialakítá-
sa, a Pálóczy kastély – amelyben a zeneiskola 
működik – külső felújítása, parkjának és 
a csatlakozó zöldterületnek a rendezése, a 
polgármesteri hivatal épületeinek külső fel-
újítása a projekt legfontosabb elemei. A volt 
Piros Iskola szintén megújul és a Katolikus 
Egyház közösségi épületként fogja működ-
tetni. Jelentős zöldterület-fejlesztést és a 
közlekedési csomópont átépítését tartalmaz-
za még a program. Az önkormányzat vál-
lalta, hogy saját forrásból mélygarázst épít, 
vállalkozói tőke bevonásával pedig lakások, 
irodák, üzletek létesülnek.  Szintén tavaly 
került beadásra a szociális komplexum meg-
építését célzó pályázatunk, amelyhez 150 M 
Ft-os támogatást igényeltünk. Kétfordulós 
pályázati eljárás I. fordulójában a projektet 
továbbfejlesztésre érdemesnek találták, így 
a terveink szerint jövőre elkészülhet a teljes 
körűen akadálymentesített új szociális intéz-

mény. A komplex fejlesztés eredményeként 
itt kapna helyet a Balatonfüredi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ által biztosított 
gyermekjóléti, valamint támogatószolgálat, 
az étkeztetés és házi segítségnyújtás, a csa-
ládsegítés, az idősek nappali ellátása és a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 
Az alsó városrész és a füredi városközpont 
fejlesztése mellett figyelünk az arácsi falu-
központra is. Még 2006-ban nyújtottunk 
be pályázatot a Norvég Finanszírozási 
Mechanizmus keretében az Európai Örök-
ség megőrzése intézkedésre, amely tavaly 
került elbírálásra és decemberben aláírtuk 
a végrehajtási szerződést. Jelenleg a köz-
beszerzési eljárás van folyamatban. Meg-
újul az arácsi faluközpont két meghatározó 
épülete mintegy 233 M Ft-os támogatással, 
muzeális postahivatal és népház funkcióval.  
Mindemellett az önkormányzat gazdasági 
társasága is sikeresen szerepelt a tavalyi 
évi pályázatokon. Tehát, Balatonfüred 
valamennyi nagyprojektjére kidolgozta és 
benyújtotta pályázatait, az önkormányzat az 
első kétéves akciótervekben biztosított fej-
lesztési forrásokat az élet minden területén 
jól használta ki. 
Az elmúlt években végbement önkormány-
zati és magánfejlesztések eredményeként 
(több négycsillagos szálloda nyílt meg) úgy 
látjuk, hogy Balatonfüred népszerű város 
lett a turisták körében, az idegenforgalom új 
fejlődési pályára állt, jól alakultak a vendég-
forgalmi mutatók. Balatonfüred a turisztikai 
mutatószámok szerint kiemelkedő ered-
ményt ért el 2008-ban.   A régióban szinte 
egyedülálló módon, városunkban mind a 
külföldi, mind a belföldi vendégforgalom, 
és a vendégéjszakák száma is emelkedett! A 
vendégek száma összesen 15%-kal, a vendég-
éjszakáké +17,8% -kal nőtt a tavalyi évhez 
képest. A forgalomnövekedést jól tükrözi a 
kurtaxa bevétel növekedése is, amely jóval 
meghaladja a tavalyi összeget. Mindez a 
városfejlesztési- és az erre épülő marketing 
stratégiánk helyességét igazolja!

Dr. Bóka István

A 2008-as esztendő értékelése 
Balatonfüreden
A 2008-as esztendőt a városfejlesztés szempontjából sikeresnek értékeljük. 2007 
nyarán elfogadta a képviselőtestület azokat a nagyprojekteket, amelyekkel európai 
uniós fejlesztési forrásokat kívánt igényelni a város. A Közép-Dunántúli Operatív 
Program 2007-ben megjelent kiírásaira három pályázatot adtunk be, mindhárom 
támogatásban részesült. Ezek megvalósítása 2008-ban megkezdődött.
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Balatonalmádi

– Milyennek élték meg a 2008-as évet?
– A tavalyi esztendő sem indult könnyen, 
legalábbis költségvetési oldalról nézve. Az 
is nagy eredmény ugyanis, hogy az intézmé-
nyeinket sikerült működtetnünk, és nem volt 
szükség összevonásokra. Létrehoztunk egy 
városgondnoksági intézményt, s ez alá tarto-
zik ezentúl valamennyi létesítményünk. Az 
volt a célunk, hogy hatékonyabban tudjunk 
működni.

– A fejlesztésekre is igyekeztünk odafigyelni. 
Saját erőből, a lakosság bevonásával sikerült 
néhány útépítést megvalósítanunk. 20 millió 
forintot költöttünk játszótereink átépítésére, 
így azok már megfelelnek az uniós előírások-
nak. A törvény szabta feltételeknek megfe-
lelően bővítettük zeneiskolánkat is, ez több 
mint 4 millió forintba került. XXI. századi 
körülményeket alakítottunk ki a városházán 
az okmányirodában, s egyúttal egy korszerű 
ügyfélhívó rendszert is bevezettünk. Pá-
lyázati pénzből megújult a Szent Erzsébet 
Liget egy kis része, az idén folytatódnak a 
munkálatok, és az egész park megújul. Az 
ehhez szükséges forrásokat a Nők a Balato-
nért Egyesülettel szorosan együttműködve 
teremtettük elő, a Norvég Alapból összesen 
54 millió forintot nyerünk.

– Magánberuházásokkal is bővült a város. 
A MÁV felújította az aluljárót, az OTP át-
építette a fiókját, és egy most épült új Üz-
letházban a K&H is megnyitotta fiókját. A 

Közlekedési Felügyelettel közös projektünk 
volt, hogy a Fórum csomópontnál egy lám-
pás kereszteződést sikerült kialakítanunk. A 
munka összértéke 17 millió forintot tett ki, 
ehhez a város önrészként 1,7 millió forintot 
biztosított.
– Szervezeti változások is történtek. Új 
jegyzőt választottunk Újváriné dr. Pék Éva 
személyében, és a Pannónia Kulturális Köz-
pont és Könyvtár élére is új vezető került: 
Bati János. Új szervezeti egységünket, a 
Városgazdálkodási Intézményt pedig Agg Z. 
Tamás vezeti majd.

– Említett már néhány sikeres projektet. Ezek 
már megvalósultak. Mi várható ezután, vannak 
még lezáratlan pályázataik?
– Vannak többkörös pályázataink is. Az 
egyik ilyen a Györgyi Dénes Általános Is-
kola felújítása és a tornaterem felépítése, 
ehhez nyertünk 250 millió forintot. A teljes 
beruházás 310 millió lesz, a második körhöz 
már elkészítettük a terveket, s az idén az is el 
fog indulni.
– A Wesselényi strand felújításához nyertünk 
75 millió forintot, ehhez a város hozzátett 
további 115 millió forintot. A 190 milliós 
beruházás keretében megújul a főépület, 
bővül a zöldterület oly módon, hogy a vízben 
kialakítunk egy napozót, amely egyúttal vízi-
színpadként is funkcionálhat.
– A „Kistelepüléseken településkép javítása” 
elnevezésű pályázaton 94 millió forintot 
nyertünk. Összesen 130 millió forintot fo-

gunk költeni a városközpont rekonstrukci-
ójára ennek a pályázatnak a keretében, ez 
túlnyomórészt járdafelújításokat jelent majd, 
illetve a Szent István Park és a Piac felújítá-
sát, valamint egy zenélő szökőkút kiépítését. 
Az érvényes építési engedélyek már megvan-
nak, a nyári szezonra ezek is elkészülnek, 
látványos felújítást tesznek majd lehetővé.
– Mire e sorok megjelennek, remélhetőleg si-
kerre visszük Egészségház pályázatunkat is. 
Az eddig több helyszínen lévő alap-, illetve 
szakellátás egy épületbe kerül, a volt napközi 
otthonba. Ez egy összességében 500 millió 
forintos beruházás lesz, s várhatóan 2010-ig 
elkészül.
– Szeretnénk még kerékpárutat is építeni, 
felújítani. Az úgynevezett Gyűjtőutas pályá-
zatunk a Töltés és a Vécsey utcák felújítását 
tennék lehetővé. A Vörösberényi városrész-
ben saját erőből kívánjuk felújítani a teme-
tőt, illetve a Mandulást, és a Posta előtti 
teret, összesen 40 millió forint értékben. A 
közeljövő terveiben – két-három éven belül 
– egy új óvoda építése is szerepel.

– Almádi - főleg az utóbbi hónapokban – gaz-
dag programkínálata sokakat vonz a városba. 
Melyek a legnépszerűbb rendezvényeik?
– Sokat várunk az új vezetéstől, a változás 
már a decemberi programokban érzékelhető 
volt. A város 20 éves évfordulóját méltókép-
pen szeretnénk megünnepelni, áprilistól - a 
központi ünnepséget követően - minden na-
gyobb rendezvényünket ennek vetjük alá.
Ilyen alkalom lesz a Borfesztivál augusz-
tusban, valamint a Pálinkanapok augusztus 
utolsó hétvégéjén. Mindkét rendezvényünk 
igazán nagy sikerű, s az idén további meg-
lepetésekkel is készülünk.

Cseh Teréz

Balatonalmádi, a „Barátságos Fürdőváros” 
az idén 20 éves lesz
Nem éppen könnyű, de mégis sikeresnek mondható évet zárt Balatonalmádi vá-
rosa. Több nyertes pályázat, fejlesztések, beruházások jellemezték a 2008-as évet. 
Az idén jubiláló település 2009-ben sem fog csalódást okozni az ide látogatóknak, 
legalábbis erre következtettem Keszey János polgármester szavaiból.



– Az ADITUS Zrt. jelentős eredményeket ért el 
más települések mellett például Balatonalmá-
diban is, hiszen a tavaly elkészített és beadott 
öt pályázatból négy már egészen biztosan nyer-
tesnek tekinthető. Melyek ezek, vagyis milyen 
fejlesztésekre számíthat a közeljövőben a város 
lakossága?
– Balatonalmádi esetében viszonylag köny-
nyű és szerencsés helyzetben voltunk, 
hiszen amellett, hogy nagyon sok területen 
ráfér a fejlesztés a településre, sikerült is 
megtalálnunk ezekhez a támogatási forrás-
lehetőséget. Ráadásul a város vezetése is jó 
érzékkel, kitartással, s nem utolsó sorban 
a határidők pontos betartásával vett részt 
az egyes projektek tervezési és előkészítési 
munkálataiban. Mindezek pedig a munkánk 
számára elengedhetetlen előfeltételek vol-
tak. A szakmailag jól elkészített pályázati 
dokumentációk egyébként a turisztikailag 
fontos Öregpark felújítását, a Wesselényi 
strand rekonstrukcióját, a városi közterü-
letek megújítását, illetve a Györgyi Dénes 
iskola épületének felújítását teszik most le-
hetővé. Az ötödik beadott pályázatunk pedig 
– amennyiben a nyertesek között lesz – egy 
új kistérségi rendelőintézet létrehozását 
segíti elő.

– Cégük nemcsak helyi, hanem országos vi-
szonylatban is jelentős eredményekkel büszkél-
kedhet, hiszen továbbra is az ADITUS Zrt. az 
önkormányzati szektor egyik országosan piac-
vezető pályázatíró és projektmenedzselő cége. 
– Valóban így van, a 2008-as év sikerességét 
mutatja például az is, hogy az év folyamán 
sikerült megdupláznunk az általunk megírt 
pályázatokon elnyert támogatási összeget, 
amely így elérte a 45 milliárd forintot úgy, 
hogy még további mintegy 20 milliárd forint 
összegű pályázatunk van elbírálási sza-
kaszban.

– Mekkora háttér áll a sikerek mögött?  
– Jelenleg 5 regionális irodával és 3 kiren-
deltséggel működünk, ami azt jelenti, hogy 
gyakorlatilag az ország egész területén 
biztosítani tudjuk partnereink számára a 
pályázati tanácsadást, illetve a települések 
számára egyénileg fontos pályázatok elké-
szítését, és szükség esetén menedzselését. 
A Közép-dunántúli Régió esetében Vesz-
prémben található az irodánk, ahol a tavalyi 

évben 8 állandó és 20 eseti önkormányzati, 
illetve civil partner számára készítettünk 
túlnyomó részben sikeres pályázatokat. Az 
állandó megbízóink közül szeretném kie-
melni Veszprém Megyei Jogú Város és Fejér 
Megye Önkormányzatát, hiszen szerteágazó 
tevékenységüknek köszönhetően a legtöbb 
megbízást számukra sikerült teljesítenünk.

– Egy átlagember számára első ránézésre nem-
csak a pályázatok, hanem már a pályázati fel-
hívások is bonyolultnak tűnnek. Egy pályázat-
író cég munkatársai mennyire naprakészek a 
pályázatokat, illetve a kiírásokat illetően?
– Az egyik legnagyobb problémánk éppen 
az, hogy a pályázati kiírások legtöbbször 
nem átgondolt, vég-
leges és teljes anya-
gok, hanem a 30-60 
napos beadási idő-
szak alatt gyakran 
változnak, s ezeket 
a változásokat 
nekünk folyama-
tosan nyomon kell 
követnünk, mely 
az adott pályázat 
gyökeres újraírását 
vonja maga után. 
Emellett fontos 
az is, hogy jó kap-
csolatban legyünk 
a pályázatkezelő 
szervezetekkel, és 
életszerű tapaszta-
latainkkal segíteni 
is tudjuk a mun-
kájukat: Ez utóbbi 
egyébként már 
többször is segített 
leküzdeni problé-
más feltételeket. 
Fontos látni azt is, 
hogy munkatársa-
ink nem magányos, 
minden pályázati 
témakörhöz értő 
m i n d e n t u d ó k , 
hanem egy-egy 
szakterület kiváló 
ismerői, akik össze-
hangolt csapatmun-
kában dolgoznak. 

Erősségeink közé tartoznak egyebek mellett 
az infrastrukturális (turisztikai, városreha-
bilitációs, stb.) és az oktatási-szociális típusú 
humán pályázatok.

– Egy piacvezető cég hová tud még fejlődni a 
jövőben? 
– Miközben dolgozunk az önkormányzati 
üzletág további fejlesztésén, a jelenlegi 
gazdasági helyzetben egyre több olyan 
vállalkozás is megkeres bennünket, akik 
az előremenekülést választva támogatási 
forrást keresnek munkahelymegtartásra, 
illetve infrastrukturális fejlesztésekre. Ők 
is mindenben számíthatnak ránk, hiszen az 
önkormányzatoknak is fontos a bevételeik 
jelentős részét biztosító cégek versenyképes-
ségének megőrzése. 
– Éppen ezért gőzerővel folyik az ADITUS 
Zrt. vállalkozói üzletágának fejlesztése, il-
letve megerősítése.

(PR)

Élen az önkormányzati fejlesztésekben
Az ADITUS Zrt. egy kis budapesti vállalkozásból az elmúlt hat esztendő alatt mára 
az önkormányzati szektor országosan piacvezető EU pályázatíró és projektmened-
zselő vállalkozásává nőtte ki magát. Balogh Balázst, a cég közép-dunántúli regio-
nális igazgatóját az elért eredményekről és további célkitűzéseikről kérdeztük.
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Balatonfűzfő

Balatonfűzfő polgármesterét, Majorné Kiss 
Zsuzsannát kérdeztük a város helyzetéről, 
fejlesztéseiről.

– Mit jelent pontosan a városnak a nagyberu-
házás?
– Most tapasztaljuk meg, hogy mit jelent a 
magántőke bevonása a városfejlesztésbe. A 
vállalkozó Balatonfűzfő és Balatonalmádi 
között lévő, közigazgatásilag a városhoz tar-
tozó tizenöt hektárnyi területre vonatkozó 
tervei teljes mértékben erősítik a városfej-
lesztési elképzeléseinket. Balatonfűzfőnek 
az együttműködés nem csak azért hasznos, 
mert az arculatot meghatározó sportfejlesz-
tések indulnak el – sportpályák, magán-
kikötők és a lőtér bevonása –, hanem mert 
friss ötletek, új látásmód jelenik meg, amely 
lendületet, további sikereket adhat a város 
fejlődésének.
– Természetesen a városi fejlesztések célja is 
az, hogy mielőbb élhető várost alakítsunk ki. 
Céljaink eléréséhez az elmúlt évben sikerült 
olyan kollégákat magunk mellé állítani, mint 
a város kulturális életét kiválóan menedzselő 
Tóth Betty, a Művelődési Központ igazgató-
ja, illetve a jegyzőnk, dr. Takács László. Neki 
köszönhetően helyreállt az adósságkezelés, 
növekedtek a város adóbevételei, és igazi 
lokálpatriótaként váltja a településfejlesztési 
stratégiát konkrét feladatokra, döntésekre. 
Munkájuk persze nem lehet sikeres a hivatal 
és a művelődési központ dolgozóinak felelős-
ségteljes hozzáállása nélkül. 

– A személyi feltételek mellett milyen fejlesztések 
valósultak meg Fűzfőn?
– A város pénzügyi helyzetét tovább stabil-
izáltuk. A 2008-as szigorú gazdálkodás 
eredményeként tovább csökkentettük a 
költségvetési hiányt. A 220 milliót 2007-ben 
lefaragtuk 180 millióra, 2008-ban pedig a 
hiány a tervezett 150 millió alatt maradt, 
mintegy 20 millióval.
– Erős önkormányzati szerepvállalással a 
fűtési szezon kezdetére sikerült egy ütemben 
bevezetni a gázt a gyártelepi városrészben, 
amely azt jelenti, hogy a lakások közel 100%-
ban gázfűtésre álltak át a régi gőzfűtésről. 
Várakozáson felüli eredményeket produkált 
a város és lakossága. Példás együttműködést 
sikerült kialakítani a város vállalkozásaival is 
– a DOW Hungary Kft., a Nikecell Kft., a Ni-
ketrans Agro+Bau Kft. és a Thermo Séd Kft. 
közös kampányt indított, amely a gáz beve-
zetése mellett rendkívül kedvező feltételeket 
jelentett a fűzfőieknek házuk hőszigetelésé-
re, nyílászárócseréjére. Az eredetileg 2008. 
december 31-éig tartó akciót meghosszab-
bítják, amely mellé az önkormányzat a ko-
ordinátori szerep mellett akár kamatmentes 
kölcsönt is biztosíthat. Így talán a gazdasági 
recesszió hatását is mérsékelhetjük a város 
vállalkozóira, munkaadóira nézve.
– Emellett sikeresen pályázatunk az ÚMFT 
KDROP keretében kiírt Településkép javítá-
sa kistelepüléseken című pályázaton, ahol 99 
millió forint vissza nem térítendő támogatást 
nyertünk. Az összeg az önkormányzat által 
biztosított 11 millió forinttal összesen 110 

milliós fejlesztést biztosít a következő másfél 
évben.
– A pályázat keretein belül a könyvtárat és 
a városházán kicsi, rossz szellőzésű helyi-
ségben lévő teleházat költöztetjük össze, a 
Művelődési Központ épületegyüttesében 
lévő régi „Lombik” vagy „Kantin” Étterem 
használaton kívüli földszintes épületébe. Új 
funkciók is elérhetőek lesznek, például médi-
atár, hírlapolvasó.
– A könyvtár elköltöztetésével az akadály-
mentesítés után a Művelődési Központ 
épületében új közösségi tereket tudunk ki-
alakítani: két klubszobát, egy zene- és színi 
termet, egy tánctermet és egy előadó- nyelvi 
termet is. A földszinti előcsarnok a jövőben 
kiállító térként, illetve akár kisebb konferen-
cia teremként is funkcionál majd. Megújul a 
Művelődési Központ előtti tér is.
– A polgármesteri hivatal emeletét akadály-
mentesítjük, és közösségi funkcióit helyi há-
lózatok, civil együttműködések ösztönzése 
érdekében fejlesztjük: civil szoba kerül kiala-
kításra, az előadóterem hazai és nemzetközi 
konferenciák fogadására is alkalmas lesz.
– Saját beruházással, átcsoportosítással a 
tobruki és alsó-fűzfői városrészeken is ala-
kítunk ki közösségi tereket, hiszen fontos, 
hogy a város életét nagyban segítő civil szer-
vezeteknek, egyesületeknek helyet biztosít-
sunk a hivatásuk végzéséhez. Tovább építjük 
szépítjük strandjainkat is saját erőből. Az 
épületek felújítása mellett funkcióbővítést is 
szeretnénk elérni – ilyen például az alsó-fűz-
fői strand vizesblokk-fűtésének hőszivattyús 
temperálása, amely lehetővé teszi, hogy a 
nagy hagyományú szörf és jégszörf sport-
ágakban még színvonalasabb versenyeknek 
adhassunk otthont a nyári szezonon kívül is. 
2009-ben pályáztunk az Árpád út felújításá-
ra, és a vízüzem rekonstrukciójára is, várjuk 
az eredményeket.

Vitkóczi Éva

A régió sportközpontja: Balatonfűzfő
Megvásárolták a Balatonfűzfő határában lévő tizenöt hektárnyi területet, ahol a 
befektető nemzetközi edzőtáborok befogadására is alkalmas beruházást tervez. Az 
önkormányzattal együtt gondolkodó magántőke megjelenése a város sportlétesít-
ményeinek fejlesztését, Balatonfűzfő arculatának erősítését jelenti, míg a fűzfőiek 
számára talán egy újabb már nem csupán a nitrokémiához kötődő aranykor el-
jövetelét.
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– Mióta működik a vállalkozásuk, és mivel foglalkoz-
nak, mit takar az Organit név?
– Több mint 15 éve huminsav alapú termékek ku-
tatásával, valamint termék- és alkalmazástechno-
lógia-fejlesztéssel foglalkozunk. Alapanyagként 
a világviszonylatban is egyedülálló minőségű, 
Magyarországon bányászott természetes humusz 
ásványokat – leonardite, tőzeg – használjuk. 
Olyan termékek fejlesztésén dolgozunk, ame-
lyek a környezetvédelemben és a természetes 
életkörülmények kialakításában élen járnak. 
Tevékenységünk a hazai alapanyagok mellett 
hazai szellemi tőkén alapul, 100%-ban magyar 
tulajdonú cég vagyunk.

– Az élet milyen területein hasznosíthatóak ezek a 
termékek?
– Saját huminsavkinyerési technológiánkra ala-
pozva különböző feldolgozottságú termékeket ál-
lítunk elő a növénytermesztés, az állati takarmá-
nyozás, a környezetvédelem, valamint a humán 
gyógyászat részére.
– A huminsav alapú termékek legnagyobb fel-
használója jelenleg a növénytermesztés. Az 
intenzív növénytermesztés kihívásainak és az 
organikus termesztés feltételeinek is megfe-
lelő huminsav alapú termékeket egyre többször 
emlegetik a mezőgazdaság „fekete aranya”-ként. 
Termékeink széles választéka a talajjavítástól a 
műtrágyázás hatékonyabbá tételén át, a növények 
immunrendszerének javításáig gazdaságos meg-
oldást nyújt az egészséges, ízletes és szép növé-
nyek termesztéséhez. Büszkék vagyunk rá, hogy 
a világ egyik legnagyobb forgalmazójának több 
mint 10 éve mi vagyunk a beszállítói.  Az állati 
takarmányadalékokkal kapcsolatos tevékenysé-

günket hét éve 
kezdtük el, s mondhatni, hogy világviszonylatban 
is az elsők vagyunk, akiknek erről a legtöbb 
ta-pasztalatuk van, illetve a legtöbb termékkel 
rendelkeznek. Az intenzív körülmények kö-
zött tartott, természetes életkörülményeiktől, 
és sokszor nemiségüktől is megfosztott állatok 
immunrendszeri problémái ugyanis egyre több 
és újabb állategészségügyi problémát vetnek fel. 
Huminsav alapú termékeink javítják a védeke-
zőrendszer működését, hatékonyabbá teszik a 
takarmány felhasználását, és csökkentik a tartási 
költségeket.
– Környezetvédelmi projektekben is részt ve-
szünk, főként a szennyvíztisztítás, szennyezett 
talajok tisztítása és különböző hulladékok kom-
posztálása területén. Saját fejlesztő laboratóri-
umunkban a fenntartható fejlődés elvárásainak 
és partnereink piaci igényeinek megfelelő folya-
matos együttgondolkodást és közös probléma-
megoldást végzünk.
– A huminsavak a humán gyógyászatban is nagy 
szerepet játszanak. Évezredek óta ismert gyógyá-
szati hatását, természetes antivirális hatóanyagát 
és alternatív antibiotikumként hasznosíthatóságát 
a modern tudomány is felfedezte. A táplálkozási 
lánc végén álló ember ún. civilizációs betegségei 
– immunrendszer problémák, stressz, elhízás és 
allergiák – nagyrészt a mikroelemek hiányára 
vezethetők vissza, s természetesen ebben annak is 
nagy szerepe van, hogy ezek a mikroelemek gyak-
ran már az ember által elfogyasztott növényekben 
és állatokban sincsenek jelen. A huminosavak és 
mikroelemek komplex vegyületei természetes 
megoldást nyújtanak az ember testi, lelki és szel-
lemi megpróbáltatásaihoz.

– Termékeink minősége természetesen maximá-
lisan megfelel a legszigorúbb elvárásoknak is. 
Mindezt külföldi partnereink növekvő száma, az 
Európai Unió és az arab világ országainak piacán 
való folyamatos jelenlétünk is visszaigazolja. 
Szakmai szerepvállalásunkat pedig jól mutatja, 
hogy tagjai vagyunk a Nemzetközi Huminsav 
Társaságnak, valamint a Nemzetközi Tőzeg Tár-
saságnak is.

– Jelenleg a Pannon Egyetem területén van az irodá-
juk, de hamarosan az új telephelyükre, Balatonfűz-
főre költözhetnek. Mi indokolta a váltást?
– Természetesen a jelenlegi telephelyünk sem 
véletlen, hiszen munkánk során a Pannon Egye-
temmel is folyamatosan és szorosan együttmű-
ködünk. 2008 tavaszán egy saját üzem létreho-
zásához – a teljes beruházás negyedét – 25 millió 
forintot nyertünk pályázaton. Az volt a cél, hogy 
az eddig bérmunkában előállított termékeinket 
saját magunk tudjuk legyártani, illetve az, hogy 
egy helyre kerülhessen a termelés, a fejlesztés, a 
labor és az irodák is. Balatonfűzfőn az ipari park 
területe tűnt erre a legalkalmasabbnak, hiszen ez 
volt egykoron a hazai vegyipar fellegvára. Tökéle-
tesen kialakított infrastruktúra várt is bennünket, 
és Veszprémhez is nagyon közel van.
– Szimbolikusnak is mondható talán mindaz, ami 
történik, hiszen az egykori vegyipar romjain – egy 
szerkezetváltás után – új gyárak telepedhetnek 
le ezen a területen, amelyek már a természetes 
hatóanyagú termékek gyártásával foglalkoznak. 
Mi vagyunk az első fecskék, s hisszük, hogy ha-
marosan társaink is érkeznek.

Cseh Teréz

Huminsav – a jövő antibiotikuma

Megérkezett 
az első fecske 
Balatonfűzfőre 
– Organit Kft.
Egy szerkezetváltást követően újraéledni látszik a vegy-
ipar Balatonfűzfőn. A régi vegyipari cégek romjain új 
vállalkozások épülnek. Az egykori vegyszerek helyét 
azonban ma már a természetes alapú szerek foglalják 
el. A közelmúltban elsőként építette meg gyártócsarnokát 
a Balatonfűzfői Ipari Parkban az Organit Kft., s ezzel 
szimbolikusan, mintegy „újra nyitotta” a vegyipari felleg-
vár kapuit. A cég ügyvezetője, dr. Csicsor János vegyész-
mérnök, aki 15 éve foglalkozik a huminsav kutatásával, 
2007-ben az Év vállalkozója díjat is átvehette.

8200 Veszprém, József Attila u. 34.
Tel.: 88/560-435, Fax: 88/560-436
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Bodajk

– Milyen pályázatokkal, beruházásokkal tudták 
elősegíteni a település fejlődését?
– Az egészségügyet követően az oktatásü-
gyet szeretnénk mielőbb rendbe tenni, mivel 
Bodajk az oktatási intézmények tekintetében 
kistérségi székhely – kezdte évértékelőjét 
Oszlánszki Zsolt polgármester. – Sikeresen 
pályáztunk, s ennek köszönhetően felújítás-
ra, illetve bővítésre kerül a Zengő Óvoda és 
az általános iskola. Közel 480 millió forint 
pályázati pénzt tudunk erre a célra fordítani, 
a beruházás teljes költsége pedig meghaladja 
az 527 millió forintot. A közbeszerzés folyik, 
reméljük mielőbb elkezdhetjük a munkála-
tokat.
– Ehhez szervesen kapcsolódik, hogy az ál-
talános iskola mellett 133 magántulajdonos-
tól(!) saját költségvetésből megvásároltunk 
egy 2,3 hektáros belterületi telket. Itt szeret-
nénk felépíteni egy újvárosi sportcentrumot. 
Olyan korszerű létesítményt építünk ide, 
amely minden tekintetben megfelel a mai 
kor elvárásainak, előírásainak. Ez egy 200 
millió forintos beruházás lesz, melyet saját 
erőből fogunk megvalósítani, s remélhetőleg 
a sportcentrumot már a várossá nyilvánítás 
első évfordulójára át is adhatjuk majd.
– Az útjainkra is igyekszünk gondot fordí-
tani. TENT-pályázaton nyertünk 15 millió 
forintot, így útjaink 87%-a megújult, vala-
mennyi teljes egészében újra lett aszfaltozva. 
Emellett az utak, járdák felújítására is elköl-
töttünk 70-75 millió forintot a tavalyi évben.
– Szintén sikeresen pályáztunk az ún. FÉDE-
programban, 14 milliót nyertünk – és gya-
korlatilag ugyanennyit önerőként hozzá is 
tettünk –, a polgármesteri hivatal felújításá-
ra, így közel 30 millió forintot fordíthattunk 
a városháza tető- és a támfal felújítására.
– Az önkormányzat által létrehozott Bodaj-
kért Közalapítvány is eredményesen pályá-
zott, elnyerte a Helyi Vidékfejlesztési Iroda 
címet, ehhez kapcsolódóan 2013-ig folya-
matosan hívhat le támogatásokat. 2008-ban 

ez közel 5 millió forintot jelentett. Szintén 
pályázatot adtunk be az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési program keretében közle-
kedési eszközök fejlesztésére. Ennek ered-
ményeként most decemberben hozhattuk 
haza az Opel Vivaro típusú 8+1 személyes 
kisbuszunkat.
– Szervezetfejlesztésre is nyertünk 13,5 
millió forintot, ennek a folyósítása folyamat-
ban van.
– Novemberben 10 millió forintért megvá-
sároltunk továbbá a polgármesteri hivatallal 
szemben egy ingatlant is. A bontását köve-
tően itt szakrendelési központ és védőnői 
szolgálat épül, s a baba-mama klub, valamint 
az udvaron egy játszótér is itt kaphatna he-
lyet a jövőben.
– Az elnyert pályázati támogatások, illetve a 
hozzátett saját erő eredményeként 2008-ban 
közel 600 millió forint beruházás feltételeit 
teremtettük meg. Ehhez további 100 milliós 
fejlesztést tesz hozzá a Semmelweis utcai szi-
lárdhulladék-lerakó rekultivációja, melyet a 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás tagjaként fogjuk 
megvalósítani. Ez a munka még az első ne-
gyedévben elkezdődhet. Így összességében 
700 millió forint értékű beruházással gyara-
podik majd városunk.

– 2008 nagyon fontos év volt a település életé-
ben, hiszen augusztusban várossá nyilvánítot-
ták ismét Bodajkot. Miért tartották fontosnak a 
városi rang visszaszerzését?
– Elsősorban az a célunk, hogy centrum-
településként működjünk. Felkészültek 
kívánunk lenni arra az esetre, ha majd a 
leendő államigazgatási-közigazgatási reform 
ténylegesen megvalósításra kerül. Zászlós-
hajóként szeretnénk majd segítséget nyújtani 
a környező településeknek.
– Eddig is sokat tettünk már mindezért, pél-
dául az egészségügyi szakrendeléseinkkel. 
A városiak és a környező település lakói a 

legkorszerűbb kardiológiai szakrendeléseket 
tudják igénybe venni Bodajkon, s ugyanez 
igaz az általános ultrahang diagnosztikánk-
ra is. Gyakorlatilag mindent tudunk ezekkel 
az új, modern gépekkel vizsgálni, ami ezen a 
területen lehetséges, és nemrégiben diabeto-
lógiai szakrendelést is nyitottunk.
– Új egészségügyi központot építettünk, 
ahol két háziorvos rendel, fogászat és labor 
működik.
– Nagyon büszkék vagyunk Hang-Szín-Tér 
Művészeti Közép- és Alapfokú Iskolánkra 
is. Három megye 19 települése van jelen 
az alapképzésben, s a 2006-ban megnyitott 
középiskolánkba pedig, – ahol grafikusokat, 
szobrászokat képeznek – állandó a túlje-
lentkezés. Persze ehhez az is kellett, hogy 
2006-ban egy korszerű kollégiumot is meg-
építettünk, amely minden tekintetben meg-
felel a kor követelményeinek. Saját vizes-
blokkal, társalgóval rendelkezik valamennyi 
lakrészünk, s mindez, meggyőződésem, akár 
egyetemi hallgatók igényeinek is maximáli-
san megfelelne.

– Kulturális téren is történtek előrelépések?
– A várossá nyilvánítás ünnepi pillanatait 
testvérvárosaink – a németországi Röder-
mark és a lengyelországi Plesna – vezetői is 
megosztották velünk. Nagyon büszkék vagy-
unk arra is, hogy a helytörténeti körrel egy-
üttműködve karácsonykor bemutathattunk 
egy közel 300 oldalas könyvet, Fejezetek 
Bodajk múltjából címmel.

– Meggyőződésem, hogy a sikereinkben 
nagy szerepet játszik az is, hogy a hivatalban 
dolgozók megfelelően képzettek. 2002-ben, 
mikor a város élére kerültem, a hivatalban 
csupán nekem és a jegyzőnek volt diplomá-
ja, ma azonban a 15 fős testületből már 10 
diplomás, és hamarosan ez a szám még há-
rommal bővülni fog. Ragaszkodom a képzett 
munkatársakhoz, hiszen a versenyképes tu-
dás a valódi biztosíték a város fejlődéséhez. 
Véleményem szerint csak így lehet maximá-
lisan kiaknázni a kínálkozó pályázati lehe-
tőségeket, illetve így tudunk többet tenni a 
város fejlődéséért, az itt élőkért.

Cseh Teréz

Egy „képzett város” sikerei – Bodajk
Tavaly augusztusban régiónk két új várossal gyarapodott, ezek egyike Bodajk. A 
település 136 év után kapta vissza korábbi rangját. A 2008-as évben igazán szép 
sikereket könyvelhettek el, hiszen a megvalósult beruházások mellett a folytatás 
feltételeit is megteremtették. Így a nehéz gazdasági helyzet ellenére – több sikeres 
pályázatnak köszönhetően – az idén is tovább fejlődhet a város.
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– Milyen éve volt 2008-ban Bábolnának?
– Az intézmények fenntartása, a településkép 
további javítása nem szenvedett csorbát, ám 
pénzügyi lehetőségeink a helyi adók csökke-
nésével sajnos romlottak. Költségvetésünkben 
40-50 milliós hiány keletkezett, így valószínű-
leg hitelfelvételre kényszerülünk. Ugyanakkor 
több eredményes projektet sikerült megvaló-
sítani. A Közkincs program keretében nyert 
összegből felújítottuk könyvtárunkat, tető- és 
nyílászárócserére, színezésre, szigetelésre 
került sor. A CÉDE-pályázatunk segítségével 
megújult a szabadidőközpont tetőzete is, idei 
feladatunk a felújítás folytatása, a közművek, 
a villany, a gáz és a szigetelés problémájának 
megoldására. 214 milliót nyertünk az iskola 
megújítására – ráfér az 1870-ben épült épület-
re -, közösségi tér, és új tanterem kialakítására 
kerül sor. Hamarosan sor kerül a közbeszer-
zési eljárásra, az építkezés várhatóan nyáron 
indul, és 2010 őszére fejeződik be. A Bábolna 
Hotelből miden igényt kielégítő idősek ottho-
nát alakítottunk ki, 24 órás nővérszolgálattal, 
lifttel, ma már 24-en laknak a 60 főt befogadó 
intézményben.

– Milyen célokat fogalmaztak meg 2009-re?
– Célunk intézményeink zökkenőmentes 
működtetése, kisebb felújítások elvégzése. 

Emellett két nagyobb pályázatunk van elbí-
rálás alatt. Az egyik az egészségügyi központ 
járó-beteg ellátásának javítását, a másik pe-
dig a városközpont rehabilitációját célozza. 
Mindkét projekt 100 milliós nagyságrendű, 
bízunk a pályázatok pozitív elbírálásban, és 
akkor ezeket a beruházásokat az idén el-
végezzük. Anyagi lehetőségeinket meghatá-
rozza, hogy tavaly a Bábolna Zrt. felszámo-
lási szakaszba került, 5500 hektár föld került 
eladásra. Reméljük, hogy az új tulajdonosok 
belépésével kiszámíthatóbb lesz a működés. 
A Nemzeti Ménesbirtoknál vezetőváltásra 
került sor, kaptak költségvetési támogatást 
és 860 hektár termőföldet haszonbérletbe. 
Bízunk benne, hogy ezzel egyenesbe kerül-
nek. Bíztató a Ménesbirtok alapítványának 
működése, a Pettkó-Szandtner Lovasiskola 
és Kollégium öt év alatt megduplázta az itt 
tanuló gyerekek létszámát, norvég és szlovák 
lovas palántákat láthattunk vendégül, míg a 
mieink több hónapra elutazhattak Angliába. 
Tavasszal az autópálya mellett, Bana felé hét 
széltorony épül, kihasználva a területünkön 
lévő szélcsatorna által nyújtott energianye-
rési lehetőséget. Ipari parkunk iránt komoly 
érdeklődés mutatkozott, ám a válság miatt 
egyenlőre leálltak a tárgyalások a 2-3 nagy-
befektetővel.

– Bábolnán sok civil szervezet segíti az önkor-
mányzat munkáját. Mit tettek 2008-ban?
– Városunk életének üde színfoltjai a civil 
szervezetek. Tavalyi tevékenységükből csak 
néhány példát ragadok ki, a teljesség igénye 
nélkül. A Vöröskereszt többször szervezett 
gyűjtést és segélyt, élelmiszert osztottak a 
rászorultaknak. A Polgárőrség sokat tett 
Bábolna közbiztonságáért, segítették a rend-
őrség munkáját. Az Áccsal együttműködő 
tűzoltóságunknak 2008-ban szerencsére 
kevésszer volt dolga, ám rendszeresen köz-
reműködtek a közlekedési balesetek kapcsán 
a mentésben. Gyermek önkormányzatunk a 
fiataloknak teremtett szórakozási lehetősé-
get, és tartotta a kapcsolatot a testvértelepü-
lésekkel. Jelenleg dán partnereikkel közösen 
gondolkodnak nemzetközi ifjúsági fesztivál 
megszervezésén, tárgyalnak közös uniós 
pályázat beadásáról.

– Pillantsunk bele 2009-es rendezvénytervük-
be!
– Májusban távlovagló EB-t rendezünk, 
majd szeptemberben junior világbajnok-
ságot, célunk, hogy Bábolna hosszú távon 
a távlovaglósport központja legyen. Idén 
is lesz Gazdanapok, bár egy héttel később 
a megszokottnál, valamint megújul a ha-
gyományos Kukorica Fesztivál. Háromról 
kétnaposra csökken az időtartam, ugyan-
akkor nő a rendezvények száma. Idén a 
Pa-Dö-Dö lesz a sztárvendég, szeretettel 
várunk mindenkit szeptember 11-12-én 
városunkban!

Vk.

Nehéz, de eredményes évet zártak 
Bábolnán
Dr. Horváth Klára, aki nemcsak a város polgármestere, de parlamenti képviselő 
is, ráadásul a KDRFT-ben a pénzügyminiszter delegáltjaként tevékenykedik, úgy 
gondolja, hogy tisztségei egymásra épülnek, nagyobb rálátása van a pályázatokra, 
a törvényalkotásra, a problémákra. Nagy lelki teherként éli meg, hogy manapság 
a politikai élet viszonyai rossz irányba fordultak, nehezen éli meg a közös gon-
dolkodás hiányát.



– Milyen évet zártak pályázati szempontból?
– Több sikeres pályázatunk volt. 4 millió 
forintot költhettünk az illegális hulladék-
lerakók megszüntetésére, 3 millió forint 
támogatást kaptunk a Területi Regionális 
Fejlesztési Célelőirányat (TRFC) keretében, 
mely összegből társadalmi munkában részle-
gesen rendbe tettük Berhidán a Hősök terét, 
a csapadékelosztót és az árkokat. Utcai búto-
rokat vásároltunk, és táblákat helyeztünk ki 
a szükséges helyekre.
A XXI. századi iskolaprogramban fejlesztés-
re egy nagyobb összeget is nyertünk. 234 mil-
lió forintból elindulhat a jövőképfejlesztést 
megcélzó program a berhidai gyermekekért. 
Ennél a pályázatunknál már megvannak az 
érvényes építési engedélyeink, a kiviteli terv 
készítésének részleteit most tisztázzuk. Re-
ményeink szerint hamarosan megkezdhetjük 
a munkát – a terveinkben egészen konkrét 
elképzeléseket fogalmaztunk meg –, bízunk 
benne, hogy a közbeszerzési pályázatot mie-
lőbb kiírhatjuk. A tanterembővítést minden-
képpen szeretnénk őszig befejezni, hogy az 
új tanév már így indulhasson.

– Milyen további terveik vannak?
– A terveinkben nagy szerepet játszanak a 
pályázatok. Nem ad hoc módon adjuk be 
ezeket, hanem komplexen elkészítettük a 

városra vonatkozó terveinket. Átnéztük 
például a város növényfejlesztési tervét 
– megnéztük azt is, hogy egyáltalán hol van-
nak ilyen zöldterületeink, feltérképeztük az 
összes utcában a faállományt, megvizsgáltuk 
hol hiányos, hol kell pótolni – vagyis messze 
előtte járunk az ide vonatkozó rendelkezé-
seknek. Így látjuk mit kell megtervezni, s lát-
juk, hogy mire lehet, mire érdemes pályázni. 
Összhangba kell tehát hozni ezeket. Van 10 
kész tervünk, erre tudunk pályázni, s hisz-
szük, hogy ezeknek a terveknek egymással 
összhangban kell lenniük.
– Nem esünk kétségbe akkor sem, ha egy-egy 
pályázatunk nem nyer, mert tudjuk, hogy 
alapos igényre támaszkodik valamennyi. 
Ha kell kiegészítjük, javítjuk őket, esetleg 
bővítjük egy-egy értékesebb elemmel, és újra 
beadjuk, ha lesz rá lehetőségünk.
– Májusban például reményeink szerint mó-
dunk lesz pályázni egy Leader-programra 
a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader 
Egyesület központjaként.
– Van beadva pályázatunk egészségügyi in-
tézmény építésére, gyermekorvosi rendelőt 
és védőnői szolgálatot szeretnénk kialakíta-
ni. Ez tehát bírálat alatt van.
– Ismételten benyújtottuk a városközpont re-
habilitációjára vonatkozó pályázatunkat is, s 
bízunk benne, hogy ezúttal ezt is pozitívan 

fogják elbírálni, hiszen erre mindenképpen 
szükségünk van.
– Az esélyegyenlőség jegyében is nyertünk 
100 millió forintot. Ez a program az összes 
oktatási intézményünket érinti majd, több 
éve biztosítani tud olyan költségeket, ame-
lyeket most az önkormányzat önerőből nem 
tudott volna finanszírozni.

– Mit tudnak tenni a foglalkoztatás javításáért, 
a gazdasági folyamatokból adódó nehézségek 
ellensúlyozásáért.
– Az önkormányzatokhoz ömlik a feladat. 
Gondnak látom, hogy munka nélkül is ad-
nunk kell támogatásokat, holott mi munkát 
azt biztosan tudunk adni, hiszen közmunká-
sokat nagy számban tudunk foglalkoztatni. 
Ugyanakkor nincs eszköz a kezünkben 
amivel munkára tudnánk ösztönözni az itt 
élő lakosság egy részét.
– Egyik oldalról borzasztó nagy a felelős-
ség, hiszen munkaadóként természetesen 
minden törvényi előírást be kell tartanunk, 
ugyanakkor a jogszabályi háttér miatt, ha a 
közmunkásunk nem hajlandó együttműköd-
ni, nekünk nincsenek erre eszközeink, nem 
tudjuk semmilyen módon „büntetni”.
– A foglalkoztatás terén – s ez bizony kellő-
képpen nyomaszt is bennünket – egyértel-
műen függünk Pétfürdőtől, Peremartontól. 
Ha nekik nem megy jól, munkahelyek szűn-
nek meg, az nálunk többszörös gondként jel-
entkezik. Az utóbbi időben jó páran marad-
tak munka nélkül, olyanok, akik korábban 
dolgoztak. Nekik természetesen próbálunk 
segíteni. Tudjuk, ez a mi feladatunk, s igyek-
szünk is megoldani ezeket a problémákat.

Cseh Teréz

Berhida felkészülten, kész, összehangolt 
tervekkel pályázik
A gazdasági világválság, s az ország jelenlegi gazdasági helyzete szinte valamennyi 
településünk életét befolyásolja. Berhidát különösen érzékenyen érintik a foglal-
koztatásban zajló változások, hiszen a kisvárosban enélkül is mindig komoly fel-
adat volt a munkahelyek bővítése. Fontosnak tartotta továbbá Berhida azt is, hogy 
átgondolják céljaikat, s terveiket ennek megfelelően, összehangoltan alakítsák ki. 
Az elért eredményekről, a jövő elképzeléseiről Pergő Margittal, Berhida polgár-
mesterével beszélgettünk.

Berhida
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– Húsz éve vállalkoznak, mi mindenre elegendő 
ennyi idő? Melyek a főbb állomások?
B.F: – A bázisunkat Balatonkenesén építet-
tük fel, itt működik a kertészetünk, faiskolai 
lerakatunk és a virágboltunk. Naturflora 
Ungarn Kft. néven működünk, s az évelőket, 
egynyári virágokat, díszfákat, cserjéket épp-
úgy megtalálják nálunk a partnereink, mint a 
vízi vagy a mediterrán növényeket. Tíz éven 
át nagy örömmel végeztük Balatonkenese 
zöldterület-fenntartását. Azt, hogy szívesen 
vállaltuk ezeket a feladatokat jól érzékelteti 
egy pici magánfogadalmam is, „vállaltam”, 
hogy 2000-ig 2000 fát fogok ültetni a tele-
pülésen. Tervemet sikerült valóra váltanom, 
s igazán jóleső érzés, hogy sok-sok utcából 
visszamosolyognak rám a „fáim”.
B.F-né: – Úttörői voltunk – 1994-ben – a 
szelektív hulladékgyűjtésnek is. Szerencsére 
a szomszédos Balatonfűzfőn idejében felis-
merték ennek a fontosságát, és előremutató 
módon hulladékpapír-gyűjtőket helyeztek ki 
több területre is. Országos szinten 7000(!) 
konténert telepítettünk le, ebből 4000-et a fő-
városban, a többit pedig itt a régióban. Nagy 
hangsúlyt fektettünk a gyerekek szemléletfor-
málására is, hiszen meggyőződésünk, hogy 
mindezt iskolás korban kell elkezdeni. Hét 
megyei fenntartású oktatási intézményben in-
dítottunk el szelektív hulladékgyűjtést, s nem 
csak papírt, hanem pet-palackokat és fémet is 
gyűjtöttünk. A gyerekek örömmel végezték a 
munkát, s jutalomként komposztládákat kap-
tak. Ezzel is hangsúlyozni akartuk a szelektív 
hulladékgyűjtés előnyeit, mert azt is nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy minél több háztar-
tásban népszerűbbé tegyük a komposztálást. 
Ezek az anyagok ugyanis hasznosíthatóak 
a kertben, a parkokban, s emellett jelentős 
mértékben – 30%-kal! – képes csökkenteni 
az elszállítandó hulladék mennyiségét.

– Mit javasolnának az önkormányzati park-
fenntartóknak, mire figyeljenek?

B.F: – A térségben több önkormányzatnak 
dolgozunk, parkosítunk, virágágyásokat 
gondozunk. Gyakran a költségvetés csak 
szerény kereteket tesz lehetővé erre a fel-
adatra. Éppen ezért nem szabad szétszórtan 
ültetni, mindenhová tenni néhány virágot, 
növényt, hanem évente egy-egy területre kell 
összpontosítani, és azt kialakítani. Így látvá-
nyos és értelmes eredményeket lehet elérni.
– Jó példa erre Berhida, ahol egységes kon-
cepciót dolgoztak ki a zöldterületek kialakí-
tására, gondozására. Így mindenki számára 
világossá válik, hogy miért kell például az 
elaggott fákat kivágni, s azt is tudni fogják, 
mikor és mi kerül majd a helyére.
– Jó volt találkozni azzal a szellemiséggel 
is, hogy a település külön területet jelölt ki 
arra, hogy a helyiek oda fákat ültethessenek. 
Manapság néhány ezer forintért házhoz-
szállítással is vásárolhatók már facsemeték 
– ilyeneket tőlünk is gyakran rendelnek ka-
rácsony, gyermek születése vagy más ünnep 
kapcsán –, és saját kert híján felmerül az 
igény ezek kiültetésére. A kijelölt terület tö-
kéletes megoldás erre, s ez a település zöldte-
rületi koncepciójával is összhangba hozható.

– Mit ne tegyenek az önkormányzatok, ha zöld-
terület-fenntartásról van szó?
B.F: – Nem szerencsés például, ha távoli, 
helyismerettel nem rendelkező vállalkozáso-
kat bíznak meg a feladatokkal. Ezek a cégek 
gyakran nem váltják be a hozzájuk fűzött 
reményeket. Nem csak ültetni kell tudni! 
Jobban ki kellene aknázniuk az önkormány-
zatoknak a helyiek tudását, akik jól ismerik 
a feltételeket, a talaj, az éghajlat, vagy más 
tényezők hatásait. Az sem utolsó szempont, 
hogy miután a helyiek itt is élnek, folyamato-

san figyelni tudnak a növényekre, s ha szük-
séges bizonyos korrekciókat is gazdaságosan 
el tudnak végezni. Fontos továbbá, hogy a 
helyiek megbízásával az önkormányzatok sa-
ját munkaadóikat erősíthetik, s ez hozzájárul 
a munkahelyek megtartásához. Manapság ez 
is egyre hangsúlyosabbá válik. 
– A parkosítás fontos részét képezik továb-
bá az úgynevezett köztéri bútorok, ezekre 
kevésbé szoktak odafigyelni. Kerti padok, 
hulladékgyűjtő edények, kerékpártárolók. 
Ezen a területen is partnerek tudunk lenni, 
egészen egyedi elképzeléseket is meg tudunk 
valósítani kis- és nagytételben is, sőt mindezt 
a piaci áraktól kedvezőbb feltételek mellett.
– Az is jól megfigyelhető hogy az utóbbi 15 
évben abszolút elfelejtették a cserjéket. A 
parkfenntartók jellemzően csak fákban és 
egynyári növényekben gondolkodnak, pedig 
a cserjékben rengeteg a lehetőség, az év min-
den időszakában meg tudnak örvendeztetni 
bennünket.

– Magánszemélyek is igénybe veszik a szolgáltatá-
saikat, vagy a kertész még ma is luxusnak számít?
B.F-né: – Balatonkenese üdülőterület, de 
ennek ellenére azt mondhatom, hogy az em-
berek nincsenek hozzászokva, hogy kertészt 
vegyenek igénybe, pedig ez ma már nem 
luxus. Sőt, éppen a próbálkozások kerülnek 
sokba, arról már nem is beszélve, hogy mind-
ez gyakran sokéves munkával és kevés öröm-
mel párosul. Meg kell találni az összhangot, 
ki milyen növényeket szeretne, milyen 
elképzelései vannak, s tudni kell, hogy mi 
az, ami felel ezeknek az elvárásoknak. Úgy 
kell választani, hogy a növények utána jól is 
érezhessék ott magukat akár évtizedeken át. 
Ehhez szakember kell.
– Szerencsére azért az önkormányzati és a 
vállalkozói szféra mellett egyre több ma-
gánszemély is megfordul nálunk. Húsz éve 
visszajáró vásárlóink vannak, akik gyakran 
el is várják tőlünk, hogy mi is rendszeresen 
látogassuk a „kertjeinket”, hogy figyelemmel 
kísérjük a fejlődésüket.

Cseh Teréz

Koncentráltan kevésből is lehet szépet alkotni

Nem csak fűt-fát ígérnek! – pompás 
kertek a Naturflorától
Bollók Ferenc és párja Katalin is kertész. Valódi vállalkozó szellemű, az újdonsá-
gok iránt nyitott szakemberek. Mindezt jól példázza, hogy magánvállalkozóként 
már 1989(!)-ben – a vágottvirágok termesztése mellett – biogáz-hasznosítással 
foglalkoztak. Úttörői voltak a szelektív hulladékgyűjtésnek, alapítói Magyarorszá-
gon a nemzetközi virágküldő szolgálatnak, s emellett egy évtizednél is több zöldte-
rület-fenntartási tapasztalattal rendelkeznek.

Naturflora Ungarn Kft.
8174 Balatonkenese, Balatoni út 35. T./f.: 88/451-759, 30/939-5095; 

E-mail: nflora@invitel.hu - Web: www.naturflora.hu



– Milyen kilátásai vannak Bicskének?
– Az örökségünk súlyos, komoly terheket ró 
a bicskeiekre. Ám továbbra is nagy szükség 
van olyan beruházásokra, amelyek bevételt 
jelentenek a városnak. Ennek az iránynak 
viszont egyáltalán nem kedvez a gazdasági 
válság.
– Az év eleje kedvező időszak arra, hogy 
átvizsgáljuk a korábbi szerződéseket, 
melyek szükségesek, és mely területeken 
találhatunk jobb megoldást az adott fel-
adatok elvégzésére. Ésszerűsítenünk kell a 
Polgármesteri Hivatal működését, amely lét-
számcsökkentéssel is jár. Az átszervezéssel 
szeretnénk szemléletmódot is váltani. Sok 
olyan apró probléma van a városban, amely 
a bicskeieknek rendszeresen bosszúságot 
okoz. Nem kerül nagy erőfeszítésbe a megol-
dásuk, mindössze odafigyelésre van szükség. 
Ehhez azonban erre fogékony, jól működő 
hivatal kell, olyan munkatársakkal, akik 
gazdái a városuknak. A jó felépítés alapja 
a működés és a forma szoros kapcsolata, 
amely ma Bicskén még hiányzik. Először 
meg kell határoznunk a formát: városi ön-
kormányzatként milyen módon szeretnénk 
ellátni feladatainkat, ehhez rendelve kell 
megalakítani a szükséges bizottságokat, ki-

alakítani az intézményi struktúrát. Ha kész 
a keret, fel kell tölteni elhivatott, jól képzett 
szakemberekkel.

– A folyamatban lévő fejlesztéseket, beruházá-
sokat érinti a város helyzete?
– A legnagyobb városi beruházás talán a Bu-
dapest Gate ingatlanfejlesztése. A befektetői 
oldal biztosított minket arról, hogy továbbra 
is fenntartja szándékát. A következő lépés az 
építési hatóság részéről szükséges szabály-
zat-módosítás. 2012-re létesülhet szálloda 
és konferenciaközpont, nemzetközi szintű 
verseny golfpályával Bicskén, amely a köz-
eljövőben bevételt, s hosszú távon hírnevet 
jelenthet a városnak.

– Emellett az egészségügyi központ felújí-
tására van beadott pályázatunk. A költség-
vetés elfogadása után látom biztosan, hogy 
a szükséges önerő a rendelkezésre áll-e. 
A képviselőtestületnek nagy felelősséggel 
kell dolgoznia, hiszen azt kell eldöntenünk, 
hogy kockáztatjuk-e a város stabilitását a fel-
újítás miatt, illetve hogy a város vagyonából 
mennyit szabad feláldozni ezért a mostani, 
ingatlanértékesítésre abszolút kedvezőtlen 
helyzetben.

– A városi vállalkozások fejlesztései várható-
ak még, a Spar Magyarország Kft. melletti 
ipari terület benépesítése elkezdődött. A 
tulajdonosok az úthálózat korszerűsítését, 
szervízút kiépítését tervezik, amelyet aztán 
az önkormányzat venne át, s tartana fent. 
– A Bicske M1 Ipari Park közvetlen autó-
pálya-csatlakozásának ügye jól halad, az ígé-
retek szerint legkésőbb 2010-re elkészülhet 
a lehajtó.
– A MAVIR 400 KW-os alállomás építését 
tervezi egy teljes mértékben támogatható te-
rületen. Ez is stratégiailag fontos és bevételt 
jelentő beruházása lehet Bicskének.
– A város bevétel növelési tervei között sze-
repel a Mányra vezető út magasságában egy, 
autópálya-kihatóval rendelkező benzinkút, 
amelyhez partnert keresünk. 

– Mi újság a tanuszodával?
– Továbbra is az áramszolgáltatás kiépítésé-
re vár a beruházás, az átadás emiatt csúszik. 
A tanuszoda kihasználtságának biztosítását, 
a szerződések tanúsága szerint, kistérségi 
szintre tervezték. Ez azonban a működtetés 
finanszírozásában nem tükröződik vissza. 
Ezen a problémán segíthet, ha Bicske vég-
legesen felvállalja, hogy központja legyen 
a következő tanévtől a kistérségi iskola-
társulásnak. Ez a döntés a jelenleg ismert 
normatívákkal számítva  plusz bevételt és a 
központi szerep megerősítését is jelentené 
településünknek.

Vitkóczi Éva

A lendület a megmaradáshoz kell
2008 őszén, Bicske polgármesterének, Tessely Zoltánnak bemutatása kapcsán 
jártuk körbe a város nehéz helyzetét, amelyet tovább súlyosbítanak a pénzügyi 
problémák, lejáró banki kölcsönök. A hagyományos évértékelőnk kapcsán arról 
beszélgettünk a város polgármesterével, milyen év vár Bicskére.

Bicske
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Szemétgyűj-
téstől a hulla-
dékgazdálko-
dásig
A tulajdonosváltás szemléletváltást is 
hozott Bicske és térsége kommunális 
szolgáltatója, a Saubermacher-Bicske 
Kft. életében. A szakmai – s nem pénz-
ügyi – befektető megjelenésével olyan 
fejlődési folyamat indulhatott el, amely-
nek eredményeként mára a szemétgyűj-
tésből felelős hulladékgazdálkodás vált. 
Az átalakulás folyamatáról Rák József 
ügyvezető igazgatót és Kapusi Kriszti-
án regionális- és ügyvezető igazgatót 
kérdeztük.

– Hogyan jelenik meg az emberek életében a fe-
lelős hulladékgazdálkodás?
– A hulladékgazdálkodásnak, mint közszol-
gáltatásnak vannak jól látható, érzékelhető 
részei, s vannak háttérben zajló folyamatai. 
2007-ben a Saubermacher cégcsoporthoz 
való csatlakozással változások indultak el, 
amelyek azóta  a szakmai fejlődés mellett, 
gazdasági növekedést is hoztak a Sauberma-

cher-Bicske Kft-nek.
– Az egyik, a lakosság mindennapjaiban 
tetten érhető fejlesztés a házhoz menő sze-
lektív hulladékgyűjtés, amely a jellemzően 
kertvárosias településeken sikeres megol-
dás. Mára Bicskén, Budakalászon és Biator-
bágyon vált gyakorlattá. A közszolgáltatási 
szerződéssel rendelkező háztartások sárga 
színű zsákokat kapnak, amelyekben külön 
gyűjtik a hasznosítható csomagolási hul-
ladékokat. A tele zsákokat meghatározott 
napokon szállítjuk el direkt a háztartások-
tól. A módszer alkalmazásával jelentősen 
megnövekedhet a szelektíven gyűjtött, 
újrahasznosítható hulladék mennyisége, 
amely ezután hasznosításra kerül, s nem le-
rakásra. Fontos kérdés ez a hulladékgazdál-
kodásban, hiszen amellett, hogy a hulladék 
értékes része a megfelelő helyre kerül, nem 
csökkenti feleslegesen a lerakó kapacitását. 
Ezt a hulladékgyűjtési gyakorlatot elérhető-
vé tettük a működési területünk összes ön-
kormányzata számára.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
mintájára vezettük be zöld hulladék szelek-
tív gyűjtését, hiszen ezek komposztálással 
értékké válnak. A komposztálásra a Sauber-
macher cégcsoportnak kialakított kapacitása 
van, így a zöld hulladékot felelősen és gazda-
ságosan tudjuk felhasználni akár saját kom-
posztálással, akár partnereken keresztül.
– A lakosságon kívül az ipari ügyfelek részére 
is egyre bővülő szolgáltatásokat nyújtunk.

– A háttérben milyen fejlesztésekre volt szük-
ség?
– A fejlődéshez szervezeti átalakulásra volt 
szükség. Kettős ügyvezetést alakítottunk 
ki, így osztottuk meg egymás között a napi 

operatív, illetve a stratégiai feladatokat, 
és egymás kontrolljaként is működünk. 
Emellett új feladatkörök alakultak ki, ame-
lyeket szakmailag felkészült munkatársak 
látnak el. Nagyságrendileg 100 embert fog-
lalkoztatunk, munkatársaink nagy része a 
begyűjtéssel, válogatással foglalkozik. Sok 
apró változtatás eredményeként mára elér-
tük, hogy a Saubermacher-Bicske Kft. mun-
katársai értékelik helyzetüket, munkájukat, 
a számukra biztosított körülményeket. A 
Saubermacher-Bicske Kft. pedig megbecsüli 
munkatársait, hiszen kivétel nélkül felelős 
munkát végeznek, amelynek tétje környeze-
tünk megóvása.
– A partnerek számára is érzékelhető válto-
zás, ám szervezeti fejlődést is feltételez az új 
járműfigyelő rendszer kiépítése, amely al-
kalmas a gépkocsik útvonalának optima-
lizálására, GPS-alapú követésre, pontos 
helymeghatározásra. Folyamatosan rögzítés-
re kerül a gyűjtőautók helyzete, kezelhetővé 
válnak a lakossági reklamációk is, hiszen 
percre pontosan látjuk, melyik autónk mi-
kor, hol jár, elvégezte-e a begyűjtést, vagy 
akár azt is, hogy hány perc múlva ér adott 
helyszínre. A rendszer alkalmas az üzem-
anyag-felhasználás mérésére, s így megelőz-
hetjük az indokolatlan gépkocsi-használattal 
járó felesleges környezeti terhelést is.
– Milyen terveik vannak a következő évre?
– Még jobban szeretnénk bevonni a lakos-
ságot, hiszen ötleteikkel ők tudnak igazán 
segíteni abban, hogy szolgáltatásaink minél 
jobbak legyenek. További, kezdetben akár 
gazdaságtalan hulladékgazdálkodási eleme-
ket tervezünk bevezetni, például a használt 
sütőolaj gyűjtését, és lépéseket kívánunk 
tenni az internetes ügyintézés előkészítésé-
nek érdekében. Fontos tervünk a hulladék-
lerakóban termelődő depógáz kitermelése, 
és energiává alakítása. A depógáz – a bom-
lással keletkező metángáz – nem megújuló, 
de zöldenergia, amellyel a villamosenergia 
termelés mellett akár a saját telephelyeink 
fűtését is kiválthatjuk.

– Hogyan jelenik meg a felelős hulladékgazdál-

Szemétgyűjtéstől a hulladékgazdálkodásig
A tulajdonosváltás szemléletváltást is hozott Bicske és térsége kommunális szol-
gáltatója, a Saubermacher-Bicske Kft. életében. A szakmai – s nem pénzügyi 
– befektető megjelenésével olyan fejlődési folyamat indulhatott el, amelynek ered-
ményeként mára a szemétgyűjtésből felelős hulladékgazdálkodás vált. Az átalaku-
lás folyamatáról Rák József ügyvezető igazgatót és Kapusi Krisztián regionális- és 
ügyvezető igazgatót kérdeztük.

www.saubermacher.hu



Lényegesen 
csökkentette 
költségvetési 
hiányát De-
vecser Város 
Önkormány-
zata
Sokszor népszerűtlen, de a fennmara-
dás érdekében elkerülhetetlen intézke-
déseket hozott meg a város vezetése a 
2008-as évben. Az átgondolt működte-
téssel és a pályázati lehetőségek kihasz-
nálásával azonban 2009 februárjában 
nagyságrendileg  kevesebb költségve-
tési hiánnyal kell majd számolniuk. 
Az eredményeket Holczinger László, 
Devecser polgármestere összegzi olva-
sóinknak.

– Minden új év, lehetőség arra, hogy mi 
magunk is megújuljunk, másként, jobban és 
értékesebben éljük életünket. A feladataink 
és pénzügyi kereteink ismeretében minden 
egyes nap újabb és újabb próbatétel elé állít 

bennünket. Magunknak kell megválasztani 
a helyes irányt, a megfelelő sebességet, hogy 
lehetőségeink szerint a legnagyobb teljesít-
ményt mutathassuk fel. 

– A 2008-as év eleje igen gyorsan elfeledtette 
az ünnepek utáni pihenést, mert január 14-én 
a devecseri „lomisok” demostrációt szervez-
tek a Polgármesteri Hivatal elé és így tilta-
koztak az önkormányzat intézkedése ellen, 
amikor a volt honvédségi területen használt-
cikk-piacot alakítottunk ki, biztosítva a tevé-
kenység gyakorlását. Az üzemeltetés feltéte-
leinek megteremtésével sikerült visszaszorí-
tani a városban az otthoni lomizást, amely 
már megbénította a város közlekedését, és a 
tevékenységet nem gyakorlók életét teljesen 
megkeserítette. Az intézkedésünkkel elértük 
az élhetőbb város kialakításának lehetőségét. 
A média igen sokat ártott az ügynek, orszá-
gosan elhíresültek lettünk, és mindenáron 
etnikai kérdést kívántak ebből kreálni, amit 
nem sikerült elérni. Minden fórumon kiáll-
tunk az álláspontunk mellett.
– Azóta bebizonyosodott, hogy megérte a 
fáradságos munka, mind az eladók, mind a 
vásárlók jól jártak. A piaci árusítás törvényes 
gyakorlásához felnőttképzést és bolti eladói 
szakképzést szerveztünk, hogy a kereskedel-
mi vállalkozás feltételei biztosítva legyenek. 
A többi már nem rajtunk múlik, mi a lehető-
séget megadtuk. Több évtizedes problémát 
sikerült kezelni, de okulva az eseményekből 
hatósági tevékenység színvonalát emelni kell, 
hogy a következő időben ne szembesüljünk 
ilyen és hasonló problémával. Mindenkinek 
ki kell venni a részét a közteherviselésben 
és ennek a vállalkozási tevékenységnek is 
követhetőnek kell lennie.

– A képviselő-testületnek sok népszerűtlen 

intézkedést kellett meghoznia a költségvetés 
kiegyensúlyozása érdekében. A tavalyi évben 
a polgármesteri hivatalban feladat össze-
vonással, létszámleépítésre került sor. Az 
Általános Iskolát az Óvodával, a Könyvtárat 
pedig a Művelődési Házzal vontuk össze, 
biztosítva a színvonalas szakmaiságot és a 
takarékos gazdálkodást. Az intézkedéseink 
nem mindig népszerűek, de az intézmények 
működtetéséhez és fenntartásuk érdekében 
szükségesek. Bízom abban, hogy sikerül 
bebizonyítani az ellenállóknak és aggályos-
kodóknak, hogy döntésünk megalapozott és 
helyes volt, számolva a beilleszkedés nehéz-
ségeivel is.
– Az év végére sikerült a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Társulási megálla-
podást módosítani és így lehetőségünk van 
a kistérségi normatív támogatás igénylésére. 
Ezzel egyidejűleg a működési költségekhez 
való hozzájárulás mértékének csökkentésére 
nyílik lehetőség.

– A 2008-as évben sikerült részben felszá-
molni az illegális hulladéklerakókat a Dankó 
telepen és a Miskei úti (Csalit) parkolóban, 
amelyhez közel négymillió forint pályázati 
támogatást kaptunk. A Dankó telepen a 
tereprendezési munkák után parkot alakí-
tottunk ki és a lakók részére 8 db űrgödrös 
árnyékszéket adtunk át az egészségügyi 
problémák megelőzése érdekében. A teljes 
bekerülési összeg 4 980 000 forint volt, a 
támogatás 80%-os.
– A Devecser- Sándormajor bekötő útját tár-
sadalmi összefogással javítottuk fel.
– A polgármesteri hivatal belső felújítására 
16.000.000 forint támogatásban részesül-
tünk, a kivitelezés 2009-ben valósul meg. A 
beruházás bekerülési összege közel huszon-
három millió forint, 70%-os a támogatás.
– A Várkerti iskola bővítéséhez, teljes bel-
ső felújításának pályázatához 208 881 000 
forint uniós és 6 887 000 forint Veszprém 
megyei önkormányzat támogatást tudtunk 
biztosítani. A teljes tervezett beruházás ösz-
szege 232 000 000 forint, a támogatás 93%-
os. A beruházás 2009-ben valósul meg.

Lényegesen csökkentette költségvetési 
hiányát Devecser Város Önkormányzata
Sokszor népszerűtlen, de a fennmaradás érdekében elkerülhetetlen intézkedéseket 
hozott meg a város vezetése a 2008-as évben. Az átgondolt működtetéssel és a pá-
lyázati lehetőségek kihasználásával azonban 2009 februárjában nagyságrendileg  
kevesebb költségvetési hiánnyal kell majd számolniuk. Az eredményeket Holczin-
ger László, Devecser polgármestere összegzi olvasóinknak.

Devecser
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Nem túlélés: 
FEJLŐDÉS
A következő esztendő bizonyosan nem 

lesz könnyű, de azon vállalkozásokat, 
amelyek kellő figyelmet fordítottak a 
fejlődésre és eddig is jól átgondolt, hosszú 
távú tervek mentén haladtak, kevésbé 
rendíti meg a gazdasági recesszió. 
A devecseri és nemesgulácsi 
telephelyekkel működő DGA Gép-
gyártó és Automatizálási Kft. en-
nek ékes példája – Veszprém megye 
fémipari beszállítói közül a leg-
nagyobb éves bevételt produkálták, 
s a megye cégeinek TOP 100-as 
listájára felkerülve, egyből a 85. 
helyen kezdtek. Az új high-tech be-
rendezéseik: a nemzetközi szinten 
is különlegességnek számító léz-
ervágó, valamint a lézerszenzoros 
hegesztőrobot tovább növelik a cég 

presztízsét.

A túlélés nem stratégia, a dinamikus fejlesztés, 
modernizálás, az egyedi és hatékony eljárások 
bevezetése annál inkább. A DGA Gépgyártó 
és Automatizálási Kft. amely a saját iparágán 
belül a legnagyobb fejlődést érte el 2008-ban, 
konkrét fejlesztési tervekkel rendelkezik a 
2009-es esztendőre. Az újdonságokról Pődör 
Csaba ügyvezető igazgatót kérdeztük.
– Mi az, amiben napjainkban egyedülálló a DGA 
Kft.? 
– 2006 óta foglalkozunk acélkeres-
kedelemmel, 2007-ben nyitottuk meg 
Devecserben ACÉL-LIGETÜNKET, 
ahol nagy mennyiségben kínálnak kü-
lönféle méretű lemezeket, szögacélo-
kat, lapos acélokat, zártszelvényeket, 
EURO szelvényeket és egyéb profilo-
kat. A vevők kiszolgálása a termékek 
méretre vágásával, CNC láng- és 
plazmavágással, illetve szemcseszó-
rással is kiegészül. A növekvő piaci 
igényeknek megfelelően technológi-
ánkat jelentősen fejlesztjük. 
2008 évi tervünket valósítjuk meg 
januárban, amikor is üzembe hely-
ezzük az új 3x18m-es 4kW-os ESAB-
TRUMPF LÉZERVÁGÓNKAT, 
amely az első és egyetlen ilyen méretű 

lesz az országban!
Emellett 2008. augusztusában állítottunk 
munkába két lézerszenzoros CLOOS hegesztő-
robotot. A megnövekedett géppark és kapacitás 
miatt devecseri és nemesgulácsi telephelyün-
kön összesen 3.500 m2 daruzott új gyártó- és 
raktárcsarnokot építettünk fel a meglévő 7000 
m2 mellé. 2009 februárjában elkészül az új, zárt 
rendszerű vizes bázisú festőműhely. Ez a  be-
ruházás egyúttal a környezettudatos működés 
újabb bizonyítéka. Az új csarnokok mellett 
folyamatosan újítjuk fel meglévő épületeinket, 
irodáinkat,  nagy súlyt fektetünk munkavállaló-
ink munkakörülményeinek folyamatos javításá-
ra. A fejlesztésekhez GOP 2.1.1./C-2007, GOP 
2.1.1./B-2008 és TÁMOP 2.1.5.-07 pályázat 
keretein belül uniós forrásokat is nyertünk.

– Mit tekint a DGA Kft. legnagyobb erősségének?

Nem túlélés: FEJLŐDÉS
A következő esztendő bizonyosan nem lesz könnyű, de azon vállalkozásokat, amelyek 
kellő figyelmet fordítottak a fejlődésre és eddig is jól átgondolt, hosszú távú tervek mentén 
haladtak, kevésbé rendíti meg a gazdasági recesszió. A devecseri és nemesgulácsi 
telephelyekkel működő DGA Gépgyártó és Automatizálási Kft. ennek ékes példája 
– Veszprém megye fémipari beszállítói közül a legnagyobb éves bevételt produkálták, s 
a megye cégeinek TOP 100-as listájára felkerülve, egyből a 85. helyen kezdtek. Az új 
high-tech berendezéseik: a nemzetközi szinten is különlegességnek számító lézervágó, 
valamint a lézerszenzoros hegesztőrobot tovább növelik a cég presztízsét.

Összesen 3.500m2 daruzott új gyártó- és raktár-
csarnok Devecserben és Nemesgulácson

ESAB-TRUMPF Lézervágó

Lézerszenzoros CLOOS hegesztőrobot

DGA Gépgyártó és Automatizálási Kft.
H-8460 Devecser, Vasút u. 35.
H-8284 Nemesgulács, József A. u. 80.
www.dga.hu



25 éve város 
Dorog
Az idei szilveszter igazán különleges 
volt a dorogiak számára. Az éjfél nem 
csak az új évet jelentette az itt élőknek, 
hanem egyúttal Dorog várossá nyilvá-
nításának 25. évfordulóját is jelezte. 
Természetesen mindez csak a nyitányát 
jelentette a 25 évről való megemlékezés-
sorozatnak, hiszen 2009-ben a városi 
ünnepségek mindegyike e jeles évfor-
duló jegyében telik majd. A város pol-
gármestere az újév első pillanataiban 
köszöntötte egyrészt azokat, akik sokat 
tettek Dorog várossá nyilvánításáért, 
másrészt mindazokat akik az elmúlt két 
és fél évtized során dolgoztak szeretett 
városukért.

– Mi minden történt az elmúlt évben a városfej-
lesztés terén?
– Nagyon röviden foglalnám csak össze, 
inkább a legjelentősebbeket megemlítve. 
Felújításra került a Rákóczi út, megtörtént 
az Ady Endre utca csatornázása, és szilárd 
útburkolatának kiépítése, a Hanken Miksa 

úton pedig járda épült.
Belső felújítást hajtottunk végre gyönyörű 
bányász templomunkon, melyet ünnepi mise 
keretében védőszentjének – Szent Borbála – 
napján áldotta meg dr. Erdő Péter bíboros.
A kistérség összefogásának köszönhetően 
megépült a kistérségi ÁNTSZ épülete, így 
Esztergomból Dorogra, a Hősök terére 
költözött az ÁNTSZ Közép-Dunántúli Re-
gionális Intézete. A polgármesteri hivatal 
térítésmentesen helyiséget biztosított az in-
tézetnek, a Dorogi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás pedig 18 millió forinttal járult hozzá az 
iroda felújításához.
Ezek voltak talán a legnagyobb fejlesztések, 
de emellett kisebb útfelújítások, intézmény-
felújítások, fűtéskorszerűsítések jelzik a 
városépítés 2008-as eredményeit.

– Hogyan tovább 2009-ben?
– Terveink szerint megkezdjük egy „inter-
modális” közlekedési csomópont kialakítá-
sát a volt brikettgyár helyén. Egy helyre kerül 
a vasútállomás és egy nagyobb buszállomás, 
melyekhez kereskedelmi és szolgáltató lé-
tesítmények társulnak. Emellett pályázati 
támogatásból fogjuk felújítani a bányatiszti 
kaszinót, eredményt hirdetünk a Rákóczi út 
és a vasút közti ipari terület rehabilitációjára 
kiírt ötletpályázatot illetően.
– Az igényeknek megfelelően bővítjük a 
városi bölcsődét, és 2009-ben végre csator-
názásra kerül a Pataksor, valamint bővül a 
városi közvilágítási hálózat is.
– A tervek szerint térkövezni fogjuk a Zrínyi 

iskolában a felsőudvart, és az ún. Katona-
ház tetőszerkezetét is kicseréljük.
– A közoktatási reformon továbbra is dolgo-
zunk, szakmai programot készítünk. A cél, 
hogy a dorogi általános iskolákban a sport 
és a kéttannyelvű képzés legyen a közép-
pontban.

– Önök minden évben nagy gondot fordítanak 
hagyományos városi rendezvényeik, ünnepsé-
geinek megtartására. Hogyan sikerültek ezek a 
tavalyi esztendőben?
– Hagyományos rendezvényeink sorát min-
den év januárjában a Magyar Kultúra Napja 
nyitja. Kiállítással, koncerttel ünnepeltünk, 
s ez alkalomból bemutattuk a Dorogi lexikon 
második, bővített kiadását is.
Kiemelt rendezvényeink sora májusban foly-
tatódott a tizenötödik, s ebben a formájában 
az utolsó Megbékélés Napjával. A képvi-
selő-testület ugyanis úgy döntött, hogy meg-
újítjuk a Megbékélés Napját, s helyébe az 
Európa Nap – a Párbeszéd Napja lép. Párbe-
széd nélkül nem remélhetünk megbékélést, 
megteremtettük hát a párbeszéd napját azon 
a napon, melyet Európában mindenki szá-
mon tart, a közös Európa Napon.
– Februárban a Bál a városért, Bál Dorog 
Város Játszótereinek fejlesztéséért jótékony-
sági rendezvénnyel folytatódott hagyomá-
nyos összejöveteleink sora. A bálozóknak 
köszönhetően – a gyerekek legnagyobb 
örömére – 624.704 forint értékben új játékok 
kerülhetnek a játszóterekre.
– Az év derekán, a Pedagógus Nap alkalmá-
ból Az Év Pedagógusa kitüntetést is átadtuk. 
2008-ban Vig Attila, az Eötvös Iskola igaz-
gatója vehette át a megtisztelő címet.
– Ugyancsak hagyományteremtő szándékkal 
köszöntöttük az egészségügyi dolgozókat a 
Semmelweis Nap alkalmából. A képviselő-
testület megalkotta Az Év Egészségügyi 
Dolgozója címet, amivel az önkormányzat 
az egészségügyben dolgozók iránti tiszteletét 
kívánja kifejezni. A Pro Urbe díjat 2008-ban 
a sokak által ismert „Öcsi-doktor”, dr. Till 

25 éve város Dorog
Az idei szilveszter igazán különleges volt a dorogiak számára. Az éjfél nem csak az 
új évet jelentette az itt élőknek, hanem egyúttal Dorog várossá nyilvánításának 25. 
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iban köszöntötte egyrészt azokat, akik sokat tettek Dorog várossá nyilvánításáért, 
másrészt mindazokat akik az elmúlt két és fél évtized során dolgoztak szeretett 
városukért.

Dorog
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Megvalósult 
beruházás 
pályázat út-
ján

Fémhegesztő-
bázis kialakítá-
sa

Az innovációs projekt másik részét az 
oktatási tevékenység (felnőtt-, szakmai 

képzés) struktúrájának bővítése jel-
enti. A DUNAGÁZ Zrt. 2009. január 
1-jétől e cél megvalósítására, megkezdte 
a fémhegesztők képzését. A lehetőséget 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával létrejött technoló-
giai fejlesztés teremtette meg. A Fémhe-
gesztő Bázis technológiai-fejlesztő beru-
házás 2008. július 1. és 2008. október 
31. között 11 338 800 Ft összköltséggel 
valósult meg, amelyből 30%-ot (3 401 
640 Ft-ot) képviselt az uniós alapból 
elnyert vissza nem térítendő támogatás 
összege.

Megvalósult beruházás pályázat útján

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretei között megvalósuló Gazdaságfejlesz-
tési Operatív Program  keretén belül kiírt Vállalati folyamatmenedzsment támo-
gatása pályázati felhíváson a DUNAGÁZ Zrt. 4 980 000 Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyert.

Vállalatirányítási rendszer kidolgozása

A projekt célja az oktatási tevékenység infrastrukturális feltételei-
nek javítása volt egy új hegesztőbázis kialakítása révén. A fejlesztés 
keretében új ipari hegesztőgépek, plazmavágó berendezés, valamint 
– a biztonságos és környezetkímélő működéshez szükséges – elszívó 
berendezések kerültek beszerzésre.

Képzéseink e területen is a komplexitást célozzák, az alap szakmai 
(OKJ) képzésektől, a hegesztő minősítéseken keresztül a speciális, 

egyedi igényeket is kielégítő képzésekig terjednek, folyamatosan 
követve a szakma és a gazdaság igényeit.

Intézetünk akkreditációval rendelkezik: 
MHtE és EMI TÜV SÜD-nél.

Megrendelőink, hallgatóink megelégedettségét szeretnénk növelni 
a képzések szakmai igényességén túlmenően, a kapcsolódó szol-
gáltatásaink, úgymint: szállás (Dunagáz panzió), étkezés, kulturált 
szabadidő-eltöltés lehetősége stb.) mindez házon belül.
Szolgáltatásainkat folyamatosan bővítjük, minőségüket fejlesztjük, 
ellenőrizzük, e célból MSZ EN ISO 9001/2001 és HACCP minőség-
irányítási rendszereket működtetünk.

Bővebben és aktualitásainkról a www.dunagaz.hu honlapunkról is 
információkhoz juthatnak érdeklődőink, kiket szeretettel hívunk, 
várunk.

Gáspár Jánosné
vezérigazgató

Az innovációs projekt másik részét az oktatási tevékenység 
(felnőtt-, szakmai képzés) struktúrájának bővítése jelenti. A 
DUNAGÁZ Zrt. 2009. január 1-jétől e cél megvalósítására, 
megkezdte a fémhegesztők képzését. A lehetőséget az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával létrejött 
technológiai fejlesztés teremtette meg. A Fémhegesztő Bázis 
technológiai-fejlesztő beruházás 2008. július 1. és 2008. ok-
tóber 31. között 11 338 800 Ft összköltséggel valósult meg, 
amelyből 30%-ot (3 401 640 Ft-ot) képviselt az uniós alapból 
elnyert vissza nem térítendő támogatás összege.

Fémhegesztőbázis kialakítása

http://www.dunagaz.hu
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Dunaújváros

Szocreál Épí-
tészeti Emlé-
kek Tanútja 
Dunaújváros-
ban
Dr. Kálmán András, a megyei jogú vá-
ros polgármestere szerint hektikus költ-
ségvetési évet zártak 2008-ban. Több-
ször módosítaniuk kellett a büdzsét, a 
polgármester úgy véli, hogy azért, mert 
az önkormányzatban lévő új többség a 
tervezés során nem mindent kezelt súly-
ának megfelelően.

– Milyen önkormányzati beruházásokat valósí-

tottak meg 2008-ban?
– Az utolsók között sikerült címzett támo-
gatást nyernünk a Hild Szakközépiskola 
Kollégiumának kialakításához. A 300 
milliós projekt megvalósítása során – a be-
zárt József Attila iskola épületében – 240 
fős, minden igényt kielégítő kollégiumot 
építettünk. Erre azért volt szükség, mert a 
főiskola fejlesztése során megkapta a Hild 
korábbi diákszállójának épületét. Jelentős-
nek tartom a piactér 2002-ben elindult re-
konstrukciójának befejezését, végre sikerült 
lefedni az egészet.

– Hogy alakult a város gazdasági élete?
– Megfelelően, amit az jelez, hogy az ipar-
űzési adóbevételek beérkezésével nem volt 
probléma. Jó hír, hogy tavaly a Hankook 
gumiabroncsgyár is belépett az adófizetők 
közé. A Dunapack gőzerővel dolgozik a 
bővítésen, júliusban adják át az új csarno-
kot, amely 280 embernek fog munkát adni. 
Folytatódik az M6-os autópálya építése 
déli irányba, ennek alapkövét is 2008-ban 
rakták le. Főiskolánk töretlenül fejlődik, 
befejeződött az új campus 2. ütemének meg-
valósítása. Konferencia- és sportrendezvény 
termet avattak, átadták a fitnessközpontot, 
folytatódott az új étterem építése, jelenleg 

az innovációs központ kialakítása is zajlik. A 
főiskolán lassan befejeződnek a az építkezé-
sek, és inkább a minőség irányába kívánnak 
elmozdulni. Nagyon sokat jelent a város 
kulturális és szellemi életében az ötezer hall-
gató, a kommunikációs, nyelvi és innovációs 
központ létrejötte.

– Gazdasági téren mik a tervek Dunaújváros-
ban?
– A legfontosabb az új folyami logisztikai 
központ, kikötő megépítése. A tervezésre 
(200 milliót lehet nyerni) négy uniós part-
nerországbeli várossal közösen beadtunk 
egy INTERREG-pályázatot, az első for-
dulón túl vagyunk, a végleges döntés az év 
közepén várható. Tanulmánytervünk szerint 
a pentelei hídtól délre, 200 hektáron, a 
Dunaferr és az M8-as autópálya közti terü-
leten jöhetne létre az új kikötő. Helyzeti elő-
nyünkkel szeretnénk élni, hiszen városunk 
a Duna magyarországi folyásának közepén, 
két autópálya csomópontjában helyezkedik 
el. Jó a vasúti ellátottság is, és rendelkezünk 
kikötői tapasztalatokkal. Együttműködünk 
Székesfehérvárral, támogatjuk a börgöndi 
repülőtér megépítését, amelyhez a folyami 
kapcsolatot mi biztosítanánk. Éppen ezért 
napirenden van a megyeszékhelyre vezető 
62-es út rekonstrukciója is.

– Mit mondhatunk Dunaújváros idegenforgal-
máról, kulturális életéről?
– Egyre nagyobb a nemzetközi érdeklődés is 
a páratlan szocreál építészeti tanösvényünk 

Szocreál Építészeti Emlékek Tanútja 
Dunaújvárosban
Dr. Kálmán András, a megyei jogú város polgármestere szerint hektikus költségve-
tési évet zártak 2008-ban. Többször módosítaniuk kellett a büdzsét, a polgármester 
úgy véli, hogy azért, mert az önkormányzatban lévő új többség a tervezés során 
nem mindent kezelt súlyának megfelelően.
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Mozgalmas 
évet zártak 
Ercsiben
Az elmúlt év munkájának gerincét a 
még 2007-ben elindított pályázatok 
segítsé-gével elindítható beruházások 
menedzselése adta – kezdte beszélgeté-
sünket Szabó Tamás, a város polgár-
mestere.

2008: a pályázatok éve
– Haladjunk időrendi sorrendben – javasolta 
a polgármester –. 2008 januárjában ROP- 
pályázatot nyertünk az óvoda, és egy hozzá 
tartozó szolgálati lakás felújítására. 23 milli-
ós önerő mellett 115 milliót kaptunk. Egyen-
ként teljesítettük a tervezéssel, az eszközlis-
ták elkészítésével, az akadálymentesítéssel 
és az esélyegyenlőségi tervek elkészítésével 
járó feladatokat, ha minden feltétel végre 
adott lesz, akkor idén év elején aláírhatjuk 
a szerződést, és elindulhat a munka, melyet 
még 2009-ben szeretnénk befejezni.

– Februárban a kistérségi járóbeteg-szakellá-
tásra nyertünk a TIOP 2/1/2-es kiírásán 968 
millió forintot, 107 milliós önrésszel. Ercsi 
mellett Baracska, Kajászó és Ráckeresztúr 
lakóit fogja ellátni az intézmény (kb. 16 000 
főről van szó), de bízunk Tordas, Gyúró és 
Martonvásár csatlakozásában is. November 
elsején indult a projekt, jelenleg az engedé-
lyezési tervet alakítjuk át kivitelezési tervre, 
majd az engedélyek megléte, és a közbeszer-
zés elvégzése után 2009 nyarán indulhat el 
az építkezés, várhatóan 2010 április végére 
készülhet el a négy fő alapellátást biztosító 
egészségügyi komplexum.

– Március végén a Környezetvédelmi Minisz-
térium Illegális hulladéklerakók felszámolá-
sa nevű pályázatán nyert 3,5 millió forintból 
– 1 milliós önerővel – 800 köbméter szemetet 
takarítottunk el, és a szemetelés ellen felszó-
lító táblákat helyeztünk ki. A projekt meg-
valósult, jelenleg zajlik az elszámolás.
– Az április két sikertelen (útfelújítás a 
kompnál, valamint a ROP-os, integrált tu-
risztikai fejlesztéseket célzó), és egy sikeres 
pályázatot hozott. Ez utóbbi egy CÉDE- 
kiírásnál sikerült, 40% önrész és 20 milliós 
támogatástartalom segítségével régi adós-
ságunkat törlesztettük: elkészült a játszótér 
a Duna-parton. Ennek a projektnek is az 
elszámolása folyik jelenleg. 
– Az év közepén az ÁROP pályázatán 18 
milliót nyertünk az önkormányzati szerve-

zetfejlesztési stratégia kialakítására. Ennek 
keretében oktatásokra, képzésekre tudjuk 
beiskolázni munkatársainkat, most a szerző-
dés aláírására várunk.
– Több pályázatunk is elbírálás alatt van, 
ilyen a KDOP 5/2/2-es, amely a szociális 
alapellátás bővítését célozza. A KDOP 3/1/
1/C, amely a városközpont rehabilitációjáról 
szól, bízunk benne, hogy sikeresek lesznek 
ezek a pályázataink is.
– Pozitívnak tartom, hogy tavaly sikerült 
előrelépni a lakosság komfortérzetének 
javítása területén, folyamatosan üvegesre 
cseréljük a bádog buszmegállókat, a rend-
őrség mellett épül egy SPAR-üzlet, amely 
jelentősen javítja majd az ellátást. Volt egy 
ragyogó majálisunk, 900 vendéget fogadtunk 
a Fejér megyei nemzetiségi napon, nyárvégi 
vigasságunkon pedig megmozdult a város, 
motorcsónak EB-futamot rendeztünk, öt-
naposra sikeredett a korábban háromnapos 
rendezvény.
– Sajnos gyásszal kezdtük az új évet, hiszen 
elődöm, Bátki József, Ercsi város előző pol-
gármestere, nyugállományú ezredes, hely-
őrségparancsnok, életének 67. évében, súlyos 
betegség után 2009. január 4-én elhunyt. 
Emlékét örökre megőrizzük!

Tervek 2009-re
– Idén 2-3, az infrastruktúra fejlesztését 
célzó pályázaton szeretnénk indulni, hiszen 
több dolgot is szeretnénk megvalósítani. El-
készült kilenc utca építésének, felújításának 
terve, szeretnénk javítani a szennyvíztelep 
hatékonyságát, és megoldani a simatelepi 
szennyvízgyűjtést, tisztítást. 

Mozgalmas évet zártak Ercsiben
Az elmúlt év munkájának gerincét a még 2007-ben elindított pályázatok segítsé-
gével elindítható beruházások menedzselése adta – kezdte beszélgetésünket Szabó 
Tamás, a város polgármestere.
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Enying

E n y i n g e n 
lesz végre 
csatorna
Szűkös költségvetés, növekvő feladatok, 
harc a túlélésért – ami egyelőre sikerült 
– bevezetőként így jellemezhetném a 
mögöttünk álló évet – kezdte évérték-
előjét Tóth Dezső, Enying város polgár-
mestere.

– Hogyan telt a 2008-as esztendő Enyingen?
– A nehézségek ismeretében a fennmaradás 
elve vezérelt bennünket, hiszen nem növe-
kedett a normatív támogatás, nem javult a 
munkanélküliségi mutatónk, és nem csök-
kent a segélyezettek száma sem. A hiányt 
olyan forrásokból próbáltuk pótolni, mint 
takarékosság, ingatlanértékesítés, intézmé-
nyi racionalizálás, létszámcsökkentés és a 
legvégén a hitelfelvétel. Költségvetésünk 
meghatározó hányadát a működtetés, a bér 
és járulékai emésztették fel. Évek óta egyre 
kevesebb pénz jut fejlesztésekre.
– Éppen ezért, a racionalitás jegyében, ösz-
szevontuk a Bocsor István Gimnáziumot és a 
Török Bálint Általános Iskolát. Ezen túlme-
nően Enying Város Szolgáltató Intézménye 

– szerteágazó városüzemeltetési feladatai 
mellett –, amit csak lehetett, elvégzett.

– A nehézségek ellenére volt lehetőségük fejlesz-
tésekre is?
– Jelentős felújítás volt a gimnáziumban és a 
városi bölcsődében, ahol a tetőszerkezet cse-
réjét végeztettük el, döntően pályázati for-
rásból. A közbiztonság helyzetének javulását 
várjuk a vezetésben és emberállományban 
megújult rendőrörstől.
Egy új bevásárlócsarnok számára vásárolt 
telket a LIDL Magyarország áruházlánc. 
Immár ez lesz a kistérségi központban a 
harmadik bevásárlócentrum.
Bővült a szociális ellátás is. Egy új 19 fős 
apartman jellegű összkomfortos épületet 
– nagyobb részben szintén pályázati forrás-
ból létesült –, vehettek birtokba idős lakóik, 
közmegelégedéssel. Jól működött a szociális 
gondozóhálózat is.
Nagy előrelépés volt Enying, de a kistérség 
életében az új Mentőállomás átadása, mely 
gazdagodott egy esetkocsival, műszerállo-
mánnyal és kvalifikált szakember-állomány-
nyal.

– Évek óta tervezik a város csatornázását, 
mindeddig azonban nem sikerült előre lépniük. 
Ezen a téren történt valami változás?
– Ha minden jól megy, végre megoldódik 
ez a problémánk is. A 2008-as év legnagy-
obb eredményének tartom, hogy befogadást 
nyert KEOP-pályázatunk a szennyvíztisz-
títás és csatornázás témában. Aláírtuk a 
támogatási szerződést, következik a második 

lépcső, és remélhetően a következő ciklus 
első felére lesz szennyvízcsatorna Enyingen. 
Ez a fejlesztés nagyon fontos lehet a város 
életében, mert nem csak az itt élők helyze-
tét fogja megkönnyíteni, hanem várhatóan 
a beruházók érdeklődése is megnövekszik 
majd a város iránt, s ez reményeink szerint a 
munkahelyteremtést is elősegíti majd.

– A csatornázáson túl milyen elképzeléseket 
szeretnének megvalósítani 2009-ben?
– Szeretnénk megoldani például a telepü-
lésközpont rehabilitációját, műfüves pálya 
építését ha az OLLÉ programban szereplő 
pályázatunk sikeres lesz. Szerepel továbbá 
a terveink között Alsótekeres városrész 
belterületbe vonása, a városi bölcsőde belső 
felújítása, a közvilágítás bővítése, csereerdő 
telepítése, egy új utca nyitása részleges köz-
művesítéssel, valamint a beltéri csapadékvíz 
elvezetés korszerűsítése.

– Hogyan látja a testületi munkát és a lakosság-
gal való együttműködést?
– Pozitívan értékelem a civil szervezetek, 
egyesületek munkáját éppúgy, mint a kép-
viselő-testületi, s azon belül a bizottsági te-
vékenységet. Működésük kiegyensúlyozott, 
permanensen előremutató volt.
– Testületi üléseink minden hónap utolsó 
szerdáján voltak. Kiemelt szerepet szántunk a 
nyilvánosságnak, az információ hiteles áram-
lásának. A városi televízió egyenes adásban 
közvetítette testületi üléseinket, de minden 
jelentős városi eseményről, a színvonalas 
nemzeti és intézményi megemlékezéseinkről 
is tudósított. Régi hagyományok felújítása is 
kezd meghonosodni: borverseny, borszente-
lés, szüreti mulatság, farsangolás stb.
– Sportszakosztályaink működéséhez az 
önkormányzat a 2008-as évben is jelentős 

Enyingen lesz végre csatorna
Szűkös költségvetés, növekvő feladatok, harc a túlélésért – ami egyelőre sikerült 
– bevezetőként így jellemezhetném a mögöttünk álló évet – kezdte évértékelőjét Tóth 
Dezső, Enying város polgármestere.



A minőségi munka hozza az új 
megrendelőket „Varga Mes-

ter” épí-
tő ipa r i 
csapata 
2 0 0 8 -
ban is 
jól dol-
gozott
Éppen egy esz-
tendeje annak, 
hogy Varga József 
enyingi építőipari 
v á l l a l k o z ó v a l 
b e s z é l g e t t ü n k . 
Kíváncsi voltam, 
hogy Varga Mester 
és csapata vajon 
milyen évet zárt. A 
vállalt feladatokról, 

az elvégzett munkákról egy finom forró 
kávé mellett beszélgettünk enyingi ot-
thonában.

– Visszatekintve milyennek látja a 2008-as 
esztendőt?
– A tavasz igazán jól indult, hiszen voltak az 
előző évről áthúzódó, folyamatos munkáink. 
Ilyen volt például Mezőkomáromban a polgár-
mesteri hivatal felújítása. A 6,5 millió forin-
tos beruházás keretében kicseréltük a nyílás-
zárókat, és az épület külső homlokzata is 
teljesen megújult.
Emellett – köszönhetően talán korábbi re-
ferenciáinknak, a kedves személyes ajánlá-
soknak – szép számmal építettünk az idén is 
családi házakat, például Székesfehérváron, Bala-
tonendréden, Veszprémben. Bár valamennyi 
munkánkat örömmel végezzük, mégis a szék-
esfehérvári családi ház építése kicsit különleg-
esebb volt számunkra atekintetben, hogy itt 
egy ikerházat kellett felhúznunk.

– A város megbízásából is dolgoztak a tavalyi 
évben. Milyen munkát kellett elvégezniük?
– Pályázat útján nyertük el a gimnázium 
tetőhéjazat cseréjére vonatkozó megbízást. 
Ez az épület 1970-ben kollégiumnak épült, 
s 2000-ben alakult gimnáziummá. Ezt az 
átalakítást is a mi csapatunk végezte annak 
idején. A tetőhéjazat már nagyon meg-
érett a cserére, a felújításra. A régi elavult 
hullámpala helyére most Tondach cserepek 
kerültek, s ezzel nem csak megújult, de 
esztétikusabb is lett az épület. A beruházás 
teljes értéke 11 millió forint volt. Arra külö-
nösen büszkék vagyunk, hogy a nagyon 
szűkre szabott határidőt nem csak hogy tar-
tani tudtuk, de 15 nappal előbb befejeztük a 
munkát. Ezzel lehetővé tettük, hogy a diákok 
már a tanévkezdéskor birtokba vehessék az 
iskolát, így a tanítás kezdetét sem kellett 
csúsztatni.

A minőségi munka hozza az új megrendelőket

„Varga Mester” építőipari csapata 
2008-ban is jól dolgozott
Éppen egy esztendeje annak, hogy Varga József enyingi építőipari vállalkozóval 
beszélgettünk. Kíváncsi voltam, hogy Varga Mester és csapata vajon milyen évet 
zárt. A vállalt feladatokról, az elvégzett munkákról egy finom forró kávé mellett 
beszélgettünk enyingi otthonában.

Enying
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Esztergom

Az ezredik 
Szent Miklós 
baba
Január végén az Aquasziget 
élményfürdőben ünnepélyes keretek 
között írták alá a Szent Miklós Alap 
kilencszázkilencvenkilencedik, ezredik 
és ezeregyedik szerződését. Az ezredik 
baba, Farkas Domonkos szülei csak 
a helyszínen értesültek arról, hogy 
gyermekük nevében ők írhatják 
alá a nevezetes sorszámmal ellátott 
szerződést.

Az Aquasziget élményfürdő szombat déle-
lőtt nemcsak a medencék környékén telt 
meg gyermekzsivajjal, hanem az első emeleti 
hallban is, ahol a Szent Miklós Alap az Esz-
tergomi Gyermekekért ezredik szerződésé-
nek ünnepélyes aláírására gyűltek össze a 
meghívottak. A jellegéhez méltóan családias 
hangulatú rendezvényen először köszöntöt-
ték a vendégeket, köztük az első Szent Mik-

lós babát, az immár négyesztendős Jungvirt 
Zsófiát és a legifjabb jubileumi babákat.

Meggyes Tamás polgármester ezt követően 
beszédében visszatekintett az alap megszü-
letésének körülményeire. Mint elmondta, 
a példátlan életkezdési támogatás ötletét a 
2004. május elsejei Európai Unióhoz való 
csatlakozáskor, az első uniós magyar ál-
lampolgár támogatása, illetve a minden év 
január elsején elsőként születő ÁB-bébik 
anyagi támogatása adta számára. Miután 
az alapkoncepció megszületett – valamennyi 
esztergomi polgár részesüljön hasonló jut-
tatásban – Meggyes Tamás munkatársaival 
számításokat végzett, melyet rövidesen a 
Szent Miklós Alap részletes szabályzatának 
kidolgozása követett. A képviselő-testület el 
is fogadta az előterjesztést, így 2005. január 
elsején minden feltétel adott volt a program 
beindításához. 

A polgármester a kezdetek után összefog-
lalta a gyermekvállalást ösztönző és az Esz-
tergomban maradásra csábító alap eddigi 
eredményeit. Eszerint nőtt a városban a szü-
letések száma, hiszen míg korábban 190–200 
gyermek látta meg a napvilágot évente, addig 
az alap működésének negyedik évében, 
novemberben már megszületett az ezredik 
kisbaba. Az országosan tapasztalt szomorú 
népességfogyás ellenére így Esztergomban 
van okunk a bizakodásra. A program nem-

csak a gyermekvállalást ösztönzi, hanem a 
betelepülőket is vonzza: a város lélekszáma 
ma megközelíti a 31 ezret, miközben az alap 
beindulása előtt már jóval 30 ezer alá csök-
kent a lakosságszám. 

Meggyes Tamás elmondta, hogy az első Szent 
Miklós baba nevén 2008 végén 812 ezer 200 
forintot tartott nyilván az alap kezelője, az 
alap vagyona pedig decemberben elérte a 
693 millió forintot. Ehhez a támogatáshoz 
a programban részt vevő gyermekek 21 éves 
korukban juthatnak hozzá, amennyiben 
mindvégig Esztergomban éltek, és érettségit 
vagy szakképesítést szereztek. A befizeté-
sekkel és a halmozódó hozadékokkal együtt 
előre láthatólag 3 millió 300 ezer forintot 
kapnak majd a fiatalok, amit esztergomi ott-
honteremtésre, vagy felsősokú tanulmányaik 
finanszírozására fordíthatnak. 

Meggyes Tamás köszöntő szavait követően 
írta alá a kilencszázkilencvenkilencedik, az 
ezredik és az ezeregyedik Szent Miklós-szer-
ződést a polgármester és természetesen a ba-
bák szülei. Elsőként a 2008. november 14-én 
született Nagy Csenge édesanyja és édesapja 
látták el kézjegyükkel a dokumentumokat, 
majd az ezredik baba, Farkas Domonkos, 
végül az ezeregyedik kisgyermek, Nemes 
Zsófia szülei írták alá a megállapodást. 

Farkas Domonkos tavaly december 11-én 
harmadik gyermekként érkezett a Farkas 
családba, a négy és fél éves Dorottya, va-
lamint a kétéves Gellért után. Születésével 
a nagycsaládosok sorába is belépett Farkas 
családban hagyománya van a sok gyermek-
nek, hiszen az erdőmérnöki végzettséggel 
rendelkező és jelenleg a mérnök-informa-
tikus szakon tanuló Szilviáék is nyolcan 

Esztergom

Az ezredik Szent Miklós baba
Január végén az Aquasziget élményfürdőben ünnepélyes keretek között írták 
alá a Szent Miklós Alap kilencszázkilencvenkilencedik, ezredik és ezeregyedik 
szerződését. Az ezredik baba, Farkas Domonkos szülei csak a helyszínen értesültek 
arról, hogy gyermekük nevében ők írhatják alá a nevezetes sorszámmal ellátott 
szerződést.

Esztergom
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Válságbiztos 
beruházási 
konstrukciók 
Gárdonyban
Valós félelme az önkormányzatoknak, 
hogy településük fejlődése megtorpan a 
beruházóikat hátrányos helyzetbe hozó 
hitelválság miatt. Gárdonyban azon-
ban megtalálták a módját annak, hogy 
beruházói hitel nélkül is tovább épül-
hessen a város. Erről, s az eredmények-
ről, tervekről Tóth Istvánnal, Gárdony 
polgármesterével beszélgettünk.

– A közbeszerzési törvény ismeri azt a 
lehetőséget, amelyet a város kihasznált a 
tervezett bérlakásprogram megvalósítása ér-
dekében. A vállalkozó tulajdonába adjuk az 
építésre szánt  területet, amelyért nem pénz-
zel, hanem meghatározott számú lakással 
fizet a befektető. Így nincs szükség a terület 
megvásárlásához szükséges összegre, amely 
csökkentheti a szükséges hitel mértékét is. A 

vállalkozó folyamatosan dolgozik, munkát 
ad az embereinek, s előre meghatározott 
ütemezésben adja át az önkormányzatnak 
járó lakásokat. Gárdony esetében 12 új bér-
lakásról van szó. 
– A bérlakásprogramon kívül több fel-
ajánlással kerestük meg a helyi vállalko-
zókat. Ilyen például, hogy választhat az 
önkormányzat ingatlan-portfóliójából az, 
aki megépíti az óvoda tornatermét, amely 
kész, engedélyes tervekkel rendelkezik. A 
vállalkozóink nyitottak voltak az együttmű-
ködésre, s bár a tornaterem még nem talált 
beruházóra, de így épül meg várhatóan 2009 
augusztusára a város teniszklubháza. Úgy 
látom, hogy a vállalkozói aktivitásban nincs 
hiány, ám országosan akadályozó tényező, 
hogy a kis és középvállalkozások tőkehiány-
nyal küzdenek.
– Az önkormányzati beruházások gazdaság-
élénkítő hatása is fontos. Mindenképpen 
megoldás, ha a pályázatokon megemelik a 
támogatás, és csökkentik az önerő mértékét, 
így helyzetbe hozva a szerényebb keretből 
gazdálkodó önkormányzatokat is.

– 2008 év elején pályáztak a Velencei-tó agárdi 
partszakaszának nagyarányú turisztikai átala-
kítására. Hogyan áll most a Napsugár projekt?
– Az első fordulón sikeresen túljutottunk, 
az elmúlt közel egy év a projekt teljes kidol-
gozásával telt. Ennek érdekében a Fertő-tó 
osztrák partszakaszának kialakítását is ta-
nulmányoztuk, amely sok jó ötletet, követen-
dő példát jelentett. 2009 május végén lesz a 

második forduló, amelyre már kész tervekkel 
kell rendelkeznünk. 2010 nyarára szeretnénk 
átadni a megújult partszakaszt. Emellett a 
Napsugár projektben nem érintett partsza-
kaszokat is folyamatosan felújítjuk majd, sza-
badstrandok, sétányok szépülhetnek meg.
– Szintén jövő nyárra tervezzük a  Dinnyési 
Hagyományőrző Turisztikai Központ (a 
Szent György Templom kertjében 3 épít-
mény kerül kialakításra, a Közösségi Ház, 
a Kapu építmény és a Szabadtéri Színpad.), 
a Velencei-tavi Galéria (a műemléki környe-
zetben lévő régi magtár épületének átalakí-
tásával és felújításával jön létre. Művészeti-
turisztikai funkciót kap.), a Chernel István 
Madárvárta (az agárdi Madárvárta épülete 
és kilátója megújul, új funkcióként megnyí-
lik a térségbe látogató turisták számára.) és 
a Madárdal Tanösvény (a projekt elemeit egy 
láncolatba fűzi, valamint további természeti 
értékeket mutat be) átadását. A négy elem a 
Turisztikai desztinációk integrált fejlesztése 
Gárdonyban című pályázathoz tartozik, s a 
KDOP Integrált Turisztikai Település- vagy 
Térségfejlesztési pályázaton nyert az ön-
kormányzat a meglévő közel 51 millió forint 
mellé további 306 millió forintot. A projekt 
célja Gárdony turisztikai szolgáltatásainak 
minőségi és mennyiségi fejlesztése, a tu-
risztikai attrakciók összehangolása. Uniós 
pályázati forrásból további fejlesztések 
valósulhatnak meg az Agárdi Gyógy- és Ter-
málfürdőben is.
– A város gazdasági fejlődése érdekében fe-
dett piacot építünk, és pályázunk a város la-
kóövezetében lévő telephelyeink külterületre 
telepítésére, a református templom felújítá-
sára, a Nemzedékek Házára, parkosításra, és 
amennyiben nem lesz sikeres a városközpont 
rehabilitációra beadott pályázatunk, úgy eb-
ben a témában is újra próbálkozunk. 

Válságbiztos beruházási konstrukciók 
Gárdonyban
Valós félelme az önkormányzatoknak, hogy településük fejlődése megtorpan a 
beruházóikat hátrányos helyzetbe hozó hitelválság miatt. Gárdonyban azonban 
megtalálták a módját annak, hogy beruházói hitel nélkül is tovább épülhessen a 
város. Erről, s az eredményekről, tervekről Tóth Istvánnal, Gárdony polgármes-
terével beszélgettünk.
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Herend

Új irányt He-
rendnek
Egy település életében éppúgy fontos a 
jó stratégia, mint a gazdasági társasá-
goknál. Herend az elmúlt évben készült 
fel az új irány meghatározására, amely 
a közel tíz éve érvényben lévő szab-
ályozási terv és a településfejlesztési 
koncepció felülvizsgálatával kezdődött. 
A változás folyamatát elősegíti, hogy a 
Majolikagyár teljes egészében vállalko-
zói erőből újra megtelt élettel, amely új 
lendületet hozhat a város fejlődésébe. 
Vajai Lászlóval, Herend polgármester-
ével beszélgettünk.

– 2008 nehéz év volt Herenden. Az elmúlt 
időszak megszorításainak eredményeként 
a működési költségeinket csökkentettük. 
Intézményeink rendben működtek, s folyó-
számlahitel igénybevétele nélkül zártuk az 
évet. Kisebb volumenű saját beruházásaink 
is voltak – a város árokrendszerét rend-
betettük, utcanévtáblákat helyeztünk ki és 
felújítottuk a rendőrség számára biztosított 
szolgálati lakást, amely közvetve bár, de elő-
segíti a közbiztonság javulását. 
– Példamutató szülői összefogással épül-
hetett meg két óvodát összekötő folyosó. 

A terveket az intézmény készíttette el, a 
szülők Wienerberger pályázaton építőanya-
got nyertek, és rendezvények szervezéséből 
(bálok), ajándéktárgyak értékesítéséből 1,8 
millió forintot teremtettek elő, amely a vá-
ros 3,6 milliós hozzájárulásával és a szülők 
által végzett önkéntes munkavégzés lehetővé 
tette az építkezést. Hasonlóan az óvodához, 
szülői megmozdulásnak köszönhető az a 
kezdeményezés, hogy az általános iskola 
tornatermében új, biztonságos padlón tör-
ténhetnének a testnevelés-órák kellő forrás 
megléte esetén. Számomra nagy öröm, hogy 
a városban ilyen mértékű az összefogás, s a 
szülők egy emberként mozdultak meg egy 
nemes ügy érdekében. 
– Nagyobb beruházásokat óvatosságból 
nem terveztünk, mivel eddig összességében 
260 millió Ft-ra pályáztunk, amelyeknek az 
önrésze 42 millió Ft-ot igényel. Pályáztunk, 
és nyertünk önerő kiegészítésre, de még így 
is jelentős az összeg a város költségvetését 
tekintve. Pályázati forrásból szeretnénk kor-
szerűsíteni többek között az egészségházat 
és a közoktatási infrastruktúrát (általános 
iskola). A településkép javítására beadott 
pályázatunk az első „szűrésen” túljutott 
decemberi információk szerint, ám csak ja-
nuárban tudtuk meg, hogy forráshiány miatt 
elutasították. Eredményt várunk még a pol-
gármesteri hivatal fejlesztésére is. 

– Várhatóak saját beruházások is 2009-ben?
– Az óvodánk a Porcelán Manufaktúrával 
közös elektromos hálózaton van, ezt meg 
kell szüntetnünk. Herend a 8-as számú főút 
mellett fekszik, eddig a buszközlekedés csak 

az alsó és középső részét érintette városnak. 
A volántársasággal történt előzetes meg-
egyezés szerint kialakítunk egy buszvárót 
a felsőváros belterületi részén, s akkor na-
ponta kétszer végigmegy a busz Herenden. 
Így tömegközlekedéssel elérhetőek lesznek 
a boltok és a temető is, amely leginkább az 
idősebb korosztály életét könnyíti majd meg. 
Van a városban egy régóta szilárd burkolatra 
váró út, amely sajnos továbbra is megoldan-
dó kérdés marad. A saját erőnket megha-
ladja ez a beruházás, viszont nem minősül 
gyűjtőútnak, így alacsony támogatottságú 
pályázatok érhetőek csak el. Jó hír viszont, 
hogy napirendre került a 8-as út bándi, illet-
ve herendi szakaszának zajvédőfallal védett 
2x2 sávos gyorsforgalmi úttá fejlesztése és 
a Herend-Szengál csomópont nem szintbeli 
megépítése. Ehhez a szükséges terület rész-
beni biztosítását kell megoldanunk, amely-
hez minden eszköz a rendelkezésünkre áll. 
Várhatóan 2010-ben indul a beruházás. 
– Év végére elkészülhet a város új település-
fejlesztési koncepciója is, az új szabályozási 
tervvel együtt. Az elmúlt év végén felülvizs-
gáltuk a régit, jelenleg az ötleteket, elképze-
léseket, igényeket gyűjtjük össze, hogy az új 
stratégia a lehető leginnovatívabb lehessen. 

– Hogyan alakul a 2009-es programnaptár?
– A kulturális élet szempontjából az önkor-
mányzatnak leginkább koordinátori szerepe 
van, a szervezéshez tudunk a legnagyobb se-
gítséget nyújtani. A Herendi Nyári Fesztivált 
a szervező egyesület másodszorra is tervezi 
megrendezni. A meghatározó programokat 
létrehozó Manufaktúra idén is izgalmas és 
értékes eseményekkel szórakoztatja az ér-
deklődőket. Folytatódnak a közkedvelt bor-
estek az Apicius Kávéházban, 5-6 alkalom-
mal időszakos kiállítás nyílik a múzeumban 
is. Ennek keretében látható egy kiemelkedő 
japán művész munkássága május 3-ától júni-
us 3-áig. A múzeum ismét részt vesz a június 
20-i Múzeumok Éjszakája sorozaton, amely 

Új irányt Herendnek
Egy település életében éppúgy fontos a jó stratégia, mint a gazdasági társaságok-
nál. Herend az elmúlt évben készült fel az új irány meghatározására, amely a közel 
tíz éve érvényben lévő szabályozási terv és a településfejlesztési koncepció felülvizs-
gálatával kezdődött. A változás folyamatát elősegíti, hogy a Majolikagyár teljes 
egészében vállalkozói erőből újra megtelt élettel, amely új lendületet hozhat a város 
fejlődésébe. Vajai Lászlóval, Herend polgármesterével beszélgettünk.





Regio Regia 40. oldal

Kisbér

Még jobb le-
hetett volna
Gyorsan eltelt a tavalyi esztendő, s 
számomra a felejthető évek közé sorol-
ható – kezdte évértékelőjét dr. Udvardi 
Erzsébet, Kisbér város polgármestere. 
Úgy érzem, az egyik legnehezebb feladat 
a városvezetők munkájában, akik gyak-
ran több cikluson át látják el feladata-
ikat, meg tudjanak újulni, ne rutinból 
dolgozzanak. Ezt a megújulást segítette 
elő többek között az is, hogy a tíz évvel 
ezelőtt készült városrendezési terve-
inket felülvizsgáltuk. Világosan látni 
akartuk, hogy az akkori elképzeléseink 
mellett vajon elment-e az idő, avagy ma 
is megállják a helyüket.

– Eredményes volt a kutakodás?
– Igyekeztünk alaposak lenni, ezért gyakor-
latilag valamennyi érdekeltet próbáltunk 
megszólítani. Volt közmeghallgatás, vállal-
kozói fórum, több bizottság megvizsgálta a 
városrendezési tervet, s végül arra jutottunk, 
hogy alapjaikban jók az elképzelések, csupán 
kisebb korrekciókat kell végrehajtanunk.
– Az egyik megállapításunk például, hogy 
bármi áron, de a fiataloknak telket kell 
biztosítanunk. Elfogytak az építési telkeink, 
s nincsenek pályázatok infrastruktúra kiala-
kítására.

– Három új utcát szeretnénk nyitni, s ezek-
ben jelképes összegért kínáljuk a fiataloknak 
a telkeket. Ez a folyamat már ott tart, hogy 
megvannak a házhely-kialakítási tervek.
– Egy másik terület a helyi kisebb vállalko-
zásokat érinti. Vásároltunk egy 15 hektárnyi 
területet, s itt a kis- és középvállalkozások-
nak szeretnénk kialakítani egy iparterületet. 
Ez a régi vérteskethelyi út mentén lesz. 
Ezeket az elképzeléseinket a városrendezési 
tervbe is beillesztettük.
– A harmadik amit megfogalmaztunk, hogy 
Hántát – megtartva kertvárosi jellegét – üdü-
lőtelepüléssé szeretnénk fejleszteni. Megne-
vesítettük, mint üdülőfalut – ez építészeti 
örökségvédelmi pályázatoknál ez előnyt jel-
enthet –, s azt szeretnénk, ha ez a városrész 
igazi kincs maradhatna a számunkra.

– Milyen év volt a 2008-as a pályázatok szem-
pontjából?
– Volt egy nagyon sikeres pályázatunk, 500 
millió forintot nyertük egy egységes, több-
célú oktatási intézmény kialakítására, ahol 
a gyerekek 3-tól 18 éves korukig gyakorlati-
lag egy helyen tanulhatnak. A fejlesztéshez 
az önkormányzat 50 millió forint önrészt 
biztosított, így a komplex beruházás ered-
ményeként megújul az összes oktatási intéz-
ményünk. Egy épületbe kerül az óvoda, az 
általános iskola, a gimnázium, és ide fogjuk 
költöztetni a Bánki Donát Szakképzőt.
– Úgy véljük, hogy az integrációt, a reformot 
indokolja, hogy a szakképzés gödörben van, 
a minőségi javulás érdekében a szakmun-
kások általános tudását is növelnünk kell. 
A város szempontjából is meghatározó lesz 
természetesen a 700 diák együttes jelenléte, 
s célunk az is, hogy az átalakulásnak köszön-
hetően intézményeink presztizse is tovább 
növekedjék.

– Ha nem is teljes egészében, de nagyon sok 
minden megújul az intézményeinkben. Az 
óvodában akadálymentesítés, konyhafelú-
jítás, zárt folyosó kialakítása történik meg. 
A Petőfi általános iskolában: ablakcserék, 
konyha-felújítás lesz, megnagyobbítjuk az 
étkezőt, liftet építünk be, amely a mozgás-
korlátozottak közlekedését is lehetővé teszi 
majd. A régi hőközpontból – miután az új, 
kisebb kazán máshová kerül – kialakítunk 
továbbá egy 300 négyzetméteres szabad-
idős részleget is. Megújul emellett az összes 
vizesblokk, és speciális szaktantermeket 
fogunk kialakítani. Az előkészítéssel igye-
keznünk kell, hogy mielőbb nekiláthassunk a 
munkáknak, mert a 2009-es tanévet már az 
új felállásban szeretnénk kezdeni.
– A városfejlesztést-szépítést, sajnos, kicsit 
később tudjuk csak folytatni, mert a pályá-
zatunk nem nyert formai hiba miatt. Termé-
szetesen a városközpont rehabilitációjáról 
ennek ellenére sem mondunk le, a pályázatot 
újra beadjuk.
– Az előkészítő munkák során nagyon jó 
kapcsolat alakult ki az egyházzal, az egyházi 
tervezőkkel. Önkormányzati segítséggel 
megújult a katolikus plébánia műemléki 
épülete.
– Sajnos, egy másik pályázatunk sem nyert, 
így a Fehérvári utcát nem sikerült aszfaltoz-
nunk, de a Szabadság utcát saját erőből meg 
tudjuk csinálni.
– A közlekedésünk területén is nagyon sze-
retnénk komolyabb változásokat elérni, pél-
dául mindenképpen szükségünk lenne egy 
körforgalomra a belvárosban, és rendkívül 
hasznos lenne egy elkerülő úttal tehermen-
tesíteni a lakóterületeinket.

– A város aktív életet él a külkapcsolatai tekin-
tetében. Milyen események voltak tavaly?
– A Kisbéri Napok 2008-ban is nagy sikerrel 
zajlottak, s a programsorozat a testvérvárosi 
kapcsolatok továbbmélyítéséhez is hozzá-
járultak. Testvértelepülésünkön, Gútán Má-
tyás szobrot avattunk, a helyi alapiskolában, 
mely királyunk nevét viseli.
– Három testvértelepülésünkkel közös 
tanulmányúton is részt vettünk. Az volt a 
célunk, hogy áttekintsük az európai uniós 
pályázati lehetőségeket, és összeállítsuk köz-

Még jobb lehetett volna
Gyorsan eltelt a tavalyi esztendő, s számomra a felejthető évek közé sorolható 
– kezdte évértékelőjét dr. Udvardi Erzsébet, Kisbér város polgármestere. Úgy ér-
zem, az egyik legnehezebb feladat a városvezetők munkájában, akik gyakran több 
cikluson át látják el feladataikat, meg tudjanak újulni, ne rutinból dolgozzanak. 
Ezt a megújulást segítette elő többek között az is, hogy a tíz évvel ezelőtt készült 
városrendezési terveinket felülvizsgáltuk. Világosan látni akartuk, hogy az akkori 
elképzeléseink mellett vajon elment-e az idő, avagy ma is megállják a helyüket.



Regio Regia 41. oldal

Gádor Építő-
ipari Tervező 
és Kivitelező 
Kft.
Kisbér főutcáján igazán könnyű rálelni 
a Gádor Építőipari Kft.-re, hiszen az 
épület régi időket idéző, impozáns hom-
lokzata remek cégérként szolgál. Kis-
béren és környékén jól ismerik a Gádor 
nevet, hiszen közel két évtizede tevékeny-
kedik a vállalkozás az építőiparban. A 
cég vezetője, Szabó Ottó szívesen mesélt 
az elmúlt évek eredményeiről.

– Miért Gádor? Mit jelent a Gádor kifejezés?
– A névválasztáskor mindenképpen magyar 
építészeti kifejezést kerestem. A gádor vagy 
népiesen gáder oszlopokkal alátámasztott 
nyitott folyosót, tornácot jelent. Az oszlopok 
jelképezik az építészetben az erőt, a tornác 
a nyitottságot. Remélem idáig megfeleltünk 
ennek a névnek.

– Mikor és kik alapították a Gádor Kft.-t?
– A Gádor Építőipari Tervező Kft. 1991-ben 
alakult társas vállalkozásként, és kizárólag 
magán építőipari tervezéssel foglalkozott. 

Valójában 1977 óta volt már magántervezői 
engedélyem – fűzi hozzá Szabó úr. A cég 
profilja aztán 2000 nyarán változott meg, 
ekkor a kivitelezési tevékenységet is felvettük 
a palettára.
– A Gádor Kft. alapvetően családi vállalkozás, 
a párommal alapítottam. Ő az első pillanattól 
kezdve folyamatosan segítette az itt folyó 
munkát. Eredetileg hét szakemberrel kezd-
tünk, ma már tizenöt főállású dolgozónk van. 
A fluktuáció minimális, megbízható, jó szak-
emberekkel dolgozunk. Megbecsüljük őket, és 
ők is mindent megtesznek a közös sikerért.
– Már az indulásnál komplex brigád jött lét-
re, így az építőipari feladatokhoz szükséges 
szakembergárda biztosítva volt, minimálisan 
kellett csak alvállalkozókat bevonnunk egy-
egy feladatba. Éppen ezért munkáink 90%-
át fővállalkozóként bonyolíthattuk, s csak 
időnként vontunk be ezekbe másokat, akik 
főleg egyéni vállalkozóként tevékenykedő épí-
tőipari szakemberek voltak. Gyakorlatilag azt 
mondhatom, hogy itt is állandó partnerekkel 
dolgozunk.
– Milyen működési területen vállalnak munká-
kat?
– Kivitelezési munkáinkat jellemzően Kisbé-
ren, illetve annak húsz kilométeres vonzáskör-
zetében vállaljuk. Leginkább vállalkozások, 
önkormányzatok a megbízóink, bár számos 
esetben építettünk vagy újítottunk fel családi 
házat is.

– Óriási előnyt jelent számunkra a piacon, 
hogy saját betonkeverő teleppel és kiszolgáló 
járműparkkal, ún. mixerrel rendelkezünk. A 
munkáinkhoz szükséges betonmennyiséget 
tehát magunk állítjuk elő, sőt, ezen a téren 
más vállalkozókat is kiszolgálunk.

– Ingatlanfejlesztéssel is foglalkoznak, ezt miért 
vették fel a palettára?
– A kivitelezési munkálatok nem fedik le 
teljes mértékben a kapacitásunkat, ezért min-
den évben ingatlanokat vásárolunk, és saját 
beruházásban fejlesztjük azokat. Leginkább 
sorházas jellegű házakat építünk, és kulcs-
rakészen értékesítjük őket. Számunkra ezek 
az ingatlanfejlesztések előnyösek, mert gya-
korlatilag nincsenek szoros határidők, a fölös 
kapacitásunkat pedig lekötik. Természetesen 
igyekszünk mindig a piaci igényeknek meg-
felelő fejlesztésekbe kezdeni. Eddig negyven 
lakást építettünk így Kisbéren, tizenkettőt 
pedig Ászáron.

– Közel húsz esztendő alatt rengeteg referenciával 
rendelkezhetnek már. Ha ezek közül ki kellene emel-
nie néhányat, melyek lennének a legkedvesebbek?
– Számunkra minden munka egyformán 
kedves és érdekes. Ha azonban mégis vá-
lasztani kellene közülük, akkor mindenkép-
pen az egyik kiemelkedő lenne a könyvtár 
épületének a felújítása, amelynek az a külön-
legessége, hogy egy mai modern üzletházat 
úgy alakítottunk ki benne, hogy a külső meg-
jelenése hasonló maradt az 1850-es években 
épült épületekéhez. Külső megjelenésében 
tehát illeszkedik a városképhez. Ugyancsak 
kedves munka volt számunkra az ászári óvoda 
bővítése, éppúgy, mint az Ászári Borpincészet 

Gádor Építőipari Tervező és Kivitelező Kft.
Kisbér főutcáján igazán könnyű rálelni a Gádor Építőipari Kft.-re, hiszen az 
épület régi időket idéző, impozáns homlokzata remek cégérként szolgál. Kisbéren 
és környékén jól ismerik a Gádor nevet, hiszen közel két évtizede tevékenykedik a 
vállalkozás az építőiparban. A cég vezetője, Szabó Ottó szívesen mesélt az elmúlt 
évek eredményeiről.

Gádor Építőipari Tervező és Kivitelező Kft.

2870 Kisbér, Széchenyi u. 36.  
Tel.: 34/352-098
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Komárom

Jól sikerült, 
beruházá-
sokban bő-
velkedő év 
volt a 2008-
as Komá-
romban
A tavalyi esztendő igazán sikeres és 
eredményes volt, 2009 már jóval sze-
rényebb lehetőségeket biztosít majd 
városunknak a közismert gazdasági 
körülmények miatt – így összegezte az 
elmúlt évet és az idei kilátásokat Zatykó 
János Komárom város polgármestere.

– Felsorolni sem egyszerű, milyen beruházások, 
sikeres pályázatok valósulhattak meg az elmúlt 
év során Komáromban, mégis próbáljuk meg 
röviden összefoglalni őket!
– A múlt évben a város költségvetése 14,1 
MD forint volt. Ebből beruházásra 3,8 
MD-ot, fejlesztésre pedig 1,19 MD-ot for-
dítottunk.
– Még 2007-ről is voltak áthúzódó útberuhá-
zásaink, ezeket folytattuk, így összességében 
226 millió forintot költöttünk útfelújításra. A 
Huszár utcai munkálatokra 132 millió forin-

tot nyertünk, s elindítottuk kerékpárútjaink 
fejlesztését is, melynek nem titkolt célja, 
hogy összekösse erődeinket.
– A múlt évben befejeztük a Panel Program 
II. ütemét, 240 lakás újult meg ennek kereté-
ben. 2008-ban további 1066 lakásra pályáz-
tunk. A bírálat folyamatosan történik, múlt 
év végén az első körben 254 lakás felújítására 
már lehetőséget kaptunk. A város az 1066 
lakáshoz 500 millió forint támogatást bizto-
sít a program keretében.
– Több éves huzavona után eldőlt végre a 
MOL városrész sorsa. Ez a terület korábban 
a MOL tulajdonában volt, később a Fókusz-
Kom Kft. üzemeltette. Az ellátás színvonala 
folyamatosan romlott, egyre több panasz 
érkezett, ezért az önkormányzat 360 millió 
forintért megvásárolta a kht-tól a városrészt. 
A nyári hónapokban jelentős pénzeszközöket 
is fordítottunk itt fejlesztésre, körülbelül 100 
millió forint értékben elvégeztük a legsürge-
tőbb teendőket az ivóvízellátás, a szennyvíz-
ellátás és a fűtésrendszer korszerűsítése terén. 
Több, ezen a városrészben található középület 
és közterület is a tulajdonunkba került, mint 
például a Carrier Hotel, a Katedra Oktatási 
Központ, az étterem, és a sportcsarnok.
– Több éves folyamat zárult le azzal, hogy be-
fejeződött a kórház felújítása, beleértve egy 
új, minden igényt kielégítő központi labor 
létrehozását is. Ez döntően pályázati pénzből 
történt, ugyanakkor a kórház osztályainak a 
felújítása 100%-ban önkormányzati pénzből 
valósult meg. A beruházás eredményeként 
kórházunk immáron képes arra, hogy a 
környéken élő 60 ezer ember egészségügyi 
szolgáltatását – méreteihez képest – jól el 
tudja végezni. Felújítottuk ezzel párhuzamo-
san a kórházhoz tartozó rendelőintézetet is, 
koncentráltuk az ellátást, a bőrgyógyászat és 
a röntgen is ide került.
– Régi tartozásunk volt még – melyet szer-

ződésben vállaltunk – az ipari park csapa-
dékvíz-elvezetésének megoldása. Nettó 686 
millió forint beruházást hajtottunk végre az 
ipari parkban, melynek 24%-át uniós pályá-
zati forrásból biztosítottuk.
– A Koppánymonostori Napsugár Óvoda bő-
vítésére-felújítására is sikeresen pályáztunk, 
10 millió önrész mellé 90 millió forintot 
nyertünk. A városközpont rehabilitációs 
pályázatunk bírálata most folyik. Körülbelül 
egymilliárd forintot szeretnénk fejlesztésre 
költeni, melyből a körforgalomtól a polgár-
mesteri hivatalig tartó városrészt szeretnénk 
rendbe tenni. Bent van a pályázatunk a 
bölcsődei férőhelyek bővítésére, Koppány-
monostoron az ipari park mellett szeretnénk 
további 20 férőhelyet biztosítani.
– Kormányzati projektként elindult az elke-
rülő út megépítése. A többmilliárdos beru-
házás várhatóan 2010 nyarán fog befejeződ-
ni. Ugyancsak kormányzati beruházásként 
megújult a főút Szőny városrészben, útbur-
kolat-megerősítés történt a MOL sorompó-
tól a vasútig. Ugyanígy új felületet kapott 
a 13-as út a csémi sorompótól a körforga-
lomig. Ezek 2008-ra áthúzódó munkálatok 
voltak.
– Mindemellett egy könyvtárpályázatunk 
és egy iskolai informatikai pályázatunk is 
van, ez utóbbiról már tudjuk, hogy sikeres, 
s ráadásul 100% intenzitású, ehhez tehát ön-
részre sincs szükség.

– Intézményfejlesztésre is volt lehetőségük?
– Év közben bővült intézményeink köre, 
megyei fenntartásból visszavettük a Jókai 
Mór Gimnáziumot. Összességében körülbe-
lül 200 millió forintot költöttünk óvodáink, 
iskoláink bővítésére, felújítására. Megszé-
pültek a szőnyi és a monostori kultúrháza-
ink, szeretnénk mindkét városrészünkben 
pezsgőbbé tenni a kulturális életet.

– Hogyan sikerültek a tavalyi év nagyrendezvé-
nyei, testvérvárosokhoz kapcsolódó eseményei?
– A nyár folyamán alig volt hétvége, hogy ne 
lett volna jelentős kulturális program. Fon-

Jól sikerült, beruházásokban bővelkedő 
év volt a 2008-as Komáromban
A tavalyi esztendő igazán sikeres és eredményes volt, 2009 már jóval szerényebb 
lehetőségeket biztosít majd városunknak a közismert gazdasági körülmények miatt 
– így összegezte az elmúlt évet és az idei kilátásokat Zatykó János Komárom város 
polgármestere.
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Utolsó béke-
év
2008 rekordév volt sok gazdasági társa-
ság és sok önkormányzat életében. Így 
volt ez Móron is, bár az utolsó negyed-
év 30%-os csökkenést hozott. Az elmúlt 
évek takarékos gazdálkodásával és a 
fejlesztések finanszírozására, illetve 
önerő biztosítására kiadott egy milliárd 
értékű kötvénycsomag stabil helyzetbe 
hozta a várost, de Fenyvesi Péter pol-
gármester úgy véli, az utolsó békeév volt 
a 2008-as.

– Milyen eredményeket értek el 2008-ban?
– Továbbra sem vettünk fel működési hitelt, 
mindemellett az elmúlt évben négyszáz 
millió forintot költöttünk fejlesztésre. In-

tézményfelújítás keretein belül újult meg a 
Meseház Óvoda, és kiemelt figyelmet fordí-
tottunk a szociális jellegű feladatainkra. Hat 
és fél millió forintot fordítottunk a méhnyak-
rák elleni védőoltások biztosítására, de ide 
tartozik a fiatal házasok lakáshoz juttatása 
és az adósságszolgálat is. 
– Nagyságrendileg hétszáz milliós beruhá-
zás keretében alakul át a járóbeteg-ellátás, 
amely terveink szerint 2010 végére kerül át-
adásra. A beruházás az egészségügyi ellátás 
finanszírozhatóságát jelenti, így az intéz-
mény önállóan tud majd gazdálkodni. 

– Sok figyelmet fordítottunk a kistérségi 
rendszer átgondolt kialakítására, ezért ma 
a kistérségi fenntartású intézményeink jól 
működnek.

– Folytatódnak a járdafelújítások, folyamat-
ban van a IV. ütem közbeszerzési kiírása. 
– Mór nyolc lakóközössége pályázott 2008-
ban a panelprogram keretében a fűtéskor-
szerűsítésre, az önkormányzat mind a nyolc 
esetben biztosította a szükséges önrészt. 
Egyenlőre egy társasház biztosan nyert a 

pályázaton, a további eredményekre még 
várunk.
– A városközpont rehabilitációjára és in-
tegrált turisztikai fejlesztés keretein belül a 
móri borút állomásainak felújítására, pincék 
korszerűsítésére adtuk be pályázatot, ame-
lyekről eddig még nem érkezett eredmény.
– Mindkét pályázat olyan beruházásokat 
jelent Mór számára, amely erősíthetné az 
idegenforgalmat, s így a turisztikai vállal-
kozásokat. 
– Bár az elmúlt év rekordbevételeket hozott 
az önkormányzatnak, az utolsó hónapokban 
a visszaesés 30%-os volt. Mór jelentős mun-
kaerőt foglalkoztató vállalatai nagyrészt 
autóipari beszállítók, így számítunk az ön-
kormányzati adóbevételek további csökke-
nésére, s a munkanélküliséggel megjelenő 
szociális juttatások, segélyek emelkedésére, 
hiszen ezek a jelek már most is megmutatkoz-
tak. Továbbra is takarékos gazdálkodást kell 
folytatnunk, a fejlesztések visszafogottabbak 
lesznek az elmúlt éveknél, és az önkormány-
zat kiadásait is csökkentenünk kell, amely el-
sőként a személyi juttatásoknál érhetőek el. 
Jómagam és képviselőtársaim hónapok óta 
nem vesszük fel tiszteletdíjunkat. 
– Az éveken át tartó ésszerű gazdálkodás 
lehetővé tette, hogy ne legyengülten érkez-
zünk a gazdasági recesszióhoz, de a követ-
kező időszakban szükségszerűen hozzá kell 
majd nyúlnunk a tartalékainkhoz.

Utolsó békeév
2008 rekordév volt sok gazdasági társaság és sok önkormányzat életében. Így volt 
ez Móron is, bár az utolsó negyedév 30%-os csökkenést hozott. Az elmúlt évek 
takarékos gazdálkodásával és a fejlesztések finanszírozására, illetve önerő biztosí-
tására kiadott egy milliárd értékű kötvénycsomag stabil helyzetbe hozta a várost, 
de Fenyvesi Péter polgármester úgy véli, az utolsó békeév volt a 2008-as.
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Lábatlan

Lábatlanon 
nem sikeres 
évként 
gondolnak 
2008-ra
Elutasított iskolapályázat, kisebb beru-
házások, fejlesztések, a vállalt feladatok 
teljesítése jellemezte a város 2008-as 
évét. Török István polgármester fél évig 
betegeskedett, ám jó érzéssel gondol 
arra, hogy nélküle is zökkenőmente-
sen zajlott a munka a hivatalban, és 
a testület tevékenységében sem volt 
fennakadás.

– Kezdjük egy személyes kérdéssel, hogy szolgál 
a kedves egészsége?
– Azt hiszem, túl vagyok a nehezén, újra 
munkába állhattam, bár ez még csak afféle 
„kímélő üzemmód”. Folyamatosan veszem 
fel a ritmust, amely köszönhetően kollégáim 
jó munkájának, nem tűnik nehéznek.

– Nagy reményeket fűztek a Lábatlan Aranya 
– iskola a jövőnek a fejlesztés és fenntarthatóság 
jegyében nevet viselő pályázatukhoz.
– Személyes kudarcnak ítélem meg, hogy a 
KDRFT elutasította a pályázatot. Ráadásul 
azzal az indokkal, hogy az anyag a szakmai 
minimumot sem érte el. Véleményem szerint 
rendkívül jó pályázatot írtunk, amely hosszas 
egyeztető és tervező munka eredménye volt. 
Rengetegen dolgoztak rajta, véleményezték, 
iszonyatos energiákat fektettünk bele. Egy-
szerűen képtelen vagyok belenyugodni a 
regionális tanács döntésébe. Az elkövetkező 
években valószínűleg nem lesz iskolafej-
lesztési pályázat, így el kell gondolkodunk, 
hogyan tovább.

– Ha Lábatlan, akkor Holcim, és Piszkei Papír. 
Mi a helyzet a nagyüzemekkel?

– A Holcim megkapta új gyárára Nyer-
gesújfalun az építési engedélyt, mi ennek 
örülünk. A cég vezetőivel mindig jól tudtunk 
együtt dolgozni, megállapodásunk van velük 
a lábatlani iparterület rehabilitációjáról. 
Jelenleg ennek jövőbeli funkcióján gondol-
kodunk. A papírgyár esetében más a hely-
zet, váratlanul ért bennünket, hogy igen 
nehéz helyzetbe kerültek. Sajnálom, hogy 
idáig jutottak, ez a csődhelyzet véleményem 
szerint az elhibázott személyi döntések, a 
rossz irányú fejlesztések következménye. 
A gyár 1992-ben a térség legjobb gyárai 
közé tartozott, másfél évtized alatt sikerült 
idáig leküzdeni magukat. Én nem tartom 
kizártnak, hogy újra meg lehetne szervezni 
a normális termelést, ám ehhez tudomásul 
kell venni a világban lezajlott technológiai 
fejlődést, amihez képest a mostani vezetés 
mindig a legegyszerűbb, legolcsóbb megol-
dásra törekedett. Sajnos az lett a vége, hogy 
a gyárat meghirdették eladásra, vagy inkább 
továbbüzemeltetésre, ám a potenciális szak-
mai befektetők látják a hibákat. Így az eléggé 
lepusztult üzem nem túl vonzó a számukra.

– Mi a helyzet a kisebb vállalkozásokkal?
– Kis-és középvállalkozásaink jól prospe-
rálnak, ugyanakkor bízunk benne, hogy 
hamarosan komoly adózó társaság érkezhet 
a városba, akár a papírgyártás területére 
is. A Holcim egyébként 2012-ig, az új gyár 
felépüléséig nekünk adózik, ez valamennyi 
biztonságot jelent a számunkra.

Lábatlanon nem sikeres évként 
gondolnak 2008-ra
Elutasított iskolapályázat, kisebb beruházások, fejlesztések, a vállalt feladatok 
teljesítése jellemezte a város 2008-as évét. Török István polgármester fél évig be-
tegeskedett, ám jó érzéssel gondol arra, hogy nélküle is zökkenőmentesen zajlott a 
munka a hivatalban, és a testület tevékenységében sem volt fennakadás.
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Ha számít, mibe kerül az intézmé-
nyi-vállalati higiénia

Gazdaságos hi-
giéniai megol-
dások az Assist-
Trendtől
Földi halandó – de megkockáztatom, 
intézmény- vagy vállalatvezető – sem 
gondolná manapság milyen sokat le-
het megtakarítani a korszerű, és főleg 
szakszerűen használt tisztítószerekkel, 
illetve eszközökkel. A lábatlani közpon-
tú Assist-Trend Kft. – mint a közületek, 
intézmények, vállalatok higiéniai szol-
gáltatója – megdöbbentően sokféle meg-
oldást kínál a tökéletes, ám gazdaságos 
higiénia megteremtéséhez. A piacvezető 
Forest csoport tagjaként az Assist-Trend 
csapata is egyre komolyabb sikereket ér 
el – tudtuk meg Cseh Judit ügyvezető 
igazgatótól.

– Mi az Assist-Trend Kft. szerepe, feladata a Fo-
rest csoportban?
– A Forest csoport talán legismertebb lánc-
szeme a Forest-Papír Kft. A tizenöt éves, 

100%-ban magyar tulajdonú papírfeldolgo-
zó vállalat három éve piacvezető a lakossági 
higiéniai szegmensben, termékei – toalett-
papír, papír zsebkendő, szalvéta és háztar-
tási papírtörlő – minden hazai üzletláncban 
megtalálhatók.
– Az Assist-Trend Kft. tevékenysége is közel 
tíz évre nyúlik vissza, 1999-ben a Forest-Pa-
pír Kft. közületi divíziójaként kezdtük műkö-
désünket. A vevői igényekhez folyamatosan 
alkalmazkodva, idővel egyre jobban specia-
lizálódtunk, higiéniai szolgáltatóvá váltunk. 
2005 óta – 43 fővel – önálló vállalatként már 
nem csak a Forest-Papír termékeit kínáljuk a 
partnereinknek, hanem teljes körű higiéniai 
szolgáltatást nyújtunk. Ehhez elengedhetet-
len volt, hogy a termék- és szolgáltatáspalet-
tánkat vegyszerekkel, takarító eszközökkel 
is bővítsük. Több, nemzetközileg is elismert 
partnerrel működünk ma már együtt, s így 
valóban teljes körű higiéniai megoldásokat 
tudunk biztosítani.

– Mégis mit jelent ez a komplex szolgáltatás, mitől 
tudnak önök gazdaságosabb megoldást kínálni az 
ügyfeleik higiéniai problémáira?
– Egyre több cég foglalkozik higiéniai papír- 
és vegyi termékek forgalmazásával, de kö-
zülük csak kevesen fektetnek akkora hang-
súlyt a termékek helyes felhasználására, az 
ezzel kapcsolatos ismeretek átadására, mint 
az Assist-Trend. Számunkra fontos, hogy ne 
csak termékeket értékesítsünk, hanem a sze-
mélyzet oktatásával, bemutatók tartásával 
megtanítsuk a helyes, gazdaságos felhaszná-
lást, arról már nem is beszélve, hogy mindez-
zel egyúttal a környezetünket is kíméljük.
– Okleveles higiéniai szaktanácsadónk segít-
ségével valódi megoldásokat szállítunk: ter-

mékeink megfelelnek a HACCP előírásoknak, 
igény esetén részt veszünk a takarítási rend 
kialakításában, ellenőrzésében, a termékek 
mellé biztosítjuk az alkalmazó személyzet 
oktatását is, mit, hogyan, milyen hígításban 
használjanak. Különleges szolgáltatásaink: a 
konyhai és mosodai vegyszeradagolók szere-
lése, a terítési bemutatók és az említett szak-
tanácsadás mellett a padozatápolás. Ennek 
keretében alaptakarítást, bevonatolást, krista-
lizálást és szőnyegtisztítást is vállalunk, melyek 
időszakos elvégzésével a felületek napi takarí-
tása is gyorsabb és kevesebbe is kerül. 
– Olyan téren is partnerek vagyunk – amelynek 
a jelentősége a jelenlegi gazdasági helyzetben 
látszik csak igazán –, hogy folyamatosan igyek-
szünk az árainkat is versenyképessé tenni, 
kiküszöbölni például a jelenlegi forint-euró 
árfolyamokból adódó hátrányokat. Ebben ter-
mészetesen – az egyre dráguló import mellett 
– nagy előnyt jelentenek a hazai gyártású Fo-
rest-Papír termékek.
– Összefoglalva: igyekszünk mindent megtenni 
partnereink legjobb kiszolgálása érdekében. 
Az Assist-Trend nem titkolt célja, hogy a Fo-
rest-Papírhoz hasonlóan néhány éven belül 
piacvezetővé szeretnénk válni a higiéniai papír 
és vegyi termékek közületi piacán, s ezért meg 
is teszünk minden tőlünk telhetőt.

– Hogyan érik el a vevőiket, és jellemzően kiknek 
szolgáltatnak?
– Vevőink jelentős része az ún. HORECA 
szegmensből – hotelek, éttermek, catering 
szolgáltatók – kerül ki, de számos vállalati, 
önkormányzati partnerünk is van. Komoly 
logisztikai háttérrel rendelkezünk. Kétszintű 
értékesítési rendszerünk mind a nagyvevőink, 
mind a kisvállalkozások számára a maximu-
mot képes nyújtani, az egyedi igényekhez való 
rugalmas alkalmazkodással. A nagyvevőket 
a központi értékesítési csapat gondozza, míg 
országos márkaképviseleti rendszerünk 8 
egységével regionálisan szolgálja ki a kis- és 
középvállalkozásokat. 5000 m2-es központi 
raktárunkból közel háromezerféle cikket for-
galmazunk, regionális márkaképviseleteink 
pedig vidéken is lehetővé teszik forgalmazott 
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Gazdaságos higiéniai megoldások az Assist-Trendtől
Földi halandó – de megkockáztatom, intézmény- vagy vállalatvezető – sem gon-
dolná manapság milyen sokat lehet megtakarítani a korszerű, és főleg szakszerűen 
használt tisztítószerekkel, illetve eszközökkel. A lábatlani központú Assist-Trend 
Kft. – mint a közületek, intézmények, vállalatok higiéniai szolgáltatója – meg-
döbbentően sokféle megoldást kínál a tökéletes, ám gazdaságos higiénia megte-
remtéséhez. A piacvezető Forest csoport tagjaként az Assist-Trend csapata is egyre 
komolyabb sikereket ér el – tudtuk meg Cseh Judit ügyvezető igazgatótól.
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Martonvásár

Martonvásá-
ron nem ter-
veznek 
költségvetési 
hiányt   
Martonvásár is szűkös költségvetésből 
gazdálkodik, mint általában a telepü-
lések, kényszerű megoldásként kötvényt 
bocsátottak ki tavaly, így 550 millió 
forintos hitelhez jutottak lélegzetvétel-

képpen. Ebből az összegből 220 millió 
forintot költöttek el, részint működésre, 
valamint hiteltörlesztésre, s ingatlant is 
vásárolt az önkormányzat, reménybeli 
befektetésként – tudtuk meg Kiss Gábor 
polgármestertől.

Egyhangú igen a 2009-es 
költségvetésre
– Az önkormányzati testület egyhangúlag 
fogadta el a 2009. évi költségvetési koncep-
ciót, amely számokat egyelőre nem, csupán 
irányelveket fogalmazott meg – tájékoztatott 
Kiss Gábor polgármester.
A 14 tagú testületből a hatfős ellenzék a 
koncepció végszavazása előtt feltételeket 
támasztott, amit a többség megértett. Csak 
olyan költségvetést támogatnak, amely nem 
tervez hiányt, kizárólag nullás büdzsé jöhet 

szóba, szólt az első feltétel. A kötvénykibo-
csátás kapcsán megmaradt pénzt csak olyas-
mire fordíthatja az önkormányzat, ami hasz-
not, profitot termel, hangzott másodjára. Ja-
vaslatot is tettek konkrét célra, amit később 
kívánnak nyilvánosságra hozni, egyelőre a 
vizsgálódás és a tárgyalás szakaszában tart 
az ügy. Harmadik feltételnek létszámstopot 
szabtak az önkormányzati intézményekben, 
nem lehet senkit felvenni idén. A testület 
megvitatta a javaslatokat, majd mindenki 
igennel szavazott a feltételekre és a költség-
vetési koncepcióra is.

A Szent László Völgye Többcélú 
Kistérségi Társulás
– A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 
Társulás 2005. július 14-én jött létre, székhe-
lye Martonvásáron van – tudtuk meg a pol-
gármestertől, aki egyben a társulás elnöki tisz-
tét is betölti. – Legfőbb szervezete a Társulási 
Tanács, tagjai a települések polgármesterei. 
Az alelnökök Szabó Tamás, Ercsi és Ónody 
Miklós, Ráckeresztúr polgármestere. A tár-
sulás munkaszervezete, a Szent László Völ-
gye Kistérségi Szolgáltató Iroda 2006. április 
1-óta önálló intézményként működik. A tár-
suláshoz csatlakozott települések: Baracska, 
Ercsi, Gyúró, Martonvásár, Ráckeresztúr, 

Martonvásáron nem terveznek 
költségvetési hiányt   
Martonvásár is szűkös költségvetésből gazdálkodik, mint általában a települések, 
kényszerű megoldásként kötvényt bocsátottak ki tavaly, így 550 millió forintos hi-
telhez jutottak lélegzetvételképpen. Ebből az összegből 220 millió forintot költöttek 
el, részint működésre, valamint hiteltörlesztésre, s ingatlant is vásárolt az önkor-
mányzat, reménybeli befektetésként – tudtuk meg Kiss Gábor polgármestertől.
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Nyergesújfalu

2009 – az Évfordulók Éve

Húszéves lesz 
idén Nyerge-
sújfalu
Bár voltak olyan területek, ahol a sok 
munka ellenére sem sikerült eredmé-
nyeket elérni, mégis sikeresnek mond-
ható az elmúlt esztendő. Szép számmal 
szépítették beruházások, fejlesztések, 
felújítások a kisváros mindennapjait. 
Míg ezek látható eredményeket hoznak, 
azt már jóval kevesebben tudják, hogy 
Nyerges-újfalu képviselő-testülete azon 
kevesek közé tartozik, amelynek tagjai 
1990 óta egyetlen fillér tiszteletdíjat és 
költségtérítést sem vettek fel a munká-
jukért – tudtuk meg Miskolczi József 
polgármestertől.

– Milyen beruházások valósulhattak meg 2008-
ban?

– A legjelentősebb mind közül a Nyerges-
újfalu-Tát közötti kerékpárút kialakítása 
volt, de azóta már elkezdődött a Nyerges-
Bajót kerékpárút építése is. Nagyon nagy 
öröm számunkra, hogy a város legrégebbi 
utcájának, a Jókainak a teljes felújítását is 
megkezdhettük, az úgynevezett faltól-falig 
felújítás keretében új vízvezetékeket fekte-
tünk le, új villamoshálózat lesz, s minden 
vezeték a föld alá kerülhet. Új kandeláberes 
közvilágítás, térburkolókővel fedett járda 
és újonnan aszfaltozott út fogja szépíteni 
az utcát.

– Elkészültünk a bajóti út melletti 18 telkes 
új utca aszfaltozásával is. Fásítási koncepciót 
készíttettünk a város részére, már az első 
ütem száz fával gazdagítja a várost. Régóta 
váratott magára a Tó utca, Esze Tamás utca, 
Zelk Zoltán utca járdafelújítása és parkolók 
kialakítása. Szintén a beruházások kö-
zött kell megemlíteni – bár ezek nem városi 
költségvetésből valósultak meg – a Duna-
parti vasúti töltés rendbetételét – ezt a Vasút 
végezte el két ütemben –, valamint egy ext-
rém sportpálya kialakítását, melyet a Holcim 
valósított meg.
– Az intézményeinkben is jelentős felújítá-
sok történtek. A Benedek Elek Óvodában 
korszerűsítettük a szennyvíz- és vízvezeték-
rendszert, a Bóbita Óvodában felújítottuk a 
vizesblokkokat, nyílászárócserék történtek, 

és korszerűsítettük a világítást. A Napsugár 
Óvodában is nyílászárókat cseréltünk, a tan-
uszodában pedig gépészeti felújítás történt, 
illetve itt is megvalósulhatott a nyílászárók 
teljes cseréje. Ugyancsak nyílászárókat cse-
réltünk a Kernstok Iskolában és itt udvarfel-
újítást is történt.

– A beruházásokat, illetve az intézményi felújí-
tásokat segítették nyertes pályázatok?
– A kerékpárutak építéséhez – Nyerges-
Tát bruttó 184 millió (teljes költség: br. 
199 millió), Nyerges-Bajót közel bruttó 
124 millió (teljes költség közel bruttó 192 
millió) forintot – nyertünk. A Benedek és 
a Bóbita Óvoda felújítására bruttó 9 milli-
ót kaptunk a 15 milliós teljes költségből, 
a Jókai utcához pedig 105 millió forintot 
sikerült pályázati úton szereznünk. Nyer-
tünk emellett 206 millió forintot part-
falvédelemre a 10-es út mellett, illetve a 
Kernstok udvarra és az uszoda felújítására 
bruttó 6,6 milliót.
– Bírálat alatt van pályázatunk bölcsőde-
felújításra, a rendelőintézet felújítására és 
útfelújításokra. Szeretnénk továbbá pályá-
zatot benyújtani a Kernstok-ház felújítására 
is, illetve ha lesz rá módunk, iskolafelújításra 
ismét beadjuk elképzeléseinket.

– Melyek voltak a 2008-as év kiemelt kulturális 
eseményei Nyergesújfalun?
– Az elmúlt év ilyen jellegű eseményeit már 
a művelődési ház új intézményvezetője irá-
nyította, s ez meg is látszott a város kulturális 
életén. Sok és jó színvonalú rendezvény volt, 
melyeket jelentős számú néző látogatott. Több 
színházi előadást élvezhettünk, kiemelt ér-
deklődés kísérte a zeneiskola karácsonyi kon-
certjét, a Beatles emlékkoncertet, a hastáncos 
programot. Nagyon örvendetes volt a civil-

2009 – az Évfordulók Éve

Húszéves lesz idén Nyergesújfalu
Bár voltak olyan területek, ahol a sok munka ellenére sem sikerült eredményeket 
elérni, mégis sikeresnek mondható az elmúlt esztendő. Szép számmal szépítették 
beruházások, fejlesztések, felújítások a kisváros mindennapjait. Míg ezek látható 
eredményeket hoznak, azt már jóval kevesebben tudják, hogy Nyerges-újfalu kép-
viselő-testülete azon kevesek közé tartozik, amelynek tagjai 1990 óta egyetlen fillér 
tiszteletdíjat és költségtérítést sem vettek fel a munkájukért – tudtuk meg Miskolczi 
József polgármestertől.
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Nehezebb évre 
számítanak a 
bányászváros-
ban
„Az idei év minden bizonnyal jóval ne-
hezebb lesz, mint az eddigiek, s ezt nem 
csak azért gondolom, mert az ország 
stabilizációja érdekében mindenhol 
meg kell húzni a nadrágszíjat, hanem 
azért is, mert nyakunkba szakadt az a 
problémahalmaz amelyet október óta 
valamennyien érzünk, de igazi hatásai 
csak 2009-ben zúdulnak ránk” – álla-
pította meg Rajnai Gábor, Oroszlány 
város polgármestere. 

– Érzékelték a negatív hatásokat Oroszlányban is?
– Mint oly sok helyet, városunkat sem kerül-
te el a munkahelyek megszűnése. Az elmúlt 
években a térségben 5,5-6% között mozgott 
az állástalanok száma, ez most már 6,6%-ra 
ugrott, azonban meggyőződésem szerint az 
arány nem fog drasztikusan, többszörösére 
emelkedni.

– Mit tehetünk a mérleg másik serpenyőjébe?
– A városi büdzsé legnagyobb hányadát az 
intézményrendszer fenntartására és az ott 

dolgozók bérére fordítjuk. Oroszlány túl van 
az iskolák összevonásán, az önkormányzat 
létszámának karcsúsításán, az intézmények 
működésének racionalizálásán, tehát ezen a 
téren nem kell földindulásszerű változások-
tól tartani, csak apróbb finomítások várha-
tók. Ugyanakkor több óvodánk megújult az 
elmúlt időszakban, nagyobb „ráncfelvarrá-
son” van túl bölcsődénk, tanintézményeinket 
folyamatosan fejlesztettük, s csak tavaly kö-
zel 95 millió forintot költöttünk a helyi közút 
hálózat elemeinek (utak, járdák, parkolók) 
felújítására és pályázati tervdokumentációk 
előkészítésére.  

– Mi történt a kistérség falvaiban az elmúlt 
évben?
– Nyáron kapott zöld utat a kistérségi társu-
lás közös pályázata a települések információs 
rendszerének kiépítésére, melyet a KDRFT 
15,5 millió forinttal támogatott. A projekt 
keretében (amit kiegészített a társulás mint-
egy ötmilliós önrésze) 150 oszloprendszeren, 
547 tájékoztató panelt helyeztek ki a látoga-
tók jobb tájékozódása érdekében.
– Befejeződött Dad főutcájának rekonst-
rukciója, aminek költsége meghaladta a 31 
millió forintot, melyből vissza nem térítendő 
támogatásként több mint 22 milliót nyert 
pályázaton az önkormányzat. Kecskéden a 
vasút utcában a fogorvosi rendelő előtti busz-
megálló megépítése, valamint a szövetkezeti 
italbolt előtti buszmegálló korszerűsítése 
valósult meg, valamint a Vasút utcában, il-
letve az Óvoda utcában újultak meg a járdák 
szintén 6 millió forintból.
– Fél éve kezdődtek a gyermekintézmények 
rekonstrukciós munkái Szákszenden. El-
sőként az óvoda épületében varázsolták 
újjá a vizesblokkokat, festettek, mázoltak, 
s korszerű világítótesteket szereltek fel. Az 

iskolához 4,7 millió forintot nyert pályázaton 
a település, s a munkák értéke meghaladta a 
tízmillió forintot. Novemberben avatták fel 
az evangélikus templom felújított orgonáját. 
A munkát kétmillióval támogatta a Nemzeti 
Kulturális Alap, 3,8 milliót adott az evangé-
likus egyház, egymilliót az önkormányzat, 
míg a fennmaradó több mint egymillió a 
hívek adománya volt.
– Várgesztesen még tavasszal kezdődött 
templomtető felújítása, amikor kiderült, már 
nem javítható az elöregedett szerkezet, teljes 
cserére van szükség. A közel harmincmilliós 
beruházás az egyházmegye, az önkormány-
zat és az egyházközség összefogásával való-
sult meg.
– Vértessomlón az új Somlóhegyi utca meg-
nyitása összesen hetvenmillió forintba ke-
rült. Decemberre elkészült a községi iskola 
új épületszárnya is. A közel hetvenmillió fo-
rintból megvalósult, háromszintes épületben 
kapott helyet a német nemzetiségi tanterem, 
a lakosság számára is nyitott könyvtár, va-
lamint az informatikai terem, s nem utolsó 
sorban 2,5 millióért modern bútorzatot vásá-
roltak. A mintegy 300 négyzetméteres össz-
területű beruházáshoz a község a KDRFT-
tól 40 millió forint támogatást kapott.

– Milyen terveik vannak a 2009-es évre Orosz-
lányban?
– Ami az előttünk álló évet illeti, komoly 
reményekkel vágunk neki, hiszen összessé-
gében mintegy 2,2 milliárd forintnyi uniós 
forrást szeretnénk lehívni a város számára. 
A két legnagyobb projekt keretében kerül-
ne felújításra a város mindhárom iskolája, 
illetve az óváros központi területét fejleszte-
nénk, ahol az új polgármesteri hivatalt ala-
kítanánk ki a volt Arany-iskola épületében. 
Ez utóbbi azért is szívügyem, mert a hivatal 
méltó elhelyezése mellett igazi szolgáltató 
és intézményi centrum kialakítására nyílna 
lehetőségünk. A pályázatok már átmentek az 
első szűrőkön, s mindkét ügyben hamarosan 
megszületik a végső döntés. Az említettek 
mellett a hivatal szervezetfejlesztése, illetve 
az oktatási intézmények informatikai fej-

Nehezebb évre számítanak a bányászvárosban
„Az idei év minden bizonnyal jóval nehezebb lesz, mint az eddigiek, s ezt nem csak 
azért gondolom, mert az ország stabilizációja érdekében mindenhol meg kell húzni 
a nadrágszíjat, hanem azért is, mert nyakunkba szakadt az a problémahalmaz 
amelyet október óta valamennyien érzünk, de igazi hatásai csak 2009-ben zúdul-
nak ránk” – állapította meg Rajnai Gábor, Oroszlány város polgármestere. 
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Pápa

A NATO légi-
támaszpont 
mindent 
megváltozta-
tott Pápán
A város életében hihetetlen változást 
hozott a NATO légitámaszpont. Áldo-
zó Tamás alpolgármester nagy meg-
tiszteltetésnek érzi, hogy Pápát olyan 
városnak ismerték el, amely megfelelő 
hátteret és életkörülményeket tud biz-
tosítani a jelenleg tizenöt nemzet fiait 
foglalkoztató nemzetközi bázisnak.

Az egész SAC-program mintegy egymilliárd 
dollárba kerül, és a legkülönbözőbb feladato-
kat adja a városnak. Újra kellett gondolniuk 
az oktatási stratégiát, hiszen például jelenleg 
hazánkban nincs két tannyelvű tanárképzés, 
és bizony itt a magyar mellett angolul is kell 
tanítani a közismereti és szaktárgyakat. 
Nehezíti a feladatot, hogy sok kisgyerek úgy 
érkezik Pápára, hogy angolul sem tud.

– Tavaly szeptembertől az óvodától fel-
felé meg kellett valósítanunk az új oktatási 
programot, amely hihetetlenül sokba kerül. 
200 milliót költöttünk egy iskola korszerűsí-
tésére, a tantestület összeállítására, oktatási 
anyagokra, nyelvtanfolyamokra. Ez utóbbi 
nemcsak a tanárokat, hanem a közigazga-
tásban érintett tisztviselőket is érinti, hiszen 
a különféle ügyek intézésekor mindenkivel 
kapcsolatba kerülnek az itt szolgáló külföl-
diek. Ehhez szerencsére kaptunk támogatást 
az oktatási minisztériumtól. Gondoskod-
nunk kell a zökkenőmentes beilleszkedésről, 
a szegregáció elkerüléséről is, így például 
tizenöt különféle nemzeti ünnepet ülünk, 
és még több országból érkezhetnek hozzánk 
a jövőben. Szerencsére jól alkalmazkodó 
partnereket ismerhettünk meg a kb. 200 fős 
nemzetközi kontingens tagjaiban, családjuk-
ban. Barátságos emberek keresik a közösségi 
alkalmakat, közösen járnak étterembe, szó-
rakozni, focimeccsekre. Jelenlétük ugyanak-
kor számos munkahelyet is teremtett, kezdve 
az őrzést biztosító honvédség állománybőví-
tésétől a kiszolgáló egységek (mosoda, park-
rendezés, stb.) működtetéséig. 
Logisztikai problémát jelent, a Pápát meg-
közelítő utak minősége, illetve az elkerülő út 
hiánya. A nemzetközi kötelezettség miatt ezt 
sürgősen orvosolni kell, hamarosan döntés 
várható az ügyben, és megújulhatnak a váro-
si bevezető és elkerülő utak. Ugyanakkor az 
önkormányzat nem akarja, hogy a messziről 
jöttek miatt a városlakók érdekei sérüljenek.
– A többi iskola felújítására is gondolunk, 

ezért rengeteg pályázatot nyújtottunk be. 
Két szakképző iskola összevonásával, a me-
gyével való együttműködés keretében 
TISZK jöhetett létre, Pápai Gazdasági 
Szakképző Iskola néven, ahol kb. 2500 diák 
tanulhat. A TÁMOP pályázaton 280 milliót, 
a TIOP kiírásán 720 milliót nyertünk. Meg-
újul a volt Mező iskola, szaktantermekkel, 
aulával bővül. A ROP keretében a Munkácsi 
iskola rekonstrukciójára 499 milliót, három 
óvodánkra pedig 120 milliót nyertünk. Re-
ménykedünk az egymilliárdos fürdő fejlesz-
tési, a kétmilliárdos belváros korszerűsítési 
pályázatok sikerében, illetve szeretnénk el-
érni, hogy az Eszterházy-kastély felújítása 
bekerüljön a kiemelt régiós projektek közé.

A pápai termálfürdő megnyitása új időszá-
mítást jelentett az idegenforgalomban is. A 
város nagyszerű adottságait (műemlékek te-
kintetében például tizedikek az országban) 
jóval többen használják ki, középtávon a kü-
lönféle helyi bevételek jelentősen emelked-
hetnek. A helyi lakosság komfortérzetének 
és életminőségének javítása mellett ugyanezt 
a célt szolgálja a városközpont megújítása is.
– Rengeteg a feladatunk ezen a téren, 
hiszen számos szervezet együttműködése 
kell a városközponti rehabilitáció megva-
lósításához. A műemléképületek ugyanis 
különböző, egyházi -, állami -, önkormány-
zati -, alapítványi - és magántulajdonban 
vannak. Ezt, és a városfejlesztési straté-
giánk további 42 pontját mindenképpen 
szeretnénk megvalósítani az elkövetkező 
10-15 évben. Jelenleg sajnos borús a hely-
zet, nehéz a megfelelő pályázati önrészeket 
biztosítani.

Az önkormányzat az eddig felsoroltakon 
túl így is számos eredményt tud felmutatni. 

A NATO légitámaszpont mindent 
megváltoztatott Pápán
A város életében hihetetlen változást hozott a NATO légitámaszpont. Áldozó Tamás 
alpolgármester nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy Pápát olyan városnak ismerték 
el, amely megfelelő hátteret és életkörülményeket tud biztosítani a jelenleg tizenöt 
nemzet fiait foglalkoztató nemzetközi bázisnak.



A helyi váll-
a l k o z ó k r a 
épít Polgár-
di
A város ipari zónájába elsősorban a 
helyi vállalkozásokat várják, mert ők 
azok, akik nehéz körülmények között 
is a saját városukban, a lakóhelyükön 
maradnak. A termelő cégek gyártási 
volumene várhatóan csökken majd, de 
a szolgáltatások piacán még vannak 
lehetőségek, és szükséges is az erősítés. 
Borbély István polgármesterrel beszél-
gettünk.

AZ ÖNKORMÁNYZAT HELYZETE

– Polgárdi számára a legfontosabb, hogy in-
tézményeinek működtetését biztosítsa, figye-
lemmel arra, hogy a központi támogatások 
várhatóan csökkennek. Így szükséges lesz 
az üzemeltetés gazdaságosságát vizsgálni az 
intézmények és a város vonatkozásában is.
Emellett az önkormányzat hitelfelvétellel 
vállalt fizetési kötelezettségeit is teljesíteni 
kell, amelyhez biztosítani kell az anyagi 
fedezetet.
– Szükséges tehát a saját bevételszerzési 
lehetőségek felkutatása, azok kihasználása, 
ésszerűsíteni kell a kiadásokat, energia-
takarékos és költségkímélő fenntartási, 
üzemeltetési megoldásokat kell előnyben 
részesíteni.
– A működés mellett a fejlesztések finanszí-
rozását is biztosítani kell, hiszen a központi 
megszorítás nem lehet akadálya a település 
gazdasági programja megvalósulásának, az 
intézményhálózat lakossági szolgáltatásai-
nak racionális továbbvitelére és a pályázati 
források fokozott kihasználására. 

– Polgárdiban a tényleges várossá válás fel-
tételei egyre inkább megvalósulnak. Ennek 
érdekében a város intézményrendszerét áta-

lakítottuk, így képes ellátni a növekvő lakos-
ságszámot. Az óvoda és az iskola telített, s 
tervezzük a családsegítő szolgáltatások és az 
idősek jelzőrendszerének kiépítését. Polgár-
di kistérségi szerepének köszönhetően 2008-
tól otthont ad a központi orvosi ügyeletnek, 
ellátja Lepsény, Mátyásdomb, Kisláng tele-
püléseinek gyámügyi és okmányirodai, illet-
ve a fentieken túl Balatonfőkajár tűzoltósági 
feladatait. A városban működő okmányiroda 
kiemelten jól működik. A továbbiakban is 
erősítjük a város közigazgatási rendszerét, 
mert véleményem szerint most tesszük le az 
alapjait a jövő közigazgatásának. 

EREDMÉNYEK, FOKOZÓDÓ 
PÁLYÁZATI RÉSZVÉTEL

– 2009-ben valósul meg a volt szovjet lakta-
nya infrastruktúra-fejlesztése összesen közel 
háromszáz millió forint értékben, amelyhez 
KDOP TIOP keretből 125 millió forintot 
nyertünk. A fejlesztés megvalósulásával az 
önkormányzat bevételre tehet szert az ipar-
űzési adók és a területeladások viszonylatá-
ban. Hosszú távú tervünk újabb ipari zóna 
kialakítása, az önkormányzat M7 autópálya 
melletti területein, közvetlen autópálya-csat-
lakozással. 
– Szintén pályázati forrásból valósulhat 
meg az iskola és óvoda felújítása, eszköz-
fejlesztése, a tűzoltóság új tűzoltóautóval 
való felszerelése. Idén indul a kormány Új 
Tudás – Műveltség Mindenkinek program-
ja, amelyben Polgárdi is részt kíván venni, 

A helyi vállalkozókra épít Polgárdi
A város ipari zónájába elsősorban a helyi vállalkozásokat várják, mert ők azok, 
akik nehéz körülmények között is a saját városukban, a lakóhelyükön maradnak. 
A termelő cégek gyártási volumene várhatóan csökken majd, de a szolgáltatások 
piacán még vannak lehetőségek, és szükséges is az erősítés. Borbély István polgár-
mesterrel beszélgettünk.

Polgárdi
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Pusztaszabolcs

Így lett város 
Pu s z t a s za -
bolcs
Ahogy arról lapunk is beszámolt, 
2008. július elsejétől a Fejér megyei 
Pusztaszabolcs is városi rangot ka-
pott régiónkban. Ezért Czompó István 
polgármesterről nem elsősorban az 
aktualitásokról, hanem a várossá válás 
folyamatáról beszélgettünk.

6500 lakosával Pusztaszabolcs 2001-től Fejér 
megye legnagyobb nagyközsége volt, ám a 
városok közül ma nem a legkisebb. Négyszer 
futottak neki a városi rang elnyerésének, 
2004, 2005 és 2007 után tavaly végre sike-
rült.
– Beláttuk, hogy erősségeink mellett vannak 
hiányosságaink, ezeket az elmúlt évek alatt 
pótoltuk. 2004-ben nagyon gyenge volt pél-
dául a belső úthálózatunk aszfaltozottságának 
szintje, ezért azonnal terveket készítettünk a 
pótlásra. Százmilliós hitelt vettük fel, így saját 

erőből megépülhetett 6-7 km út. Befejeztük 
a hosszúra nyúlt csatornaprogramot, majd 
2006-ra az árokrendszer is kiépült pályázati 
segítséggel. Jelentős vasúti csomópont vagy-
unk, 1963 óta van középiskolánk, a lakosság 
ellátottságának szintje megfelelő.

Pusztaszabolcsra régebben a mezőgazdaság 
túlsúlya volt jellemző, ám a gépesítés elter-
jedésével, majd a rendszerváltozás után a 
tulajdonviszonyok átrendeződésével egyre 
kevesebb emberre volt szükség az agrári-
umban. Így átalakult a foglalkoztatottság 
szerkezete. Jelenleg a munkaképes lakos-
ságból (3,4%-os a munkanélküliség) 845-en 
dolgoznak helyben, míg 1544-en máshol 
vállalnak munkát. Érdekesség, hogy kb. 
százan viszont vidékről járnak a kisvárosba 
dolgozni. 
– Legnagyobb munkaadónk a négy éve Bu-
dafokról idetelepült Heitz Élfurnér Művek. A 
német tulajdonú vállalat Közép-Európa leg-
nagyobb élfurnér üzeme, és mintegy 120 főnek 
ad munkát. Szintén a volt gépállomás területén 
található a félszáz embert foglalkoztató, tömí-
téstechnikával foglalkozó Lédem 2000 Kft., 
amely további bővülést, fejlesztéseket tervez. 
Ugyanennyien dolgoznak a Stadler vasúti 
kocsijavító üzemében is, ők a vasút területén 
a Flirt vonatok karbantartását végzik. 2007-
es betelepülésükkel a MÁV terület is sokkal 

esztétikusabb lett, egyébként ők is fejlesztést, 
bővítést terveznek. Van kenyérgyárunk, van-
nak szép számmal őstermelőink, méhészeink, 
és természetesen kisipari szolgáltatóink is. Az 
önkormányzat is nagy foglalkoztató, hiszen 
iskolánk, két óvodánk – amelyek 2008. közepe 
óta közös gazdasági irányítás alatt vannak –, 
könyvtárunk, mű-velődési házunk, középisko-
lánk is van.

Az egészségügy területén 3 felnőtt- és egy 
gyermekorvosi körzettel, egy fogorvossal és 
három védőnői körzettel büszkélkedhetnek. 
Kész terveik vannak egy új egészségügyi 
centrum létrehozására, ahol három orvosi 
rendelő mellett a nővédelmi tanácsadás is 
helyet kapna. Tavaly pályáztak a művelődési 
ház felújítására, azonban nem nyertek, ám az 
idén újból próbálkoznak. 
– Sajnos a pályázatok terén nem vagyunk 
valami sikeresek, kisebb támogatásokhoz si-
került csak jutni. Pedig szükség lenne ezekre 
a pénzekre, hiszen az 1993-ig nagyon jó állami 
finanszírozás azóta egyre romlik, csökkennek 
a normatívák, és nőnek a feladatok. Ha ipar-
űzési adóbevételünk a válság miatt csökken, 
elég nehéz helyzetbe kerülünk. Ugyanakkor 
kényesen vigyázunk a működőképesség fenn-
tartására, 1998 vége óta nincs működési hite-
lünk, és nem is engedjük ezt meg magunknak.

Pusztaszabolcson gazdag a civil élet, huszon-
egy szervezet működik a kultúra, a sport, 
a szabadidősport, a hobbitevékenységek, 
és a karitatív munka területén. Ők az ön-
kormányzat segítségével úgy-ahogy tudnak 
pályázni. 

Így lett város Pusztaszabolcs
Ahogy arról lapunk is beszámolt, 2008. július elsejétől a Fejér megyei Pusztasza-
bolcs is városi rangot kapott régiónkban. Ezért Czompó István polgármesterről 
nem elsősorban az aktualitásokról, hanem a várossá válás folyamatáról beszél-
gettünk.
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Sárbogárd

Sárbogárdon 
a hiányból 
pénzmarad-
vány lett
2008-ban először 60, majd 11 milliós 
költségvetési hiánnyal terveztek, ám 
köszönhetően a szigorú, tudatos gazdál-
kodásnak, az év végére pénzmaradvány 
keletkezett a kasszában – tájékoztatott 
nem kis büszkeséggel Juhász János, a 
város polgármestere.

– Hogy szerepeltek tavaly a pályázati piacon?
– Sajnos rosszul, ám szerintem ez nem a mi 

hibánk. Úgy vélem, hogy a pályázatot elbírá-
lók nem mindig mérnek egyformán. A ROP 
közoktatási pályázatán 190 millió forintot 
szerettünk volna nyerni a Mészöly Géza 
Általános Iskola felújítására, ám elutasítot-
tak bennünket. Úgy gondoltuk, hogy szub-
jektív volt az elbírálás, ezért fellebbeztünk 
a KDRFT-nél. A TEKI, CÉDE és TRFC 
pályázatokat is a régiónál bírálják el, ám vé-
leményünk szerint nem azokra a területekre 
helyezik a fő hangsúlyt, ahol felzárkóztatás-
ra lenne szükség. A Fő téri rekonstrukciós 
anyagunkhoz először hiánypótlást kértek, 
majd nem fogadták be a pályázatot.

– Mégis jó évet zártak. Minek köszönhető ez?
– 2007-ben racionalizáltunk, megszorítá-
sokat alkalmaztunk, és próbáltuk feltárni 
tartalékainkat. Bebizonyosodott, hogy évi 
200 millióval kevesebből is megoldható 
intézményeink fenntartása, a működés szín-
vonalának, a feladatok ellátásának biztosí-
tása. Kollégáink szépen helytálltak ebben 
a nehéz időszakban, külön köszönet érte! 
Tavaly 150 millió forintos kötvényt bocsá-
tottunk ki, célunk ezzel a működési hitelek 

tervszerű leépítése volt. Sikerült visszaadni 
a korábban elvont étkezési utalványokat a 
közszférában, hiszen megígértük, hogy ezt 
az első adandó alkalommal megtesszük. 
Idén tovább folytatjuk a feszes gazdálkodást, 
a takarékoskodást, hiszen az állam csökkenő 
szerepvállalása, a normatívák megnyirbálása 
miatt 2009 nem az önkormányzatok éve lesz, 
ahogy azt több fórumon is kifejtettem.

– Voltak beruházásaik 2008-ban?
– Sor került a Tompa utcai gondozóház 
részleges felújítására, akadálymentesítésére. 
Négy kilométer belterületi út felújítására 
került sor, ezt a programot idén is folytatjuk. 
2004-től kb. 60 utat, útszakaszt újítottunk 
fel, évente 10-12-vel nő ezeknek a száma. A 
városrészek is gazdagodtak. Helyi összefo-
gással és önkormányzati támogatással Rétszi-
lason sor került ravatalozó építésére, ez volt 
az utolsó a hét temető közül, ahol nem volt 
ilyen. Vállalkozóink és a térség képviselőjé-
nek aktív szerepvállalásával került sor Kis-
lókon egy csodaszép faluház létrehozására.
– Mi lesz 2009-ben?
– Költségvetésünk még készül, azonban ter-
veink vannak. Két pályázatunkban bízunk. 
Az egyik a volt tüdőgondozó épületében 
létrehozandó felnőtt- és gyermekorvosi 
rendelőről, a másik pedig a Szent István út 
felújításáról szól. Önerővel, tervekkel, enge-
délyekkel rendelkezünk, és mivel mást nem 

Sárbogárdon a hiányból 
pénzmaradvány lett
2008-ban először 60, majd 11 milliós költségvetési hiánnyal terveztek, ám köszön-
hetően a szigorú, tudatos gazdálkodásnak, az év végére pénzmaradvány keletkezett 
a kasszában – tájékoztatott nem kis büszkeséggel Juhász János, a város polgár-
mestere.



Regio Regia 54. oldal

Sümeg

Egészség-
ügyben jók 
vagyunk
„Sikeres esztendőt tudhat maga mögött 
Sümeg. A 2007-os aktív pályázati ma-
gatartás 2008-ra ért be, sok fejlesztést, 
beruházást adhattunk át. A nagy pro-
jektjeink azonban 2009-ben készülnek 
el, s a további fejlődéshez szükséges 
pályázati önerőt is biztosítottuk a tavaly 
kiadott ötszáz millió forintos kötvény-
nyel.” – Összegezte az évet lapunknak 
Végh László, Sümeg alpolgármestere.

– Sümeg a 84-es számú főútvonal mellett 
fekszik, emiatt két veszélyes kereszteződés 
is tartozik a városhoz. A 84-es és a tapolcai 
út kereszteződését hármas finanszírozásban 
– a 42 millió forintos beruházáshoz egyen-
lő arányban járult hozzá Sümeg városa, 
Veszprém megye önkormányzata és a Köz-
lekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
– átalakítottuk jelzőlámpás csomóponttá, az 
átadás még 2007 decemberében megtörtént. 
A 84-es és a devecseri út kereszteződését 
pedig körforgalmi csomóponttá alakítjuk 

és 2009 első negyedévében átadjuk a for-
galomnak. A belterületi utak közül három 
utca teljes egészében, és egy részben szilárd 
burkolatot kapott. 

– A 2008-as év eredménye még, hogy 11,5 
hektárral bővítettük az iparterületünket, 
amely beruházás összhangban van a város-
fejlesztési programunkkal. Sajnálatos módon 
az ősszel indult munkahely-bezárási hullám 
Sümeget sem kerülte el. Az önkormányzat 
mindent megtesz a munkanélküliség csök-
kentésére, amelyhez reményeink szerint hoz-
zájárulnak majd a város fejlesztései is. 
– Fontos, hogy a város pszichiátriai szak-
kórháza a 2007-es megyei intézményhez 
való csatlakozással megnyugtató gazdasági 
helyzetbe került, s további fejlesztések vár-
hatóak, amelyek megduplázzák a jelenlegi 
munkahelyek számát. 
– Kistérségi összefogásban pályáztuk meg 
355 millió forint összköltséggel a járóbeteg 
szakellátó központ kialakítását, amely a 
Kompanik utcai épület teljes felújítását és 
eszközbeszerzést fedezi. Nyertes pályázat 
esetén az új központban a kistérség lakói 
számára könnyen elérhetővé válik számos 
szakrendelés.

– A város egészségügyi területen jól képzett 
aktív munkaerővel rendelkezik, amely elő-
segíti az ilyen jellegű beruházások megtele-
pedését a városban. Ilyen például a „sümegi 
pláza”-ként emlegetett épület hasznosítása, 
ahol eredetileg üzleteket, lakásokat alakítot-

tak ki. Ám a lakások a magas ár miatt nem 
találtak gazdára, s a vállalkozó eladta az 
épületet. Új beruházó érkezett tehát a város-
ba, s tervei szerint 2009-ben már működhet 
a „sümegi plázába” tervezett rehabilitációs 
központ. A vállalkozás további egészségügyi 
munkahelyeket teremt majd. 

– 2008-ban megnyert pályázat eredménye-
ként valósíthatjuk meg a Ramassetter Vince 
Általános Iskola akadálymentesítését, az in-
tézmény infrastruktúrájának, eszközállomá-
nyának fejlesztését. A beruházás 263 millió 
forint összköltségű, amelyből 237 millió 
forint támogatás nyert Sümeg. 

– Szintén tavalyi eredmény a szennyvíztisztí-
tó telep kapacitásának bővítésére, valamint 
Dabronc, Gógánfa, Hetyefő, Ukk, Zalaer-
dőd, Zalagyömrő települések szennyvízhá-
lózatának kiépítésére nyert pályázat. A közel 
két milliárdos beruházás előkészítéséhez 
33 449 200 Ft vissza nem térítendő támoga-
tást nyertünk a KEOP program keretében. 
A hálózat teljes kiépítése 2011-2012-re 
várható. 
– Sümeg három nagy turisztikai jellegű pro-
jektje is jó úton halad a megvalósítás felé. A 
sümegi vár integrált turisztikai fejlesztése 
keretében nemcsak a vár eredeti állapotának 
megfelelő helyreállításra kerül sor, hanem 
számos új turisztikai attrakció, kínálatbővítő 
elem is keletkezik. A felújítás teljes költsége 
822 millió forint, az első fordulóban 682 mil-
lió forint támogatást ítéltek meg nekünk. A 
püspöki palota homlokzatának felújítására, 
nyílászáróinak cseréire a Norvég finanszíro-
zási mechanizmusok programhoz pályáztuk. 
Az 1500 benyújtott pályázat közül a miénket 
beválasztották a 150 második fordulós közé, 
s nemrég kaptuk meg a hivatalos értesítést, 
hogy a Magyar Döntőbizottság közel egymil-

Egészségügyben jók vagyunk
„Sikeres esztendőt tudhat maga mögött Sümeg. A 2007-os aktív pályázati maga-
tartás 2008-ra ért be, sok fejlesztést, beruházást adhattunk át. A nagy projektjeink 
azonban 2009-ben készülnek el, s a további fejlődéshez szükséges pályázati önerőt 
is biztosítottuk a tavaly kiadott ötszáz millió forintos kötvénnyel.” – Összegezte az 
évet lapunknak Végh László, Sümeg alpolgármestere.



Sümegi gon-
dos gazda
Tóth Tamás Sümeg és a térség egyik 
legkorszerűbb gazdaságát működteti. 
Összesen 960 hektár földet kéne bejár-
nunk és közel ezer szarvasmarhát meg-
számlálnunk, ha a teljes gazdaságot 
szeretnénk látni, ám az idáig vezető út 
sokkal érdekesebb.

- Mit kell tudnunk a gazdaságról?
- Saját és családi tulajdonban 330 hektár 
földön gazdálkodunk, mellé bérelek még     
kétszer ennyit. A fő tevékenységünk az ál-
lattenyésztés, tejtermelés, növény – főként 
gabona termesztés, szárítás. Végzünk bértá-
rolást, s mezőgazdasági gépeinkkel bérmun-
kát is vállalunk. A szarvasmarha-állomány 
470 tejelő tehénből, s azok szaporulatából 
áll, összesen 980-an vannak. Az állomány 

az átlag 8700 literes laktációs termeléssel az 
országban a felső-közép kategóriát jelenti. 
Egyéni vállalkozóként dolgozom, 26 alkal-
mazott segítségével. 

- Honnan indult?
- 1993-ban, a TSZ felszámolásakor vásároltam 
meg a gazdaságot, azóta teljes felújításon ment 
keresztül. A teljes közmű-rendszert kicserél-
tük, új istállókat építettünk, a meglévőket mo-
dernizáltuk, klimatizáltuk, szellőzőrendszert 
építettünk ki. Teljes gépesítés valósult meg, 
mára minden automatizált. A legelőkön is 
kiépítettük a vízvezeték-rendszert. A meglévő 
telephely mellé vásároltunk még egyet, amely 
Zala megyében van. Itt növendék üszőket, hí-
zóbikákat és közel húsz lovat tartunk. 

- Mit hozott a 2008-as év?
- Pályázati forrásból újabb beruházásokat 
tudtunk megvalósítani. Az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv keretében 2007-ben állat-
tartó telep korszerűsítésére pályázatunk. A 
beruházás összköltsége harmincnégy millió 
forint volt, amelynek 75%-a vissza nem térí-
tendő támogatás. A korszerűsítési munkákat 

2008 márciusában kezdtük el és szeptember-
re végeztünk.
Szintén 2008-ban pályáztunk az EMVA nö-
vénytermesztés létesítményeinek korszerűsí-
tésére, amelynek keretében gabonaszárító, 
tisztító, fogadógarat, tranzittartály, minta-
vevő helység és közúti hídmérleg épült meg. 
Októberben már elkészültünk az építkezés-
sel, majd decemberben jött az eredmény; a 
128 millió forint összköltségű beruházáshoz 
nyertünk 61 millió támogatást. Ezzel a tech-
nológiával az ősszel már 5 500 tonna kukori-
cát tudtunk leszárítani.
A válság azonban a mi gazdaságunkba is 
begyűrűzött. A beruházások, fejlesztések 
szükségesek voltak, hiszen a fennmaradás-
hoz meg kell felelnünk az uniós normáknak. 
A hiteleink az árfolyam változása miatt egyre 
megterhelőbbek, s a tej felvásárlási ára a 
tavalyihoz képest 40%-kal csökkent. Ilyen 
körülmények között meddig lehet még finan-
szírozni a gazdaságtalanná vált tejtermelést?
Pályázataimban szigorú létszámtartási köte-
lezettségeim vannak mint dolgozói és állatlét-
szám terén is. Próbálók új munkákat keresni 
(bérrakodás, lakatos-heggesztő bérmunkák), 
illetve a bankommal a hitelek átütemezésével 
fogom tudni megoldani a nehézségeket.

- Mi lehet a kiút?

Sümegi gondos gazda
Tóth Tamás Sümeg és a térség egyik legkorszerűbb gazdaságát működteti. Összesen 
960 hektár földet kéne bejárnunk és közel ezer szarvasmarhát megszámlálnunk, 
ha a teljes gazdaságot szeretnénk látni, ám az idáig vezető út sokkal érdekesebb.
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Székesfehérvár

Gazdag év 
után nehéz 
következik
Egy sikeres, stabil működést és sok fej-
lesztést biztosító évet tudhat maga mö-
gött Székesfehérvár. Köszönhetően az 
itteni erős gazdaságnak, az itt dolgozó 
embereknek, az eredményesen működő 
vállalkozásoknak jelentősen gyarapo-
dott 2008-ban is Székesfehérvár, a vá-
ros vagyona meghaladja a 64 milliárd 
forintot. Az önkormányzat által meg-
szerzett pályázati pénzek összege pedig 
elérte a 10, 8 milliárdot. Warvasovszky 
Tihamér, Székesfehérvár polgármestere 

válaszolt kérdéseinkre.

– Összegezze kérem, milyen évet tudhat maga 
mögött Székesfehérvár? 
– A legfőbb fejlesztési irány az útfelújítás. 
2008-ban 1 milliárd forintot fordítottunk 
erre és továbbra is megragadunk minden pá-
lyázati lehetőséget, hogy saját forrásainkat 
bővíthessük.
– A másik legnagyobb – éveken átívelő – fej-
lesztési tervünk a panelfelújítási program, 
amiben Székesfehérvár országosan is élen 
jár. 183 épületben fejeződött be 2008-ban 
a felújítás, ami 12354 lakás komfortosabbá 

válását jelenti és a lakosság számára fűtés-
megtakarítást is eredményez. Novemberben 
újabb 83 épületben kezdődött meg a hőszi-
getelés, nyílászáró-csere és ahol igényelték, 
a fűtéskorszerűsítés is. Ezzel már összesen 
több mint 20 ezer panellakáson történnek 
meg felújítások. 
– Székesfehérvár – még a többi megyei jogú 
városhoz képest is – jelentős intézményháló-
zatot tart fenn, összesen közel 60 iskolát, or-
vosi rendelőt, könyvtárat, művelődési házat 
és még sorolhatnám. Ezek esetében szigorú, 
felelős gazdálkodással sikerült megőrizni 
mindenhol a működőképességet, sőt 360 
millió forintot ezen intézmények felújítására 
is tudtunk fordítani. 
– Intézményhálózatunkat azért emeltem ki, 
mert ez túlmutat a város határain. Naponta 
30-40 ezer ember érkezik más települések-
ről, ők itt tanulnak, vagy dolgoznak. Ezért 
fontos, hogyan működnek iskoláink, ezért 
újítottuk fel az autóbusz-pályaudvart és ezért 
szeretnénk minél több utat megfelelő állapo-
túra javítani. Ha már a közlekedés szóba 
került, fontos eredményt sikerült elérnie az 
Alba Aiprort Kft-nek: megkapták a létesítési 
engedélyt a Börgöndön tervezett repülőtér-
re. Ez egy regionális jelentőségű fejlesztés 
lehet az elkövetkező években. 

– Mit tesz az önkormányzat azért, hogy a város 
munkaadói minél több munkahelyet tarthassa-
nak meg?
– Az ősztől begyűrűző válság hatása nálunk 
is érzékelhető, hiszen főként az autóipar-
hoz, elektronikához kötődő cégeket érinti 
kedvezőtlenül – és városunkban főként ezen 
iparágak a jellemzőek. Az idén szerényebb 
körülmények között kell gazdálkodni, ám 
ez nemcsak a vállalatokra, hanem az önkor-
mányzat lehetőségeire is rányomja bélyegét. 

Az önkormányzat – közvetlenül és közvetett 
eszközökkel - folyamatosan kapcsolatban 
áll a vállalatokkal. A munkahelymegtartás 
érdekében koordináló szerepet tölt be a 
vállalatok és a munkaügyi hatóságok között, 
folyamatosan fejlesztjük az önkormányzat 
fenntartásában álló szakképzési intézmé-
nyekben az alapképzést és támogatjuk a 
felnőttképzést, mivel a szakképzett munka-
erő kevéssé veszélyeztett a gazdasági válság 
súlytotta időkben. A város országosan az 
elsők között adott helyi iparűzési adó-
kedvezményt a K+F tevékenységet folytató 
vállalatok részére, ezzel is elősegítve, hogy 
Székesfehérváron legyenek és maradjanak 
a fejlesztések. 

– Milyen nagy pályázatok várnak döntésre, s 
milyen nagy projektek munkái kezdődhetnek a 
következő évben?
– Három nagy projektünk van, amelyek 
esetében a kedvező döntések után a fő 
feladatunk a megvalósítás. A Királyi séta 
projekt egy 2 milliárd forintos nagyságrendű 
komplex fejlesztés. Legfőbb eleme a Nem-
zeti Emlékhely méltó kialakításának folyta-
tása és befejezése, ami városunk történelmi 
hagyományai miatt mindannyiunk számára 
nagyon fontos. Ezen kívül a Városház téren 
fény- és hangjáték növeli majd Székesfehér-
vár turisztikai értékeit, emellett a barokk 
belvárosba illő utcabútorzatot helyezünk ki. 
Megépül egy középkori makettváros, vala-
mint egy Királyi kalandpark a legfiatalabbak 
szórakoztatására. 
– A városrehabilitációs projektünk kereté-
ben befejeződik a város egyik legnagyobb 
és legszebb műemléképületének felújítása, 
a Hiemer-Font-Caraffa műemléki épület-
együttes rehabilitációjának III. üteme. A 
projekt keretében megújul a Fő utca, a teljes 
közműcsere után a műemlékvédelmi előírá-
soknak megfelelő díszburkolatot alakítanak 
ki egészen a magánerőből felújításra ker-
ülő Magyar Király Szállóig, mely előtt egy 
szökőkút is létesül. Megtörténik a Városház 
tér és Liszt Ferenc utca meglévő díszbur-
kolatának fugázása, ezáltal könnyebbé és 
„zökkenőmentessé” válik a téren való átha-

Gazdag év után nehéz következik
Egy sikeres, stabil működést és sok fejlesztést biztosító évet tudhat maga mögött 
Székesfehérvár. Köszönhetően az itteni erős gazdaságnak, az itt dolgozó emberek-
nek, az eredményesen működő vállalkozásoknak jelentősen gyarapodott 2008-ban 
is Székesfehérvár, a város vagyona meghaladja a 64 milliárd forintot. Az önkor-
mányzat által megszerzett pályázati pénzek összege pedig elérte a 10, 8 milliárdot. 
Warvasovszky Tihamér, Székesfehérvár polgármestere válaszolt kérdéseinkre.
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Székesfehérvár kö-
veit járom, ezért a 

városért akarok 
tenni 

Az Axian Kft. sikertörténete

Axian – különös fantázianév. Ez egy új bolygó? De 
akkor hogy kerül a vállalkozói érába? A jogelőd cég a 
80-as évektől jött létre távközlő hálózatok kivitelezésére. 
Az Axian Kft. 2004-től teljes önállósággal, új névvel és 
arculattal jelent meg a vállalkozások világában, s azóta 
a jövő útjára lépett az informatikai piacon. Fekets Zoltán ügyvezető és tulajdonos szerint ez egy speciális szakma. 
Érdekes, feszített tempót diktáló, de neki és kollégáinak ez az élete, s ha nem is új bolygót, de valami új világot, új 
értéket próbálnak teremteni.

A cégvezető életútja a Magyar Államvasutaktól indult rögtön a híradástechnikai végzettség megszerzése után. A MÁV 
– veszélyes üzemként – jó iskolának bizonyult, a telefonközpontjában mindenhez érteni kellett, s ez a követelményrendszer 
megmaradt, rögzült egész további életére. 1983-ban – Modul Szövetkezet néven – távközlő hálózatok telepítésére szakosodva 
lépést tartottak a beruházások fejlődésével, munkájuk során új technológiákat sajátítottak el, fejlesztették eszközparkjukat. 
Folyamatosan bővült a cég profilja: tervezéseket vállaltak, rézérpáras, koax majd optikai hálózatokat építettek.

A „képzés, fejlesztés, minőség” nemcsak hangzatos jelmondat, de meghatározó tényező a munkatársak számára, így 2001-ben 
megszerezték az ISO 9001:2001 tanúsítványt. 

A tulajdonos-, arculat- és névváltást a 2004-es év jelentette. A teljes önállóság ugyan nagy felelősséget kívánt, de szeretik 
a szakmai megmérettetéseket! Nem olyan munkatársakat vett fel, akik jelentkeztek, hanem akiket megismert, és illettek a 
csapatba. Minden kolléga felelősséggel végzi munkaterületén a feladatát. A maga nemében mindenki nélkülözhetetlen, egymást 
támogatva szakmai, technikai, szervezési dolgokban, s az általuk teremtett értékek összeadódnak – így jó döntések és sikerek 
születnek. Az önálló döntési kötelezettség profi együtt gondolkodást, erkölcsi mércét igényel. Az alkotó, kreatív munkához 

Székesfehérvár köveit járom, ezért a 
városért akarok tenni 

Az Axian Kft. sikertörténete

Axian – különös fantázianév. Ez egy új bolygó? De akkor hogy kerül a vállalkozói érába? A jogelőd cég a 80-as 
évektől jött létre távközlő hálózatok kivitelezésére. Az Axian Kft. 2004-től teljes önállósággal, új névvel és arculattal 
jelent meg a vállalkozások világában, s azóta a jövő útjára lépett az informatikai piacon. Fekets Zoltán ügyvezető 
és tulajdonos szerint ez egy speciális szakma. Érdekes, feszített tempót diktáló, de neki és kollégáinak ez az élete, s 
ha nem is új bolygót, de valami új világot, új értéket próbálnak teremteni.
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Tapolca

A stabil gaz-
dálkodás mel-
lett 
jelentős összeg 
jutott beruhá-
zásokra, fej-
lesztésekre is 
Tapolcán
Tapolca Város Képviselő-testületének 
tagjai a 2007-2010 közötti évek gazdál-
kodásának Stratégiai Programjában 
meghatározott célok elérése érdekében 
folyamatosan, együtt dolgoztak az 
elmúlt évben is. A 2008. évi önkor-
mányzati költségvetési kiadási főösszeg 
várhatóan 4,5 milliárd forint lesz, 
amelyből mintegy 500 millió forintot 
sikerült beruházásokra, felújítások-
ra fordítani. Ez az önkormányzatok 
költségvetését figyelembe véve igen jó 

eredménynek mondható. Tapolca Vá-
ros Önkormányzatának gazdálkodása 
stabil volt, a működéséhez hitelt nem 
vettünk igénybe – kezdte évértékelőjét 
Sólyom Károly alpolgármester.

– Az elmúlt évben is különösen fontos, el-
sődleges feladat volt a város és intézmény-
rendszerének kiegyensúlyozott, biztonságos 
működtetése. 
– Az oktatás területén az igénybe vehető 
állami normatív támogatások lehívhatóságá-
nak biztosítására intézményi átszervezésről 
döntöttünk, amelyek rendben lezajlottak. 
Terveztük az intézményhálózat átgondolt 
korszerűsítésének folytatását is, e cél meg-
valósítását elősegítő pályázatunk azonban 
nem kapott támogatást.
– Folytattuk és befejeztük a szennyvíz-csa-
tornázási beruházást Diszel városrészben, 
ideértve a teljes úthelyreállítást is. A Városi 
Szennyvíztelep által kibocsátott szennyvíz 
foszfátmentesítésére irányuló beruházás 
megvalósítására pályázatot nyújtottunk be a 
KEO Program keretében. Az első fordulón 
sikerrel szerepeltünk, a mintegy 600 millió 
forint összegű tervezett fejlesztéshez most 
készül a részletes megvalósíthatósági tanul-
mány, utána indulhatunk a II. fordulóban a 
támogatási összeg elnyerésére..
– A Tapolca – Városi köztemető – Diszel 
városrész közötti kerékpárút építésének II. 
ütemére benyújtott regionális pályázatunk 
sikerével az 50 millió forintos beruházás 
megvalósításával teljessé tettük a kapcsola-
tot a településrészek között.
– A tapolcai Ipar utca burkolatának felújí-

tására korábban benyújtott, de forráshiány 
miatt elutasított projektünket ismételten 
benyújtottuk, az elbírálás folyamatban van. 
– A TEÚT pályázat keretében a Kazinczy 
Ferenc tér és a Kinizsi utca felújítására közel 
20 millió forint összegű támogatást nyertünk 
el a KDRFT által kiírt pályázaton. A közbe-
szerzés lezajlott, kezdődhet a kivitelezés.
Tapolca is részese a Regionális Hulladék-
kezelési Rendszer kialakításának, mely 158 
Veszprém megyei települést érint. Elkezdőd-
het a mintegy 500 millió forintos beruházás 
jelentő hulladék átrakó-válogató telep építé-
se, és a teljes körű szelektív hulladékgyűj-
tésre történő átmenet előkészítése. Sikerrel 
szerepeltünk a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium illegális hulladéklerakók fel-
számolására kiírt pályázatán is. A 3,5 millió 
forint összegű támogatást a Tapolca-Sümeg 
összekötő út melletti területek, a „Haraszt”, 
a Tapolca-Zalahaláp közút mentén lévő 
árokpartok és a Halápi úti garázssor mögötti 
területek takarításához használtuk fel. 
– A tapolcai és lesencetomaji önkormány-
zatok tulajdonába került volt honvédségi 
ingatlanvagyon hasznosítása érdekében sza-
bályozási tervet fogadtunk el. Az ingatlanok 
hasznosítására közös pályázatot írtunk ki, 
melynek elbírálása tavasszal várható.
– A KD-ROP keretei között meghirdetett 
„Településközpont kialakítása, értékmegőr-
ző rehabilitációja” című felhívásra a 2004-
ben benyújtott, azóta forráshiány miatt tar-
taléklistán szereplő pályázatunk átdolgozott 
változatát ismételten benyújtottuk. Tapolca 
legújabb kori történetének legjelentősebb, 
közel 1 milliárd forint beruházási összegű 
pályázatának elbírálása folyamatban van, a 
kétfordulós eljárás első döntése a közeljö-
vőben várható. A pályázat sikere érdekében 
Integrált Városfejlesztési Stratégia került 
elfogadásra.

– Önkormányzati ciklusprogramunkban 
fontos célnak tűztük ki az egészségügyi el-
látás tárgyi feltételeinek javítását, a fekvő- és 
járó-beteg ellátás központosítását. A tovább-
ra is kizárólagos önkormányzati tulajdonú, 
egészségügyi célokat szolgáló ingatlanvagyon 

A stabil gazdálkodás mellett 
jelentős összeg jutott beruházásokra, 
fejlesztésekre is Tapolcán
Tapolca Város Képviselő-testületének tagjai a 2007-2010 közötti évek gazdálkodá-
sának Stratégiai Programjában meghatározott célok elérése érdekében folyamato-
san, együtt dolgoztak az elmúlt évben is. A 2008. évi önkormányzati költségvetési 
kiadási főösszeg várhatóan 4,5 milliárd forint lesz, amelyből mintegy 500 millió 
forintot sikerült beruházásokra, felújításokra fordítani. Ez az önkormányzatok 
költségvetését figyelembe véve igen jó eredménynek mondható. Tapolca Város 
Önkormányzatának gazdálkodása stabil volt, a működéséhez hitelt nem vettünk 
igénybe – kezdte évértékelőjét Sólyom Károly alpolgármester.
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Tata

Tatán a Ma-
gyary-terv 
szellemében 
tevékeny-
kednek
Michl József polgármester azzal kezdte 
beszélgetésünket, hogy hálát adott a 
Teremtőnek, amiért Tata és Tóváros 
egyesítésének 70. évfordulóján be tud-
ták mutatni a város lakóinak a hosszú 
előkészítő munka és szakmai viták 
után összeállított, a következő húsz év 
fejlesztési elképzeléseit összehangoló 
Magyary-tervet.

– Melyek voltak 2008 legfontosabb hozadékai?
– Jól szerepeltünk a különböző pályázato-
kon. Bebizonyosodott, hogy a Városkapu 
Zrt.-n belül működő komoly szakmai csapat-
ra szükség van a pályázatok koordinálásá-

ban, ezt nem lehet félvállról, amatőr módon 
csinálni. 
– Az EU-s kiírásokra többször is sikeresen 
pályáztunk. 150 milliót nyertünk a Bartók 
Béla úti új óvodára, amely két intézmény 
összevonásával, ötcsoportos óvodaként 
működhet. 554 millió forintra pályáztunk 
a Malom Múzeum, illetve az Angolpark 
megújításához, itt most zajlik a 2. forduló. 
280 milliót fordítottunk panelprogramra, 
és a Fidesz-KDNP frakció javaslatára – ha 
támogatjuk a magánszférát, tegyük azt meg 
közös ügyeink érdekében is – közel ekkora 
összeget, 238 milliót nyolc közintézményünk 
teljes hőszigetelésére, ablakcseréjére, a fűtés 
korszerűsítésére. Ez a beruházás 7-8 év alatt 
térül meg. 85 millióból újult meg körforgal-
munk direkt ága, illetve három utcánk. Még 
2007-ben a VIZIG pályázatán nyertünk 
az Által-ér és az Öreg-tó rehabilitációjára 
másfél milliárd forintot, sajnos a szerződés 
aláírására a mai napig nem került sor, pe-
dig országgyűlési képviselőnket, Tatai-Tóth 
Andrást bízta meg a miniszter a projekt 
gondozásával. Vannak függőben lévő, illetve 
elutasított pályázataink is, ezek esetében 
újra próbálkozunk.

– Milyen folyamatok indultak el a Magyary-terv 
szellemében?
– Ilyen például a Gyermekbarát város prog-
ram, amely kapcsolódik a Magyary-tervben 
megfogalmazott Öveges-programhoz. Ebbe 

mindent összegyűjtöttünk, ami a gyerme-
kekkel kapcsolatos: megvalósítottunk egy 
nemzetközi gyermekjogi találkozót, amelyen 
kilenc testvérvárosunk képviselői voltak je-
len. 
– A pneumococcus baktérium elleni védő-
oltást az állam egy-két éves korig támogatja 
(amúgy 16 000 forintba kerül), mi lehetővé 
tettük, hogy hároméves korig valamennyi 
tatai kisgyermek részesüljön belőle. Ide 
tartozik játszótéri programunk és a Diák-
önkormányzat működésének támogatása 
is, akik tavaly önállóan negyvenfős római 
nyaralást szerveztek meg. Az országban har-
madikként csatlakoztunk az Energiavárosok 
Szövetségéhez, amely az unióban a fenntart-
ható energiagazdálkodás támogatására jött 
létre. A Távhő üzemet koncesszióba adtuk, a 
következő fűtési idényben mintegy 17%-kal 
csökkeni fog a városban a fűtés ára. Bérla-
kások építésével segítjük a fiatal családokat, 
24 lakás épül az Új-hegyen, amelyeket majd 
halasztott fizetési konstrukcióban vehetnek 
birtokba az új lakók. Az Eötvös Gimnázium 
működtetését a Városkapu Zrt. vette át, és 
megnyílt a gyermekek számára a város tan-
uszodája is. Úgy gondolom, ezek a lépések 
nagyon fontosak a jövő szempontjából.
– Hogy alakult a város gazdasági élete?
– Kezdjük az önkormányzattal. 2008-ban nem 
kellett működési hitelt felvenni, ugyanakkor 
több millióval tudtuk támogatni három művé-
szeti és a sporttagozatos iskolánkat. Bár 2007-
hez képest 60 millióval csökkentek az állami 
normatívák, mi ugyanekkora összeget fordítot-
tunk gyermekintézményeink vizesblokkjainak 
megújítására. Erre szükség van, hiszen leg-
alább olyan színvonalat kell a fiatalok számára 

Tatán a Magyary-terv szellemében 
tevékenykednek
Michl József polgármester azzal kezdte beszélgetésünket, hogy hálát adott a Terem-
tőnek, amiért Tata és Tóváros egyesítésének 70. évfordulóján be tudták mutatni a 
város lakóinak a hosszú előkészítő munka és szakmai viták után összeállított, a 
következő húsz év fejlesztési elképzeléseit összehangoló Magyary-tervet.
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Tatabánya

Közös célok, 
közös ered-
mények Ta-
tabányán
Válság van. Ilyenkor a kultúra, az okta-
tás a sport fejlesztésére szokás figyelmet 
fordítani. Nos, mi éppen ilyen jellegű 
fejlesztéseket folytatunk városunkban. 
Ez ugyanis a legjobb befektetés, és 
természetesen arra is nagy gondot for-
dítunk, hogy a következő esztendőben 
is meg tudjuk tartani a már meglévő 
munkahelyeket, illetve pótoljuk a kie-
sőket – osztotta meg velem gondolatait 
az évértékelő kapcsán Bencsik János 
polgármester, majd a kitűzött célokat 
sorra véve foglalta össze a 2008-ban 
elért eredményeket.

A munkahelyek biztonságáért
– A gazdasági válsággal együtt sem ve-
szítettünk munkahelyeket! Erősítettük a 
gazdaságszerkezet stabilitását, a munkanél-
küliségi ráta mindvégig 5% alatt maradt. 

Új beruházásokat vonzottunk a városba, a 
már itt lévők fejlesztéseit segítettük. Ezzel 
együtt 100 millió forint értékű működő tőke 
érkezett a városba. A Gazdaságfejlesztő 
Szervezet innovációs alirodai szerepet ka-
pott a régióban – ez további segítséget jelent 
helyi vállalkozóink számára, hogy közvetlen 
beszállítói és szolgáltatói lehessenek a letele-
pedett társaságoknak. Befejeztük a TISZK 
műszaki fejlesztését. Kibővítettük a Stúdium 
Közalapítvány által támogatható diákok kö-
rét, már a középfokú szakképzésben résztve-
vő diákok is részesülhetnek ösztöndíjban. A 
MÜTF-ön beindítottuk a felsőfokú műszaki 
szakképzést. Folyamatban van az ipari park 
alternatív megközelítésének kiépítése, épül a 
körforgalmi csomópont, megújul a Környe-
Tata közötti útszakasz.

Az otthonosabb otthonokért
– Az elmúlt két évben 1750 lakás felújítását 
segítettük. Az energiatakarékossági prog-
ramba további 270 lakást és 63 családi házat 
vontunk be, míg a fűtéskorszerűsítés 280 
lakást érintett. Összesen 2250 tatabányai 
lakóingatlan, 520 millió forint értékben újult 
meg önkormányzati támogatással. A városi 
lakásalap révén további 140 lakóingatlan 
korszerűsítését és vásárlását segítettük, 
mintegy 90 millió forint értékben. 350 új 
lakás épült városunkban.
– A Bánhidai lakótelepen elvégeztük az 
azbesztmentesítést: 5000 m2 felületről, 54 
tonna azbesztet távolítottunk el. 435 lakást, 
160 garázst és közös helyiséget tettünk biz-
tonságosabbá, több mint ezer ember számá-
ra teremtettünk egészségesebb környezetet. 
Kertvárosban és a Gál István lakótelepen 

folytattuk az önkormányzati bérlakások 
felújítási programját. Mésztelepen és Hatos 
telepen villanyórákat szereltünk be 8 millió 
forint értékben.

A rendezettebb közterületekért
– Elkészítettük a város szabályozási terveit. 
Kidolgoztuk az Integrált Városfejlesztési 
Stratégiát, mely lehetőséget biztosít a város-
központ megújítására. Előkészítettük a vál-
lalkozói beruházásban megvalósuló Fő téri 
szálloda- és mélygarázsfejlesztést. 2300 fm 
csapadékcsatornát építettünk. Felújítottuk a 
Bányász-kilátót. Az autópálya mellett épül a 
zajvédőfal. Támogattuk a bánhidai és alsó-
gallai katolikus templom felújítását. Rendbe 
tesszük a Konzum-piac homlokzatát.

A magasabb színvonalú 
egészségügyi ellátásunkért
– A megyei önkormányzattól saját kézbe 
vettük a fogorvosi ellátást, megteremtettük 
a biztonságos működés feltételeit, hét fogor-
vosi praxis került betöltésre idén januárban. 
20 millió forintot fordítottunk az orvosi esz-
közök fejlesztésére. A Bánhidai lakótelepen 
felújítottuk a felnőtt- és gyermekorvosi ren-
delőt.

Strand, élményfürdő, uszoda
– 2009 májusában átadásra kerül az új, vá-
rosi strand a Cseri helyén, mellette a fedett 
élményfürdő, és folyamatban van a városi 
uszoda felújítása is, mely végül új sátorfedést 
kap.

Kiemelt helyen a közlekedés
– 19 ezer m2 útfelületet, 7500 m2 járdát 
újítottunk fel 335 millió forintért. Európai 
uniós pályázaton elnyertük a Szent István 
út rekonstrukciójához szükséges támogatást, 
megvalósítása 2009-2010-ben lesz. Város-
szerte összesen 250 parkolót építettünk, 
számos buszöblöt és peront újítottunk fel. 
Elkészítettük a Táncsics út és a Komáromi 
út terveit, pályázatot nyújtunk be a megva-
lósításukra. A Szent Borbála tér és a Károlyi 

Közös célok, 
közös eredmények Tatabányán
Válság van. Ilyenkor a kultúra, az oktatás a sport fejlesztésére szokás figyelmet 
fordítani. Nos, mi éppen ilyen jellegű fejlesztéseket folytatunk városunkban. Ez 
ugyanis a legjobb befektetés, és természetesen arra is nagy gondot fordítunk, hogy 
a következő esztendőben is meg tudjuk tartani a már meglévő munkahelyeket, il-
letve pótoljuk a kiesőket – osztotta meg velem gondolatait az évértékelő kapcsán 
Bencsik János polgármester, majd a kitűzött célokat sorra véve foglalta össze a 
2008-ban elért eredményeket.
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Többmilli-
árdnyi tá-
mogatás, 
látványos 
építkezések 
Velencén
Aki 2008-ban Velencén járt, egy nyu-
godt, kellemes kisvárosban találta 
magát. Az utcák, házak rendezettek, 
a parkok virágosak, itt-ott kisebb na-
gyobb építkezések zajlanak. A háttérben 
ugyanakkor a velenceiek életét, sőt a Ve-

lencei-tó egészének megítélését jelentő-
sen megváltoztató, sokmilliárd összegű 
beruházások előkészítése zajlott.  

Az Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
vezette velencei önkormányzat évtizedes 
hagyományként élen jár az újdonságok ki-
találásában, a helyiek és a városba látogatók 
életminőségének javításában, a szolgálta-
tások bővítésében. Ennek a felfogásnak 
tudható be, hogy a város képviselői látva a 
gyerekszám jelentős növekedését, áttekintve 
az iskola, a helyi oktatás helyzetét, rájöttek, 
új iskolára van szükségük.
    A településen a Zöldliget Általános isko-
la két iskolarésze a Zöld- és a Liget iskola 
működik. Ez utóbbi épülete elavult, tovább 
jelenlegi formájában már nem nagyon fejleszt-
hető, ezért határozott a város egy új, korszerű, 
a XXI. század elvárásainak megfelelő iskola 
megépítése mellett. A több mint egymilliár-
dos beruházáshoz félmilliárd forint pályázati 
támogatást nyertek, a diákokat egy átmeneti 
iskolába helyezték el, a Liget iskolában pedig 
hamarosan megkezdődik az építkezés. Ha 
minden a tervek szerint alakul, 2009. szeptem-

berében már új épületben kezdi meg működé-
sét a velencei kéttannyelvűvé váló iskola.
Ugyancsak a város, de vele együtt a tókör-
nyék egészének arculatát változtatja majd 
meg a Velencei-tó Kapuja elnevezésű terv 
is. Az épület, park, strand és sétány együttes 
olyan programokat kínál majd a lakosoknak, 
üdülőknek, ami egész évben vonzóvá teszi a 
várost.
A Velencei-tó kapuja egy 2700 négyzetméter 
hasznos alapterületű fedett üzletsor, sétány 
és közösségi épület lesz. Üzletek, kávézók, 
éttermek épülnek a parton. Közvetlenül a 
homokos strand mellett – ami továbbra is 
szabad strand marad – megépül egy fedett 
korzó, aminek tófelőli része nyitott, térkö-
vezett, az északi része zárt, fűtött, klima-
tizált lesz. Mindenütt padok, utcabútorok, 
növények sora és esti díszkivilágítás fokoz-
zák majd a jó hangulatot. Több sportpálya 
is épül, lesz rendezvénytér, szökőkút, park, 
díszburkolat, térvilágítással.
A sétány közepe táján megépülő háromszin-
tes épületrészben működik majd egy regio-
nális információs központ, lesz rendezvény-
tér, és helyet kap egy díszterem is. Mindez 
2010-ben, a turisztikai szezon kezdetén való-
színűleg már készen várja a vendégeket.
És még mindig nincs vége a 2008-ban 
előkészített és pályázati támogatást nyert 
elképzeléseknek. Velence pályázott, és tá-
mogatást nyert a velencei kistérségi járóbe-
teg-szakrendelő létrehozására.  Az elnyert 

Többmilliárdnyi támogatás, látványos 
építkezések Velencén
Aki 2008-ban Velencén járt, egy nyugodt, kellemes kisvárosban találta magát. Az 
utcák, házak rendezettek, a parkok virágosak, itt-ott kisebb nagyobb építkezések 
zajlanak. A háttérben ugyanakkor a velenceiek életét, sőt a Velencei-tó egészének 
megítélését jelentősen megváltoztató, sokmilliárd összegű beruházások előkészítése 
zajlott.  
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Várpalota

Több mint 
egymil l iár-
dot hoz a 
két 
sikeres nagy-
pályázat Vár-
palotán
Közép-Dunántúl Operatív Program-
jának keretében a „Leromlott vagy 
leromlással veszélyeztetett városrészek 
rehabilitációja” című pályázaton 
Várpalota mintegy 582,5 millió forint 
összegű támogatást nyert el a Nemze-
ti Fejlesztési Ügynökség pályázatán, 
átlagosan 82%-os támogatási ráta 
mellett. Soha nem állt még rendelke-

zésre ekkora összegű pályázati forrás 
egyetlen városrész felújítására Vár-
palota történetében. Ezzel a jó hírrel 
indíthatta évértékelőjét Németh Árpád 
polgármester.

– A pályázat keretében a lakossággal ösz-
szefogva a Tési-domb városrész komplex 
felújítására kerül majd sor a Bakony utca, 
Hegyhát utca, Erdődi Pálffy Tamás utca és 
a Bátorkő utcák által határolt területeken. 
Elemét képezi a programnak a közterüle-
tek megújításán és az 50-es években épült 
társasházak tetőszerkezeti és homlokzati 
felújításán túl az ott élők direkt munkaerő-
piaci felkészítése is. A rendőrséggel és a köz-
terület-felügyelettel együtt megszervezendő 
bűnmegelőzési és köztisztasági kampányok 
mellett 4 fő munkanélküli foglalkoztatása 
is biztosított lesz a programban 18 hónapon 
keresztül.
– A másik nagy, sikeres pályázatunk ke-
retében 624 millió forintot fordíthatunk a 
vár felújítására. Itt 85%-os a támogatási 
intenzitás. Ez egy többéves projekt, a szük-
séges költségeket elkülönítettük a 2009-es 
költségvetésben.
– Humán-és szociálpolitikai feladatokra 
is nyertünk egy kisebb összeget, 100%-os 
támogatási intenzitással. A Gyermekjóléti 
Szolgálat eredményesen pályázott és 20 

millió forint vissza nem térítendő támoga-
tást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program keretében kiírt „Gyermekek és 
fiatalok integrációs programja” című pályá-
zaton. Ennek köszönhetően tehát 20 millió 
forintot fordíthatunk a hátrányos helyzetű 
gyermekek iskolán kívüli foglalkoztatására. 
A pályázat alapvető célja a hátrányokkal 
küzdő iskoláskorú gyermekek, családjaik, 
valamint a fiatalok integrációs esélyeinek 
növelése, oktatási rendszeren kívüli preven-
tív célú programokkal, amelyek kompenzál-
ják a hátrányaikat, csökkentik a devianciá-
ikat, segítik az iskolai megfelelésüket, és a 
megfelelő társadalmi minták elsajátítását a 
munka világára való felkészülésüket és erő-
sítik a társadalmi részvételüket.
– Iskola és óvodafelújításra sajnos nem nyer-
tünk, de bölcsőde felújításra beadott pályá-
zatunkat – 80 millió forint –, még nem bírál-
ták el, ezt nagyon szeretnénk megnyerni.
– A pályázatok terén tehát nagyon komoly 
előrelépés történt, s ez bizony komoly ön-
részt is megkíván, ez bizony némi visszafo-
gottságot is jelent a továbbiakra nézve.
– Nagyon szeretnénk még megvalósítani a 
városközpont rehabilitációját, megújítani 
a köztereinket, illetve a zsinagógához hoz-
záépíteni, és itt egy kulturális központot és 
könyvtárt létrehozni. Ez a projekt jelenleg 
tervezés alatt áll.
– Kiemelkedően nagy szerepe volt váro-
sunkban a Panelprogramnak, melyben már 
összesen eddig 100 millió forint fölött tar-
tunk. Három olyan házunk van még, ahol a 
pályázatunkat még nem bírálták el, így még 
várunk 30 millió forintra. Ha ez is meglesz, 
akkor a program keretében összesen 10 pa-
nelház újulhatott meg.
– A társasház-felújítási programot is folytat-
juk. Tavaly 11 olyan társasház újulhatott meg 
úgy, hogy vállalták, hogy megoldják a házak 

Több mint egymilliárdot hoz a két 
sikeres nagypályázat Várpalotán
Közép-Dunántúl Operatív Programjának keretében a „Leromlott vagy lerom-
lással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja” című pályázaton Várpalota 
mintegy 582,5 millió forint összegű támogatást nyert el a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség pályázatán, átlagosan 82%-os támogatási ráta mellett. Soha nem állt 
még rendelkezésre ekkora összegű pályázati forrás egyetlen városrész felújítására 
Várpalota történetében. Ezzel a jó hírrel indíthatta évértékelőjét Németh Árpád 
polgármester.
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Veszprém az 
első
2008 Veszprém éve volt. A Veszprém 
Aréna átadása országos jelentőségű 
eseménynek számított, de a rangsorok 
tekintetében is vitték a prímet. Tavaly 
ősszel számolhattunk be a Pannon 
Egyetem kiemelkedő teljesítményének 
köszönhető ötödik helyezéséről a felső-
oktatási rangsorban, Veszprém pedig a 
megyei jogú városok tőkevonzó képessé-
gének felmérésében vitte el az első hely-
ezést novemberben. Debreczenyi János 
polgármestert kérdeztük, miben kellett 
jeleskedniük a képzeletbeli dobogó leg-
felső fokáért?

– Miből áll egy város tőkevonzó képessége?
– Alapvetően azt a környezetet jelenti, 
amelybe a város az új beruházásokat várja. 
A felmérést végző tanácsadó cég 2004-től 
vizsgálta a városok szabályalkotó munkáját 
és gazdaságsegítő tevékenységüket. A fel-
mérés során ezerkétszáz határozatot és ren-
deletet elemeztek, amelyből kiderült, hogy 
Veszprém folytatja a legeredményesebb és 
leghatékonyabb gazdasági-pénzügyi sza-
bályozási tevékenységet. Véleményem sze-

rint ott a legélénkebb a beruházási kedv, ahol 
megnyugtató, stabil jogi környezet, alapos és 
egyértelmű önkormányzati szabályozás várja 
a beruházót. Veszprém első helyezéséhez 
nagyban hozzájárult a Pannon Egyetem 
oktatási, kutatás-fejlesztési és innovációs 
tevékenysége, amely a városba vonzza a mi-
nőségi beruházásokat. Nagy megtiszteltetés 
számunkra a rangos első hely, és önbizalmat 
ad a megkezdett munka folytatásához. 
Természetesen nem elég idecsábítani egy-
egy beruházást. A valódi, hosszú távú ered-
ményekhez kell a gazdasági társaságokkal 
közös gondolkodás, szoros együttműködés. 
A gazdasági recesszió hatásai Veszprémet 
sem kímélik, ezért felkerestem a nagyválla-
latokat, és a KKV szektor képviselőit, hogy 
pontos képet kaphassak a náluk jelentkező 
problémákról. Hiszen csak így lehet jól 
kezelni őket, s így derül ki, hogyan tud az 
önkormányzat a lehető leghatékonyabban 
segítséget nyújtani a vállalkozóknak. Meg-
oldást jelenthet átmeneti időszakra a rugal-
mas vagy rövidített munkaidő bevezetése. A 
vállalat költségei mellett a fizetés is csökken 
ugyan, de a munkavállaló nem veszíti el a 
munkahelyét és a munkaadó megtarthatja a 
jól képzett munkaerőt. Így nem jelentkezik 
fluktuációs költség sem, amely a már bevált 
munkaerő leépítéséből, majd az új emberek 
felvételéből adódik. 

– A város fejlesztése, beruházásai is emelhetik a 
tőkevonzó képességet, ugyanakkor munkahelye-
ket is jelenthetnek.
– Ahogy a történelemben mindig, napja-
inkban is fontos katonai szerepet tölt be 

Veszprém. 2008-ban nálunk került meg-
rendezésre a nemzetközi katonai logisztikai 
konferencia, amely egy vizsgálattal zárult. 
Ez a vizsgálat Veszprémet kiválósági köz-
ponttá választotta, amely azt jelenti, hogy 
a város a NATO logisztikai céljainak meg-
valósításában kiemelt helyszín. Emellett 
hatvanmillió forintos technikai beruhá-
zást hajtottunk végre a tűzoltóságnál, egy 
gyorsan mozgósítható eszközt vásároltunk, 
amely közúti baleseteknél emberéleteket 
menthet. Büszke vagyok arra, hogy a me-
gyei rendőrkapitányság is fejleszteni kíván, 
több mint félmilliárdos nagyságrendben. A 
támogatás odaítélésével a Veszprém Megyei 
Rendőrfőkapitányságot módszertani köz-
ponttá nyilvánítják. Fontosak számomra 
ezek a fejlesztések, mert a közbiztonságot ja-
vítják, így hatással vannak a város gazdasági 
fejlődésére, a turizmusra, és segítenek meg-
őrizni a tőkevonzó képesség-felmérésben 
megszerzett vezető helyünket.
– A város belterületi és elkerülő úthálózatá-
nak burkolat felújítására több száz millió fo-
rintot fordítottunk, Veszprém belterületének 
szennyvízrendszere 100%-ban kiépített, és 
tisztítás után ivóvíz minőségű vizet juttatunk 
vissza a természetbe. A kistérségi, hétmilli-
árdos szennyvízkezelő projekt készültségi 
foka jelenleg 90%. 2009-re megvalósítandó 
feladat a hulladékgazdálkodás, amely 158 
település összefogásával valósul meg, mint-
egy nyolcmilliárd forintból. Jövőre várható 
óvoda- és iskolafelújítás is, illetve a Szent 
István völgyhíd nagy ívének rekonstrukciója, 
amely nem várhat tovább. 
– Az elmúlt év nagy eredményei között emlí-
teném a Veszprém Arénát, amely mindössze 
egy év alatt készült el, s mára színvonalas és 
sokszínű programoknak ad otthont. Ope-
ragála mellett sok rangos, és jó hangulatú 
sportmérkőzést is láthattunk. Itt köszönném 
meg a város szurkolóinak a kulturált, intelli-
gens magatartást, amelyet akkor értékelhe-
tünk igazán, ha részt veszünk más városok-
ban rendezett mérkőzéseken is. 
– 2009-re a lakótelepi városrészen, a régi 

Veszprém az első
2008 Veszprém éve volt. A Veszprém Aréna átadása országos jelentőségű esemény-
nek számított, de a rangsorok tekintetében is vitték a prímet. Tavaly ősszel szá-
molhattunk be a Pannon Egyetem kiemelkedő teljesítményének köszönhető ötödik 
helyezéséről a felsőoktatási rangsorban, Veszprém pedig a megyei jogú városok 
tőkevonzó képességének felmérésében vitte el az első helyezést novemberben. Deb-
reczenyi János polgármestert kérdeztük, miben kellett jeleskedniük a képzeletbeli 
dobogó legfelső fokáért?
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Zirc

Lépésről-lé-
pésre halad-
va fejlesztik 
közös ottho-
nukat a zirci-
ek
Az önkormányzatok munkája, a 
városfejlesztés ma már szinte elképzel-
hetetlen pályázatok nélkül. Rengeteg 
munka, előkészítés és a végén siker vagy 
csalódás. Zircnek 2008-ban inkább az 
utóbbiban volt része, amelyre a más 
területeken elért eredmények csak rész-
ben nyújthattak vigasztalást. A felemás 
évről a város első embere, Ottó Péter 

polgármester számolt be lapunknak.

– Nagyon sok pályázatot nyújtottunk be 2008-
ban, az eredményesség azonban nem olyan 
lett, mint amit vártunk volna. A nagy pályá-
zataink közül sajnos egyik sem nyert. Zircen 

megszűnt az aktív kórházi ellátás, az egyik 
pályázatunk éppen ezért ennek kiváltására 
alkalmas emelt szintű járóbeteg-szakellátás 
fejlesztését célozta meg. Bakonybéllel közösen 
nyújtottunk be, szintén jelentős forrásigényű 
pályázatot négy feladat-ellátási helyet érintő 
oktatási infrastruktúra fejlesztésére. A har-
madik nagy pályázatunkat a Veszprém Megyei 
Önkormányzattal és a Ciszteri Renddel együtt 
készítettük a Rákóczi tér, valamint az Apátsá-
gi előkert megújítására, a Bakonyi Természet-
tudományi Múzeum új kiállítóterének létreho-
zására, valamint a Reguly Antal Múzeum és 
Népművészeti Alkotóház felújítására.
– Szerettünk volna pályázati forráshoz jutni 
belterületi gyűjtőút, kerékpárút és a köz-
művelődési infrastruktúra fejlesztésére is, 
ez is eredménytelen lett. Terveink, formai és 
egyéb hibáink azonban korrigálhatóak, s az 
ismételten megjelenő kiírásokra pályázata-
ink újra beadhatóak.

– Mégis mi az, ami viszont megvalósult?
– Eredményes volt a Reguly Iskola és Elő-
készítő Szakiskola informatikai fejlesztésére 
benyújtott TIOP pályázatunk, ez 25 milliós 
eszközfejlesztést tesz lehetővé. Több mint 7 
milliót fordíthattunk a városi köztemetőre, 
ehhez 4,9 milliót kaptunk. Az arborétum 
körüli utak felújítására a TEUT keretében 
nyílt lehetőségünk, a 36,4 milliós fejlesztés-
hez 16,4 millió forint érkezett városunkba. 
A hivatal szervezetfejlesztésére benyújtott 
pályázatunk is sikeres volt, a 600 ezres 
önerő mellé közel 7 milliót kaptunk. Első 
alkalommal láthattuk egy időben vendégül 
mindhárom testvérvárosunk delegációját az 
„Európa a polgárokért” program keretében 
egy közvetlen brüsszeli pályázat 2 millió 

forintos támogatásával. Közel fél millió 
forintot költhetünk egy pályázatnak köszön-
hetően az Alkotmány, a Som és az Állomás 
utcákban bakonyi fafajták telepítésére.
– Befejeződött – egy korábbi pályázatnak 
köszönhetően – Tündér-major és Kardosrét 
csatornahálózatának kiépítése és a szenny-
víztisztító telep rekonstrukciója.
– Komoly, a térség fejlesztéséért tenni akaró 
emberek összefogásának sikere, hogy A Bako-
nyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesüle-
tet „Leader Közösség”-ként ismerték el, ezzel 
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
keretében 2013-ig kb. 1.3 milliárd forintnyi 
fejlesztési forráshoz juthatnak a térség váll-
alkozásai, civilszervezetei és önkormányzatai.
– Szintén az összefogásnak köszönhetően 
eredményesen szerepelt térségünk a helyi 
TDM szervezetek regisztrációs pályázatán 
is. Az önkormányzat a tágabb környezete 
mellett a helyi szervezeteknek is partnere 
kíván lenni céljaik megvalósításában, ezért 
létre hozott egy önerő alapot, amellyel a civil 
szervezetek külső pályázatokon való részvé-
telét támogatja. A zirci civil szervezetek az 
elmúlt évben külső pályázatokon 10 milliós 
nagyságrendű forráshoz jutottak. 

– Pályázati forrás nélkül esély sincs a fejlesz-
tésekre?
– Komolyabb forrást igénylőkre nincs, csak 
kisebb felújításokat, fejlesztéseket tudunk 
saját erőből megoldani. Ezen célok megva-
lósítására az elmúlt évben kb. 25 mFt-ot tud-
tunk fordítani. Megtörtént a rendkívül rossz 
állapotú útjaink kátyúzása, kisebb felújítása. 
Megkezdtük a balesetveszélyes járdák felújí-
tását az önkormányzat által létrehozott „Jár-
daépítési Alap” és az adott szakasz mentén 
érintett ingatlantulajdonosok bevonásával. 
Kardosréten évtizedes adósságát törlesztette 
az önkormányzat, a korábbi közműépítések 
során tönkrement járda helyett újat épített. 
A felszíni csapadékvíz elvezető rendszerek 
karbantartására, felújítására is komoly hang-
súlyt helyeztünk. A polgármesteri hivatalban 

Lépésről-lépésre haladva fejlesztik 
közös otthonukat a zirciek
Az önkormányzatok munkája, a városfejlesztés ma már szinte elképzelhetetlen 
pályázatok nélkül. Rengeteg munka, előkészítés és a végén siker vagy csalódás. 
Zircnek 2008-ban inkább az utóbbiban volt része, amelyre a más területeken elért 
eredmények csak részben nyújthattak vigasztalást. A felemás évről a város első 
embere, Ottó Péter polgármester számolt be lapunknak.
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Átadták a Köz-
ép-dunántú l i 
régió turisztikai 
díjait
A korábbi évekhez hasonlóan szakmai 
nappal vette kezdetét az Utazás 2009 
kiállítás Budapesten. A Hungexpo 
területén, idén összesen 16 000 négy-
zetméteren 36 ország 800 kiállítójának 
standját kereshetik fel az odalátogatók. 
A szakmai találkozó díszvendége ezúttal 
Görögország, az év ígéretes úticélja pe-
dig Japán. 2009, a Kulturális Turizmus 
Éve hazánkban, így a belföldi kiállítók 

ajánlatai és rendezvényei is főként e 
téma népszerűsítését szolgálják.  

A turisztikai seregszemlén a Közép-dunán-
túli Régió önálló standdal várta a látogató-
kat. A szakmai napon Pál Béla, a Közép-du-
nántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke 
és Warvasovszky Tihamér, Székesfehérvár 
polgármestere nyitotta meg a Közép-dunán-
túli régiós standot. 
– A Közép-dunántúli Operatív Program ke-
retében turizmusfejlesztésre a 2007-2008-as 
időszakban összesen 16 006 197 222 Ft euró-
pai uniós támogatáshoz jutottak a régió nyer-
tes pályázói főként szálláshelyek létesítésére, 
fejlesztésére; a régió arculatát meghatározni 
képes turisztikai vonzerők támogatására; 
integrált turisztikai településfejlesztésre, és 
a balatoni térség turisztikai vonzerejének 
növelésére – mondta el a Közép-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács elnöke.
Pál Béla kiemelte: a szálláshelyek létesítésé-
re, fejlesztésére kiírt pályázat eredményeit 
épp a napokban tették közzé Balatonfüre-

den, a pályázat eredményeként 2,4 milliárd 
forint összegű uniós támogatással 1100 új 
szállásférőhely létesül a régióban. 
A Közép-Dunántúl népszerűsége a belföldi 
vendégek körében jelentősen nőtt az elmúlt 
években. 2008-ban a vendégéjszakák számá-
nak 3,8%-át regisztrálták a Közép-dunántúli 
Régióban, ezzel a Közép-Dunántúl a régiók 
között a 8. helyen áll. A kereskedelmi szál-
láshelyek vendégéjszakáinak száma a Kö-
zép-dunántúli turisztikai régióban összesen 
751 624 volt, ebből a belföldi vendégéjszakák 
száma 474 717, a külföldi vendégéjszakák 
száma pedig meghaladta 276 ezret.

A Közép-dunántúli Regionális Idegenforgal-
mi Bizottság minden évben elismerésben ré-
szesíti az adott régió arra legérdemesebbnek 
tartott turisztikai szolgáltatóját, szakembe-
rét, aki kiemelkedő munkájával hozzájárult 
a Közép-Dunántúli Régió turizmusának 
fejlődéséhez.  A szakmai elismeréseket a 
Közép-dunántúli Régió kiállító standjának 
megnyitója keretében adta át Székesfehérvár 
polgármestere valamint a KDRFT elnöke. 
A Királyi Régió Turizmusáért Díj-at idén 
Árkiné Gombás Edit vehette át. A turisz-
tikai szakember több mint 5 évig, 2008-i 
évi nyugdíjazásáig töltötte be a Közép-Du-
nántúli Regionális Marketing Igazgatóság 
igazgatói posztját. Szakmai tudásával és sze-
mélyes elhivatottságával nagyon sokat tett a 
Közép-dunántúli Régió turizmusáért. 
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A korábbi évekhez hasonlóan szakmai nappal vette kezdetét az Utazás 2009 ki-
állítás Budapesten. A Hungexpo területén, idén összesen 16 000 négyzetméteren 
36 ország 800 kiállítójának standját kereshetik fel az odalátogatók. A szakmai 
találkozó díszvendége ezúttal Görögország, az év ígéretes úticélja pedig Japán. 
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rendezvényei is főként e téma népszerűsítését szolgálják.  



Kereskedelemfejlesztési Pályázat 2009. 
Jelen pályázati felhívás és útmutató célja, hogy ismertesse a kereskedelemfejlesztési pályázat feltételrendszerét, és segítséget 
nyújtson a pályázatok elkészítéséhez. 
 
E pályázat keretében támogatás azon kamarai tagoknak nyújtható, akik 2008. január 1-től folyamatos, rendezett kamarai 
tagsággal rendelkeznek, maximum 250 főt foglalkoztató gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók. 

I. Általános tudnivalók

I/1 A pályázat célja és az elnyerhető támogatás mértéke:
A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban KEMKIK) által meghirdetett, kezelt és finanszírozott pályá-
zati rendszer a 2009. évi hazai kiállítások és vásárok (preferált megyei kiállítások: Pünkösdi vásár, Vértes Expo, Rotáció Expo, stb.) stand 
bérleti díjára (installáció) a pályázati rendszer keretében vissza nem térítendő támogatás igényelhető, melynek mértéke az  ÁFA nélküli  
költség 50%-a, maximum 100.000,- Ft értékhatárig. A felhasználható keretösszeg 2.000.000,- Ft. 
A támogatás folyósítása utólagosan történik, támogatási előleg igénybevételére nincs lehetőség.
 
I/2 Tevékenység szerint jogosult vállalkozások:
Mindazok a vállalkozók és vállalkozások, akik a vásári részvétel időpontjától visszaszámlálva legalább egy éves kamarai tagsággal ren-
delkeznek, tagdíjuk rendezett. 
 
I/3 Nem pályázhat:
a) csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt álló szervezet;
b) azon vállalkozás, amelynek lejárt, 60 napot meghaladó adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság 
számára fizetési halasztást, vagy részletfizetést engedélyezett.
 
II. Az elszámolás módja
Az árajánlatban és a számlákon a bérleti és az esetleges rezsiköltségeket el kell különíttetni.
 
III. A pályázat benyújtása
A pályázatokat 3 példányban a KEMKIK címére (2800 Tatabánya, Fő tér 36.) kell benyújtani.
 
Beadási határidő:  folyamatos (a forrás kimerüléséig)
 
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a vállalkozás/vállalkozó neve
- a kiállítandó termékek
- nemleges nyilatkozat a köztartozásról
 
IV. Bírálat
A pályázatok bírálata, a KEMKIK ügyvezetésének hatásköre.
A bírálat eredményéről 15 napon belül értesítjük a pályázót.
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