


Kényelem, kötetlenség
Sokak szerint egy virtuális börze azért is na-
gyon jó, mert a hagyományos és az online 
börzék legjobb tulajdonságait ötvözi: az 
internet adta lehetőségeket maximálisan ki-
használja a toborzáshoz és az álláskeresés-
hez – így a munkatársakat kereső cégek és 
az álláskeresők egy teljesen új megközelítés-
ben találkozhattak egymással. A „valóság-
ban” zajló állásbörzével azonos az élmény, a 
grafikát úgy alkották meg, hogy a felhaszná-
lók ugyanúgy sétálhattak a standok között, 
mint egy „hagyományos” rendezvényen. Az 
oldal szolgáltatásai közé tartozik a 24 órás 
elérhetőség: a napközben dolgozók számára 
is lehetőséget biztosít a látogatásra.

Rendhagyó kiállítói részvétel
A komáromi Nokia rendhagyó mó-
don vett részt az idei börzén: az eddigi 

“Business-to-Customer” irány helyett 
“Business-to-Business” irányban kom-
munikáltak a Virtuális Állásbörzén. 
Gyakorlati szempontból ez azt jelenti, 
hogy elsősorban nem álláskeresőkkel 
keresték a börzén a kapcsolatot, hanem 
olyan cégek jelentkezését várták, akik 
aktív toborzási tevékenységet folytatnak 
és a Nokia tervezett leépítésében érintett 
2300 munkavállalója választ jelenthet 
igényeikre.

Hiányszakmák 
A tavalyi adatok alapján várható volt, 
hogy idén is jelentős számú érdeklődő 
lesz a különféle, hiányszakmának szá-
mító mérnöki és informatikai terüle-
tekről. A százezret is meghaladó látoga-
tószámból több mint 19 000 fő érkezett 
ezekről a szakterületekről. Az idei évben 

a Profession.hu látogatottsági mutatói 
alapján további növekedés valószínűsít-
hető, hiszen februárban rekordot döntve 
hetvenezer fölé emelkedett a napi oldal-
letöltések száma. 

– Azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább 
a hiányszakmák irányába tolódik el az 
érdeklődés az online állásbörzéken. 
A hirdetők többsége – természetesen 
egyéb fehér és kékgalléros pozíciók mel-
lett – keres munkavállalót az IT szektor-
ban. A legfőbb kiállítónk a Telenor volt, 
de standot bérelt többek között a Nokia, 
az NNG, a Graphisoft. – mondta Zsédely 
Krisztián, a Profession.hu értékesítési ve-
zetője. – A közel 1500 állásajánlat széles 
skálán mozgott: a szakmunkástól a mér-
nökig terjedt. Az IT/műszaki szektorban 
pedig 23 kiállító keresett közel 231 pozí-
cióra embert.
A következő virtuális börze ősszel lesz. 
A rendezvény nívós megrendezésének 
garanciája Magyarország vezető állás-
portáljának sokéves tapasztalata, hazánk 
első virtuális állásmustrájának sikeres 
levezénylése, illetve az a bizalom, ame-
lyet az álláskeresők és a munkát kínáló 
cégek is éreznek a Profession.hu iránt.

A Profession.hu immár a 4. sikeres Virtuális Állásbörzéjén van túl. 35 kiállító vett 
részt az idei tavaszi börzén, akik közel 1500 állásajánlattal érkeztek. A börze látoga-
tóinak száma meghaladta a 120 000 főt, és több mint 42 000 látogató regisztrált a 
börzére, ami szintén rekordnak számít. A hagyományos szolgáltatásokon túl lehe-
tőség nyílt karrier-tanácsadáson való részvételre, ahol minden érdeklődő személy-
re szabott válaszokat kapott az állásportál szakértőitől, és a munkaadók képviselő-
ivel is chatelhettek a látogatók, mielőtt jelentkeztek egy állásra.

Rekordszámú regisztráló a 
Profession Virtuális Állásbörzén
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- Mikor és miért vágtak bele ebbe a fejlesztésbe?
- A pályázatot 2009-ben nyújtottuk be, illetve nyer-
tük meg, a konkrét fejlesztést kicsit később, 2010-ben 
indítottuk el. Már jó ideje fontolgattuk egy megfele-
lő nyilvántartási rendszer beszerzését, olyat amivel 
egyrészt partnereink adatait, másrészt készleteinket, 
ajánlatainkat, a vevői megrendeléseket, számlákat 
egy helyen nyilván tudjuk tartani. Nagyon örültünk 
annak, hogy pályázati lehetőségünk is adódott, mert 
önerőből egy ekkora beruházást nem biztos, hogy meg 
tudtunk volna valósítani. A GOP-2009-2.2.3 kódszá-
mú nyertes pályázatunknak köszönhetően a 26 millió 
forintos beruházás ötven százalékát uniós forrásból 
finanszírozhatjuk. Most - hogy a tesztüzem már el-
kezdődött - érzékeljük csak igazán, hogy menyire nél-
külözhetetlen a napi munkánkhoz egy ilyen program. 
A több telephelyen való működés ma már nélkülözhe-
tetlenné teszi egy modern vállalatirányítási rendszer 
alkalmazását, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy vásár-
lóinknak gyors, minőségi kiszolgálást tudjunk nyúj-
tani. Persze ilyenkor még sok a hiba, és ez rengeteg 
bosszúságot is okoz, de tudjuk miért dolgozunk!

- Milyen szolgáltatásokat nyújtanak, és hogyan tudja 
ezt segíteni az új vállalatirányítási rendszerük?
- Sokrétű szolgáltatást és még szerteágazóbb ter-
mékpalettát kínálunk mind lakossági, mind pedig 
vállalati, intézményi ügyfeleinknek. A fő profilunk a 
műanyag, fa és fém nyílászárók értékesítése, beépí-
tése. Ehhez kötődően azonban számos más területen 
is megoldásokat kínálunk: forgalmazunk tetőtéri 
ablakokat, garázskapukat és mindezek kiegészítőit 
is: árnyékolástechnikai szerkezeteket, könyöklőket, 
párkányokat, beltéri és bejárati ajtókhoz szükséges 

felszereléseket. Ahogy említettem, nem csak a ter-
mékeket kínáljuk, hanem ezek beépítését is vállaljuk, 
épp úgy, mint lakóépületek, intézmények energetikai 
felújítását. Ebből adódóan napkollektorok, fűtési és 
áramtermelő rendszerek értékesítésével és beépíté-
sével is foglalkozunk. Új központi telephelyünk ki-
alakításakor a termékkört tovább bővítettük külön-
féle építőipari anyagokkal. Már ebből is látszik, hogy 
rendkívül sokféle termék nyilvántartásával kellett 
elboldogulnunk, sok ezer megrendelés lebonyolításá-
val párhuzamosan. Így minden egy rendszerbe kerül-
hetett. Ráadásul a jövőben nem csak klasszikus mó-
don, üzleteinkben, hanem virtuálisan is szeretnénk 
kiszolgálni ügyfeleinket.

- Azaz az online kereskedelembe is belevágnak?
- Igen. A vállalatirányítási rendszerhez kapcsolódik 
egy webáruház is. Megrendelőink kényelmesen, szá-
mítógépük előtt ülve is intézhetik beszerzéseiket. Ma 
már erre egyre nagyobb az igény, és mi szeretnénk 
kiaknázni az ebben rejlő lehetőségeket. Ez egyrészt 
reklám oldalról is sokat jelenthet a cégünknek, hiszen 
ma már a vevők nagy része első körben az interneten 
keresi a számára szükséges információkat, másrészt 
komolyan ki tudjuk szélesíteni az érdeklődők, a meg-
rendelők körét. Azt tapasztaljuk, hogy ez a vásárlási 
forma ma már egyre elfogadottabb, a vevők leginkább 
az idejüket féltik, épp ezért szívesen intézik ilyen jel-
legű ügyeiket interneten keresztül.

- Új informatikai eszközök is kerültek a céghez a pályá-
zat kapcsán. Mik ezek?
- A vállalatirányítási rendszer hatékony működteté-
séhez elengedhetetlen volt egy erre a célra alkalmas 
szerver beszerzése, és természetesen a telephelyeket 
is fel kellett szerelni megfelelő kapacitású számítógé-
pekkel. A folyamatos mozgás azt is megkövetelte, hogy 
néhány laptopot is beszerezzünk, hogy a rendszerbe 
mindig ott csatlakozhassunk, ahol éppen szüksé-
günk van rá. A termékek nyilvántartását, a gyorsabb 
kiszolgálást és a leltározási munkálatokat pedig egy 
vonalkód-leolvasóval kívántuk hatékonyabbá tenni. 
Összességében tehát a vállalatirányítási rendszer 
megbízható üzemeltetéséhez szükséges valamennyi 
eszközt sikerült beszereznünk. Ezért is volt nagy se-
gítség számunkra a pályázati forrás.

Vállalatirányítási rendszer és webshop pályázat útján

Versenyképesebbé vált az Europlast Team Kft.
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program kere-
tében még 2009-ben pályázott sikeresen a ta-
tabányai székhelyű, és Oroszlányban és Tatán 
is telephellyel rendelkező Europlast Team Kft. 
Huszonhatmilliós fejlesztési programjukhoz 
ötven százalékos pályázati támogatást nyer-
tek, melynek keretében beszerzésre került egy 
testre szabott vállalatirányítási rendszer, egy 
webshop és néhány, a működéshez nélkülözhe-
tetlen számítástechnikai eszköz. A kétévesre 
tervezett fejlesztési program előnyeiről Erős 
Erika ügyvezető igazgatóval beszélgettünk.

2800 Tatabánya, Alkotmány u. 88. Tel.: 34/799-100; e-mail: info@europlastablak.hu
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Változatos az összkép
Immár hagyomány, hogy magazinunk az 
év első felében felkeresi a régió városainak 
polgármestereit, hogy beszámolhassanak az 
elmúlt időszak gondjairól, eredményeiről, il-
letve megfogalmazhassák jövőre vonatkozó 
terveiket, elképzeléseiket. Ezúttal is nagyon 
színes, változatos az összkép. Számos város-
ban zajlik, vagy már részben megvalósult a 
városközpont rehabilitációja. A Balaton-parti 
és Velencei-tavi települések az idegenfor-
galomban, a szezon meghosszabbításában 
látják a kitörés, a fejlődés lehetőségét. Sokan 
panaszkodnak a nehéz költségvetési helyzet-
re, volt például, ahol egy vállalkozás segítette 
ki az önkormányzatot nehéz helyzetéből. Az 
iparilag fejlett területeken úgy érzik, hogy 
számos cég kifelé halad a válságból, örven-
detesen sok új beruházásról adnak hírt.
Ugyancsak hagyomány, hogy a városok év-
értékelőjének megjelenését olyan vállalko-
zások támogatják saját anyagaik, hirdetéseik 

elhelyezésével, akiknek fontos, hogy székhelyükről minél részletesebben, alaposabban ol-
vashassanak Önök is magazinunkban. Köszönjük segítségüket, tiszteletre méltó hozzáál-
lásukat.
Így aztán megszülethetett az eredmény, reményeink szerint egy igen változatos, sokrétű, 
érdekes lapszámmal köszönthetjük a hamarosan beköszöntő tavaszt. Hasznos időtöltést kí-
ván a magazin lapozgatása közben:

Veér Károly
főszerkesztő
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2012. január 1-től több változás is életbe lépett, 
ami szerint a regionális fejlesztési tanácsok 
szerepét a megyei önkormányzatok vették át, 
a regionális fejlesztési ügynökségek pedig ál-
lami tulajdonba kerültek. Ennek apropóján 
készült most összegzés a Közép-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács és munkaszerve-
zetének működéséről.  
„Több mint 21 milliárd forint megítélt támoga-
tás 2100 támogatott projektre. Ezek a számok 
mutatják az elvégzett munka nagyságát és 
eredményességét.” – mondta el a 2001 óta eltelt 
időszak mutatóit ismertetve dr. Cser-Palkovics 
András. A Közép-Dunántúli Regionális Fej-

lesztési Tanács leköszönő elnöke szerint min-
denkinek közös érdeke, hogy minél több for-
rást minél hatékonyabban használjanak fel a 
régió fejlődése érdekében. 
Másfél éve vette át a Közép-Dunántúli Re-
gionális Fejlesztési Ügynökség vezetését dr. 
Temesvári Balázs. Az ügyvezető igazgató át-
alakította a munkaszervezetet és irányításával 
sikerült elérni, hogy az utolsók közül az első 
kettő közé került a Közép-dunántúli régió az 
operatív programok megvalósításában. 
„A kiegyenlítés politikáját követve sikerült 
hatékonyan felosztanunk a rendelkezésre álló 
forrásokat a régió három megyéje között. Emel-

lett nagy eredménynek tartom, hogy sikerült 
felgyorsítani a kifizetéseket, azaz a jogszabály-
ban előírt határidőn belül tudtuk ezt a projek-
teknél biztosítani.” – emelte ki dr. Temesvári 
Balázs. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesz-
tési Ügynökség ügyvezető igazgatója emellett 
szólt a 2012-es év I. negyedévében megnyíló 
pályázatokról és elmondta, hogy a kormányza-
ti elvárásoknak is megfelelő stabil működéssel 
az Ügynökségnél biztosított a 2013-ban záruló 
tervezési ciklus sikeres lezárása.
„Sportnyelven szólva Székesfehérvár leiga-
zolta dr. Temesvári Balázst, aki február 1-jétől 
a Széphő Zrt. vezérigazgatójaként dolgo-
zik.”- jelentette be a sajtótájékoztatón dr. Cser-
Palkovics András. A polgármester ismertette 
a Székesfehérvár Közgyűlése által múlt héten 
meghozott egyhangú döntést, amit azóta már 
a Széphő Zrt. Igazgatótanácsa is jóváhagyott. 
A polgármester nyilvánosan is megköszönte 
Fónad Csaba munkáját, aki az átmeneti idő-
szakban segíteni fogja a cég működését és az 
új vezérigazgató munkáját. 

Sajtótájékoztatón foglalta össze az elmúlt időszak eredményeit dr. Cser- Palkovics 
András, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács leköszönő elnöke és dr. 
Temesvári Balázs, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető 
igazgatója. Az elmúlt másfél évben az utolsók közül az első kettő legeredménye-
sebb munkaszervezet közé sikerült felkerülnie a régiós ügynökségnek. A rendezvé-
nyen bejelentették továbbá, hogy az ügyvezető igazgató február elsejétől új mun-
kakört tölt majd be Székesfehérvár Önkormányzatának jóváhagyásával. 

Hatékony munkával az elsők között
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Pályázat

A CLUSTERS-CORD („Clusters & Cooperation 
for Regional Development in Central Europe”, 
2CE202P1) egy országhatárokon átnyúló, 
együttműködési projekt, amely az Európai 
Unió Közép-Európai Transznacionális Prog-
ramja keretében valósul meg.  A Közép-Pannon 
Zrt. partnerségével megvalósuló, 8 ország (Ma-
gyarország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, 
Olaszország, Lengyelország, Ausztria és Né-
metország) 10 szervezetéből álló, a projekt 
megvalósítására vállalkozó konzorcium 3 éven 
át tartó munkájában regionális szintű fejlesz-
tési, illetve klaszter-menedzsment szervezetek 
vesznek részt. A 2010. márciusában kezdődött, 
a Zrt.-t illetően több mint 150 ezer EURO össz-
költségű projekt legfontosabb céljai 

- az érintett régiók klasztereinek leltárának 
elkészítése, összevetésük, a közép-európai 
klaszterpolitikák és alkalmazott jó gyakor-
latok feltérképezése, stratégiai ajánlások 
kialakítása a klasztermenedzsment szer-
vezetek szolgáltatásainak fejlesztése érde-
kében
-  termelési és szolgáltatási együttműködé-
seket eredményező, határon átnyúló üzle-
ti kapcsolatok létrejötte a térség működő 
klaszterei között, ún. „meta-klaszterek” 
kialakítása és működtetése

A régió számára kiemelten fontosnak tekinthe-
tő a határon átnyúló kapcsolatok erősítése az 
Energia- és Környezetipar, az Élelmiszeripar és 
a Turizmus területein. A Közép-dunántúli sze-
replők hatékony bevonása érdekében a Közép-
Pannon Zrt. projektben jelentkező feladatait 
szoros együttműködésben végzi a Közép-du-
nántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, a 
Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügy-

nökséggel, gazdasági háttérszervezetekkel, 
illetve a fenti iparágakban már működő, regi-
onális klaszterekkel – az energiaiparban tény-
kedő Ökopolisz Klaszterrel, a PharmAgora 
Életminőség Klaszterrel és a Bakony-Balaton 
Regionális Turisztikai Klaszterrel. 
A Zrt. meghatározó szerepet tölt be a nem-
zetközi konzorcium szervezetrendszerében, 
hiszen a projektben szakmai munkacsomag 
vezetésére vállalkozott. Az általa koordinált  
tevékenységek eredményeként készült el az 
egyes régiók működő klaszter-szervezeteit, 
az uniós- és az egyes nemzeteket jellemző, 
a klaszterizációt támogató szakpolitika in-
tézményeit, cél- és támogatási eszközrend-
szerét és az eredményesen működő, bevált 
gyakorlatokat összevető „Benchmaking Ta-
nulmány”, mely a szolgáltatások fejlesztésére 
irányuló ajánlásokat is megfogalmaz a térség 
klasztermenedzsment szervezetei számára. A 
felmérések eredményeként elmondható, hogy 
a régió a fejlett térségek közé tartozik hazánk 
és a közép-európai térség klaszterizációs fo-
lyamataiban – ezt igazolja az is, hogy több éves 
múltra visszatekintő, eredményesen működő 
klasztereknek adhat otthont az Új Széchenyi 
Tervben kitörési pontként rögzített iparágak-
ban. 
A Tanulmány eredményeit bemutató 
Benchmarking Konferenciáján végzett közös 
munka és együttgondolkodás eredményeként 
a fejlődés lehetséges irányaiként a szerveze-
ti rendszer partnerek a rugalmas szervezeti 
rendszerek egységesítését, közös termelési és 
K+F együttműködések kialakítását, egységes, 
határokon átnyúló térségi marketinget, a tudás 
és tapasztalat folyamatos megosztását és a há-

lózati együttműködések kiterjesztését várják a 
projekt legfontosabb hozadékaként. 
Ami a közeljövő eseményeit illeti, 2012 I. féléve 
különösen dinamikusnak mondható a projekt 
életében, hiszen a régió klaszterei három, a ki-
emelt iparágakra koncentráló Tapasztalatcsere 
Találkozóján, - Linzben, Milánóban és Stutt-
gartban – oszthatják meg nézeteiket a térség 
hasonló szervezeteivel, szerezhetnek új isme-
reteket azoktól és építhetnek új üzleti kapcso-
latokat velük. Az eseményekre történő invitá-
lás a projekt www.clusterscord.eu honlapján 
keresztül elérhető az érdeklődők számára, 
szükség szerinti személyes segítséget pedig 
Kovács Tamástól, a Közép-Pannon Zrt. mun-
katársától kérhetnek a kovacs.tamas@kprf.hu 
elektronikus levélcímen.

CLUSTERS-CORD - Klaszterek határok nélkül
fókuszban az Energia- és Környezetipar, az Élelmiszeripar és a Turizmus

10 jó tanács klasztermenedzserek számára

1. Szoros, mindennapi együttműködés kialakítása 
a menedzsment szervezet és a tagok között
2. Minél eredményesebb, erkölcsi reputációt és 
anyagi jólétet eredményező marketingmunka  
3. Közvetlen kapcsolat kialakítása a szakpolitika 
formálóival 
4. Termelési  kooperációk folyamatos kialakítása 
és fejlesztése
5. A kitűzött célok és az elért eredmények folyama-
tos összevetése
6. Iparági határokon átívelő termelési- és együtt-
működési kapcsolatok kialakítása 
7. A tagsággal járó jogok és kötelezettségek egyér-
telmű meghatározása 
8. A technológia-transzfer lehetőségeinek folya-
matos tolmácsolása 
9. A nemzetközi színtéren való, folyamatos jelen-
lét
10. Speciális szakmai tudással rendelkező szerve-
zetek bevonása

A projekt a Central Europe Programban az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.

Bencze Józsefné
Adminisztrációs menedzser

Csabina Zoltán
Szakmai menedzser

Bakó Miklósné
Pénzügyi menedzser

Trenka Zoltán
Koordinációs menedzser

Hajnáczky Éva
Pénzügyi asszisztens

Sebestyén Csaba
vezérigazgató

Irányító Bizottsági Tag

Kovács Tamás
Projektmenedzser

WP3 Munkacsomag-vezető

A Közép-Pannon Zrt. 
projektben közreműködő 

munkatársai 
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– Milyen tanulságokkal zárult a 2011-
es esztendő?
– Egyértelművé vált, hogy ésszerű gaz-
dálkodást kell kialakítanunk, ennek ér-
dekében létrehoztuk a Városfejlesztési 
és Közszolgáltató Kft.-t, amely egy ko-
moly szakmai rálátást és hátteret biztosít 
mindehhez. Az oktatás terén például a 
színvonal megtartása mellett gazdaságos 
közoktatási rendszert sikerült kialakíta-
ni, amely sajnos állások megszűnésével 
járt. Összességében 60 millió forintot 
spóroltunk meg eddig átszervezésekkel 
és bérekkel, azonban az új törvények-
nek megfelelően további lépéseket kell 
tennünk, hiszen a fennálló hiteleket - 
amelyek Ács esetében 120 millió forintot 
tesznek ki - rendeznie kell a települések-
nek. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezek 
az átszervezések nem megszorításokat 
jelentenek, csupán a működési struk-
túra ésszerű újragondolását. Hogy csak 
egy példát mondjak: az egészségügy 
racionalizálása a jelenleg három helyen 
működő orvosi ellátás összevonásával 
érhető el. E három rendelő fenntartása 
nagyrészt az önkormányzatot terheli, 
nyilván költséghatékonyabb megoldás 
lenne egy helyen biztosítani minőségi 
szolgáltatást. Ennek érdekében szakor-

vosi ellátást is szeretnénk biztosítani, hi-
szen a komáromi kórház megszűnésével 
jelentős űr keletkezik a régióban. Tavalyi 
eredményeink közül pedig kiemelném 
az Erkel utca 200 méteres szakaszának 
befejezését, az árokrendszer kialakítását 
és a Bagolyvár felújítását. 

– Milyen beruházásokat terveznek 
idén?
– Az iskola környéki járdarendezés és a 
megfelelő átkelési lehetőség biztosítása 
már megvalósult egy közel 15 millió fo-
rintos beruházás során. Forgalomba ál-
lítottunk egy iskolabuszt, amely a nyug-
díjasok közlekedését is segíti. Emellett 
rengeteget pályázunk, a kastélypark és 
a városközpont rendbetétele kiemelt he-
lyet foglal el elképzeléseink között. Pozi-
tív elbírálás esetén e munkálatokat 2013-
ban lehetne befejezni. Jelenleg három 
jelentős beruházás is folyamatban van: 
kikötő létesítése a régi cukorgyári rako-
dó helyén, biogázerőmű építése Ács és 
Bábolna között, valamint újabb szélerő-
művek telepítése a már meglévők mellé. 
Az országban Ácson található jelenleg a 
legtöbb szélkerék, melyek kiegészülve 
az újabbakkal pótolhatják az iparűzési 
adó visszaeső bevételeit. Intézménye-

ink fűtésrendszerének korszerűsítését 
egy pelletáló üzem létrehozásával kép-
zeljük el, amely a hulladékgazdálkodás 
terén is nagy előrelépést jelentene. Kettő 
külterület helyzete szociálisan hátrá-
nyos helyzetűnek minősül, ezeket egy 
egészségnevelő program keretében sze-
retnénk pályázati úton segíteni. Örven-
detes, hogy egy új étkező kialakításával, 
melynek átadására áprilisban kerül sor, 
az Eurest Kft.-vel karöltve sikerült ren-
dezni a gyermek- és idősétkeztetést.    

– A város kulturális és sportéletében 
milyen események várhatóak?
– Állandó rendezvényeink – a Városi Vi-
gasságok és a Szüreti Mulatság – mellett 
testvérvárosi kapcsolatainkat is ápoljuk 
vendégek fogadásával. A sport mindig 
is szívügyem volt. A nagy sikerre való 
tekintettel idén is szeretnénk megren-
dezni a díjhajtó versenyt. A sok szak-
osztály közül kiemelném a motorosokat, 
akik önerőből egy olyan minőségű pá-
lyát alakítottak ki, ahol májusban nem-
zetközi versenyt rendeznek. Nyaranta 
fociiskolát rendezünk, hiszen az után-
pótlásra nagy figyelmet kell fordítani. 
Labdarúgócsapatunk céljai között sze-
repel az NB III-ba való feljutás, melyet 
új igazolásunkkal, a volt ferencvárosi 
Szalai Tamással képzelünk el.

Taizs Gergő 

Lakatos Béla, Ács polgármestere kiemelte, hogy csakis olyan reális célkitűzések és 
racionalizált működés mentén képzelhető el a város jövője, melyek kellőképpen 
idomulnak a jelenlegi gazdasági helyzethez. 

Megszorítások helyett ésszerű átszervezések

Ács
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„A világ szomjas, mert mi éhesek va-
gyunk” szlogen köré felépített pályázat 
témája a víz- és élelmiszerbiztonság volt. 
Fontosnak tartjuk, hogy már a legkisebb kor-
osztály is felismerje, hogy a víz az egyik leg-
fontosabb kincsünk. A pályázattal a fiatalok 
környezettudatos gondolkodását szeretnénk 
befolyásolni, és felhívni a figyelmüket a ter-
mészet e pótolhatatlan elemének a védelmére 
– fogalmazott az átadón Kammerer Edina, 
az ÉDV Zrt. PR főmunkatársa. Az egyéni 
és csoportos kategóriák győzteseinek járó 
díjakat Kreitner Krisztina PR vezető és dr. 
Nagy Zoltán HR gazdálkodásvezető adta 
át. A vízfestékkel készült műveket külön-
díjjal jutalmazták.

Taizs Gergő

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. és a Ma-
gyar Hidrológiai Társaság Komárom-
Esztergom Megyei Szervezete a Víz 
Világnapja alkalmából rajz- és meseíró 
pályázatot írt ki óvodák, iskolák és gim-
náziumok számára.

Díjazták a legjobbakat

A vállalatvezetés a hosszú távon is fenn-
tartható, eredményes működésre törekszik. 
Ehhez elengedhetetlen a helyes üzleti dön-
téseket hozó menedzsment épp úgy, mint a 
kitűnően működő kollektíva. A Hartmann 
Hungary Kft. fontosnak tartja munkatársai 
megbecsülését, és folyamatos fejlődésük le-
hetőségének biztosítását. A cég támogatja 
a fontos társadalmi ügyeket, a közössége-

ket, sőt szívesen szerepet is vállal ezekben. 
A „hartmannosok” tágabb közösségüket 
ugyanolyan fontosnak tartják, mint szűkebb 
családjukat. Jól példázzák ezt az olyan kö-
zösségformáló kezdeményezések, mint a 
vállalati családi nap, a különféle önkéntes 
programok, a helyi hagyományőrző feszti-
válokon való aktív részvétel, vagy éppen a 
sportegyesületek támogatása.

A vállalat tudatos felelősségvállalásra és a 
működéséből adódó környezeti terhelés mi-
nimalizálására törekszik. A munkatársak 
közül többen a fenntartható fejlődés nagy-
követeiként tevékenykednek a régióban. Ki-
fejlesztettek egy, a környezettudatosságra fó-
kuszáló oktatási koncepciót általános iskolás 
gyerekek számára. Ennek keretében interak-
tív módon adják át azon ismereteket, amelyek 
alapján a gyerekek felismerik a szemét és a 
hulladék közötti különbséget, megismerik a 
papírtermékek életciklusát, a papírhulladék 
útját az újrahasznosítástól az új termék elő-
állításáig. A programnak köszönhetően idén 
több mint 500 kisdiák vehet részt ilyen rend-
hagyó környezetórán. A nagyvállalat egész 
évben fogadja a kisdiákokat, akik a gyáregy-
ségekben szakmai vezetéssel tekinthetik meg 
az iskolagyűjtésből származó papír újrahasz-
nosítását. Végig követhetik az egész folya-
matot az alapanyag tárolótól indulva a papír 
újraformázásán keresztül a szárítási és vasa-
lási folyamatokon át egészen a kész termékek 
csomagolásáig, illetve kamionba rakásáig. A 
vállalat bízik abban, hogy ez a program hoz-
zájárul ahhoz, hogy a gyermekek megértsék 
a környezetüket, és szerepet vállaljanak a 
környezetvédelemi tevékenységekben.

- TRZ

A Hartmann Hungary Kft. Ács és kistérsége legnagyobb munkaadója. Az 1991-ben ala-
kult, majd az évek során folyamatosan bővülő gyár jelenleg, mintegy 500 főt foglalkoz-
tat. Tevékenysége a formázott papírrost-alapú csomagolóanyagok gyártására speciali-
zálódott, ezen belül is elsődlegesen a tojáscsomagolás üzletágra. A nagyvállalat sokat 
tesz környezete megóvásáért, a környezettudatos magatartásra nevelésért. Ennek ér-
dekében fenntartható-fejlődés nagykövetei egy programot is kidolgoztak.

Fókuszban a jövő nemzedéke

Közös kép a díjazott gyerekekről



Adony
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– Mi okozta az önkormányzat nehéz hely-
zetét az elmúlt évben?
– 2011-ben igazán nagy eredményeket 
nem tudtunk felmutatni, a legtöbb, amit 
elmondhatok, hogy egyáltalán túléltük az 
elmúlt esztendőt. Komoly likviditási prob-
lémáink voltak, de az a szerencsés helyzet 
adatott, hogy türelmesek voltak a hitelező-
ink, intézményeink dolgozói és a civilek is. 
Így sikerült átadni néhány intézményün-
ket, amelyekre az előző években nyer-
tünk pályázati forrásokat. Megvalósult 
az óvoda, az öregek napközije felújítása, 
és az egészségház bővítése is. Átadtuk az 
iskolát is rendeltetésének, ahol hat új tante-
rem áll mára a gyerekek és a pedagógusok 
rendelkezésére. Nem az önerők okoztak 
problémát, hanem az, hogy kötvényünk 
kezelője, a Raiffeisen Bank nem adta ki 
az aktuális összeget, amelyből – mivel a 
pályázat utófinanszírozott – a munkála-
tokat be szerettük volna fejezni. Fel kellett 
használnunk az összes, mintegy százmil-
liós tartalékunkat, sőt 2012-re is maradt 
olyan tartozásunk, amit ki kell fizetnünk. 
Ki kell emelni, hogy a városban működő 
Március 21. Szövetkezet – mint a település 
legnagyobb munkáltatója – a nehéz idő-
szakban mintegy negyvenmillió forinttal 
kisegített bennünket. Ha ők nincsenek, 
akkor valószínűleg csődbe ment volna az 
önkormányzat. Ezúton is köszönöm a se-
gítségüket, azt gondolom, hogy ez a fajta 
kapcsolat egy helyi vállalkozással nagyon 
ritka, és példaértékű ma Magyarországon! 
Valószínűleg kevés hasonló nagyságren-
dű önkormányzat van ma az országban, 
amely túl tudná élni azt, hogy egy 250 mil-

liós forrást egyszerűen nem bocsátanak a 
rendelkezésére.

– A járások tervezett létrejöttével mi lesz 
Adony sorsa?
– A közigazgatás átszervezésével valószí-
nűleg a dunaújvárosi járáshoz fogunk tar-
tozni, pedig az elmúlt években úgy tűnt, 
hogy akár Adony is kaphat központi sze-
repet. Ehhez mi mindent megpróbáltunk 
megteremteni, új, nagyobb helyre költözött 
az okmányiroda, patinás, tágas épületbe a 
polgármesteri hivatal. Ugyanakkor el fo-
gunk látni bizonyos járási feladatokat, az 
adonyi embereknek tehát nem kell Duna-
újvárosba utazni számos, helyben is elin-
tézhető ügyben.

– Milyen rendezvények színesítették az 
itt élők mindennapjait?
– Adonyban rengeteg kulturális- és sport-
rendezvény van. Ez egyrészt nagyon jó, 
másrészt lehet, hogy egy kicsit sok is. 
Szinte minden hétvégén van valamilyen 
rendezvény, és ez megosztja a lakosságot. 
Rengeteg civil szervezet van, mindegyik 
megpróbál önállóan is tenni valamit, 
megmutatni magát. Nagy siker volt 2011-
ben a majális, most első ízben rendeztünk 
egy nagy, közös, települési összejövetelt. 
Ugyancsak újdonság volt, és nagyon jól si-
került az egyik ifjúsági civilszervezet által 
generált adventi vásár. A sportot illetően 
sajnos a focicsapat nem a megfelelő helyen 
van jelenleg, de működik az öregfiúk baj-
nokság, a női labdarúgás, jók a teniszezők, 
és jól dolgozik az evezős klub is. Folytató-
dott az adonyi Duna-part alkalmassá té-

tele a szabadidő kellemes eltöltésére. Két 
nagy társadalmi munkaakciónak köszön-
hetően már van hova lemenni, a mellékág 
és a komp körüli rész kezdi elnyerni végső 
formáját, és egyre többen veszik igénybe a 
kikapcsolódásnak ezt a lehetőségét.

– Van-e hír arról, hogy újabb vállalkozá-
sok telepednek meg Adonyban?
– 2011-ben egy amerikai befektetői csoport 
jelentkezett nálunk, hogy létrehozna egy 
étolajgyárat a hozzá tartozó palackozóval. 
Elkészítették a szükséges tanulmányter-
veket, tehát igazán komolyan vehető az 
érdeklődés, ám a gazdasági válság hatá-
saként egyelőre várakozó álláspontra he-
lyezkedtek. Több más érdeklődő is van, 
talán 2012. második felére el fog dőlni, 
hogy ezek közül ki gondolja ténylegesen, 
hogy munkahelyteremtő beruházást indít 
Adonyban.

– Mire számítanak 2012-ben?
– 2012-ben a legfontosabb célkitűzésünk a 
túlélés. Tudni kell, hogy egy csomó kötele-
zettségünk van, itt továbbra is a korábbról 
áthúzódó dolgokról van szó. Próbáljuk ke-
zelni a helyzetet, kénytelenek voltunk pél-
dául némi adóemelést végrehajtani - ez ko-
rábban nem volt jellemző ránk -, és néhány 
kiadási tétel esetében is vissza kellett fogni 
magunkat. Például a cafetéria összegét is 
csökkentettük, intézményeinknél pedig – 
természetesen egyeztetve velük – átlagban 
20%-os forrásmegvonást hajtottunk végre. 
Van egy minimális 5-10 millió forintos fej-
lesztési forrásunk, amelyet nem tervezünk 
elkölteni, nem akarunk új dologba bele-
vágni, ez amolyan vésztartalék. Ugyanak-
kor megvan a pénzünk a szúnyogirtásra, 
nem változtattunk a civil és a sportszer-
vezetek támogatásán sem. Apró dolgokon 
gondolkodunk – járdaépítés, úthelyreállí-
tás, virágosítás –, amelyek javítják az em-
berek hangulatát, életkörülményeit.

Veér Károly

A Duna-parti kisváros önkormányzata az elmúlt években több nagyszabású beru-
házást indított, amelyek látványosan megváltoztatták a település képét. Megfelelő 
háttérrel, anyagi tartalékkal és kötvény kibocsátásával vágtak neki a munkáknak, 
és nem rajtuk múlott, hogy 2011-ben kishíján balul sült el a dolog. Az okokról, és a 
szinte példátlan összefogásból eredő megoldásról is beszélgettünk Ronyecz Péter 
polgármesterrel.

Szerény tervekkel vágtak neki az újévnek



– Kérem, mutassa be a cégcsoport egyes gaz-
dálkodó egységeit!
– Legnagyobb a Heliantus Kft, amely növény-
termesztéssel foglalkozik, 3700 hektáron gaz-
dálkodik. Méretüknél fogva, és az alkalma-
zott kiváló szakembereknek köszönhetően az 
árunövényeken kívül (búza, kukorica, árpa, 
napraforgó, stb.) speciális növényekkel is fog-
lalkoznak, amelyek különleges technológiát és 
odafigyelést igényelnek. Ez utóbbiakat általá-
ban 5-700 hektáron vetik, ilyen például a len, a 
mustár, és a különböző vetőmagféleségek. Ma 
már a kommersz növények közé soroljuk a cu-
korrépát is, amelyet nagy mennyiségben, 4-500 
hektáron termelünk, és az egyetlen Magyar-
országon lévő cukorgyárnak, a kaposvárinak 
értékesítünk. Az Adonyhús Kft. sertéstenyész-
téssel foglalkozik. Sokakkal ellentétben mi 
megtartottuk ezt az ágazatot. 550 anyakocánk 
van, és évente átlagban 12000 sertést állítunk 
elő, melyek 70%-át a helyi vágóhídon vágjuk 
le. Dunaújvárost látjuk el hasított félsertéssel, 
és egyéb húskészítménnyel. Új színfolt, hogy a 
téli időszakban disznósajtot, hurkát, kolbászt, 
újabban pedig már füstölt 
árut is készítünk. Nagy 
örömünkre szolgál, 

hogy a szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozó 
Angus Kft.-nek az átlagosnál jobban sikerült a 
tavalyi éve. Jók voltak a tartási körülmények, 
és értékesítési ár is kedvezőbben alakult az elő-
ző évinél. A javító és a szállítórészlegből álló 
Agroszerviz Kft. a minimálisra csökkent létszá-
ma ellenére minden feladatát teljesíteni tudta. 
Őszi kampányidőszakban fordult csupán elő, 
hogy régi dolgozóinak alkalmi munkát aján-
lott, vagy alvállalkozót alkalmazott. A szerelők 
munkája a technikai fejlődéssel párhuzamosan 
javult. A jelenlegi, huszonnégy fős gárda kifele 
is szolgáltat, járműveket szerelnek, és vizsgáz-
tatnak igény szerint. Az Építő és Kommunális 
Kft.-nek sajnos az elmúlt két évben alig volt kül-
ső megrendelése. A holdingon belül kerestünk 
a számukra hasznos munkát. Mára elvégezték 
szinte az összes belső karbantartást, emellett ta-
valy, és az idén a főépületünk felújítása kötötte 
le kapacitásuk jelentős részét.

– Válságidőszakot élünk, Önök mégis eredmé-
nyesen gazdálkodnak. Minek köszönhető ez?
– A legfontosabb a már említett kiváló szakem-
berállomány. Természeti adottságainkkal viszont 
nem lehetünk teljesen elégedettek, átlagosan 23 
aranykorona értékűek a földjeink. Területünk 25 

km hosszú, ahol mindenféle föld megtalálható, 
a homoktól a kötött talajig van mindenünk. Van 
fennsíkunk, és van mélyen fekvő árterületünk. 
Bármilyen időjárás köszönt ránk, valamelyik 
földnek minden évben kijön az előnyös tulaj-
donsága. Amikor aszály van, akkor az alacso-
nyan fekvő, amikor sok csapadék, akkor a ma-
gasabban fekvő területek teremnek jobban. Így a 
közepesnél jobb átlagot mindig tudjuk hozni. A 
harmadik, amit rendkívül fontosnak tartok, az 
a tisztességes piaci magatartás. Számunkra az 
adott szó, a szerződés szent, és sérthetetlen. Még 
akkor is, ha a piac a megállapodottól pillanatnyi-
lag jobb árat ígér. Ennek az üzleti magatartásnak 
a hozadéka hosszútávon bizonyítottan megtérül. 
Negyedszer, de nem utolsó sorban nagyon fon-
tos, hogy az embernek milyen kollégái vannak. 
Én szerencsésnek mondhatom magam e téren, 
nagy tudású szakemberek vesznek körül, akik 
mindent kihoznak magukból, és a használt leg-
modernebb technikából.

– Milyen létszámmal dolgoznak?
– A cégcsoport átlagos állományi létszáma je-
lenleg 147 fő, és a nyugdíjba vonulókkal folya-
matosan fogy. A pótlás sokkal kevesebb, mint 
a fogyás. A mai gazdasági körülmények között 
minden vállalkozás erre kényszerül, így mi is. 
Emellett a technikai fejlesztéseknek is van mun-
kaerő igény csökkentő hatása. Ezzel mindenki 
tisztában van. Dolgozóinkat igyekszünk maxi-
málisan megbecsülni – segíteni, csakúgy mint 
az önkormányzatot, és a város összes civil szer-
vezetét. Erőnkhöz képest támogattunk, és támo-
gatni is fogunk mindenkit, aki hozzánk fordul.

Veér Károly

Adony utolsóként - 1959. március 21-én, a hajdani vásár napján - alakult mezőgaz-
dasági szövetkezete létrejötte napjáról kapta a nevét. Az eltelt több mint ötven év-
ben hazánkban a szövetkezeti forma erősen visszaszorult, ők azonban a mai napig 
eredményesen gazdálkodnak. Holding formában öt kft.-t működtetnek, komoly tá-
maszt nyújtva ezzel a városnak, és a városban működő civilszervezeteknek, tudtuk 
meg Marczinka Tamás elnöktől.

Eredményesen gazdálkodik a Március 21. Szövetkezet

Példaértékű együttműködés a várossal
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Ajka
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Gazdaság
A város vezetése 2011-ben összevontan 
elemezte a vállalkozások adatait. A válság 
hatására Ajkán működő üzem bezárásá-
ra nem került sor. A megfigyelt 28 cégnél 
az árbevétel 23-%-os, a foglalkoztatottság 
pedig 14%-os növekedést mutat 2009-hez 
képest. A munkanélküliségi ráta a leg-
utolsó adatok szerint 5-%-os, ami messze 
jobb mind az országos, mind a megyei át-
lagnál is. A mozgalmas, de nehéz elmúlt 
évben a város többször rászorult vállal-
kozásaira az önkormányzati feladatok 
végrehajtásában külön is megköszönöm 
a segítségét a LeBelier Zrt-nek, a Bakonyi 
Erőmű Zrt-nek, a BakonyGaszt Zrt-nek, az 
Erőmű Étteremnek, az Avar Kft-nek és a 
Bakonykarszt Zrt-nek.

Önkormányzat, pályázatok
Az elmúlt évben a város a megnyert pá-
lyázatok segítségével több mint 2,5 mil-
liárd forinttal gazdagodott. 2011 évben 
befejeződött egyik legnagyobb fejlesztési 
projektünk, a belváros rehabilitációja. El-
készült a Nagy László Városi Könyvtár és 
Szabadidő Központ színháztermének át-
építése, valamint megújult a városháza, a 
Kaszinópark, a Kossuth utca és a Kohász 
utcai, a Szabadság téri és Fő utca közötti 
közterület. Mintegy 445 millió forintból 
elkészült a kórház sürgősségi osztályának 
fejlesztése, méltán lehetünk büszkék erre 
az új létesítményre. Célegyenesbe került 
és 1.665 millió forintos költségkeretből ter-

vezzük a struktúraváltoztatást támogató 
infrastruktúrafejlesztési programot a kór-
házban. 

Beruházások
Tavasszal elkezdődik a Hétszínvirág 
Óvoda épületének korszerűsítése, és a 
Borsos Miklós Általános Iskola Móra ut-
cai épületének energetikai megújítása. 88 
millió forintból elkészül a Bölcsőde bőví-
tése, a létszám 74 főről 98 főre változik. 
Pályázat keretében mintegy 109 millió 
forintból tervezzük az Ajka-Tósokberénd 
kerékpárút kivitelezését, a városközpont 
és a Liliom utca között. A Somló Volán 
Zrt. gesztorságával és az önkormányzat 
partnerségével elnyert 409 millió forintos 
projektből 5 db buszöböl, egy buszfordu-
ló felújítása és kiépítése, utas tájékoztató 
és kiszolgáló rendszer és a Petőfi utcában 
új buszváró és megálló kiépítése történik 
meg. A Tűzoltóság gépjárműállományát 
is jelentősen fejlesztettük, amelyhez az 
önkormányzat több mint 30 millió fo-
rinttal járult hozzá. Folytatódott az ún. 
panelprogram, 165 millió forintot bizto-
sítottunk erre a célra. A padragi óvoda 
bitumenes zsindelyes tetőfelújítást ka-
pott, valamint felújításra került az épület 
homlokzata. Ugyancsak megvalósult az 
ajkarendeki Simon István Általános Is-
kola homlokzat és párkányszerkezetének 
felújítása, valamint a csapadékvíz-leve-
zető rendszer cseréje.

Oktatás, civilek, kultúra
A városi óvodákban, az általános és kö-
zépiskolákban valamint a szakképző isko-
lákban is számos elnyert pályázattal büsz-
kélkedhetnek az intézmények. Az óvodai 
kapcsolatok kiterjednek a testvérvárosi 
óvodákra is, közös projekteket szerveztek 
és szerveznek, amelyben részt vesz Unna, 
Székelykeresztúr és Weiz egy-egy óvo-
dája is. A kultúra területén igyekeztünk 
a tavalyi évben is színvonalas, minőségi 
produkciókat kínálni a közönségünknek, 
továbbra is szem előtt tartottuk az ama-
tőr művészeti mozgalom támogatását 
regionális és országos fesztiválok befo-
gadásával. Testvérvárosi kapcsolataink 
lassan minden területen elérik a 20 évet, 
a weiz-ekkel augusztus 20-án Ajkán, az 
unnaiakkal Unnában a stadtfesten, a fin-
nekkel és a székelyekkel idén ünnepeljük 
a jubileumot Ajkán és Székelykeresztúron. 
Mindezek jelentős számú ajkai és testvér-
városi ember megismerkedését teszi le-
hetővé. Művészeti egyesületeink hagyo-
mányosan a kultúra hordozói a városban, 
mint például a padragi Bányász Férfikar, 
a Bányász Fúvószenekar és Mazsorett cso-
port, az ajkai Pedagógus Nőikar, az Ajka-
Padragkút Táncegyüttes és még sokan 
mások. Fontos állomás volt a Bányászati 
Múzeum bővítése és felújítása a Parkerdő-
ben, ma már szakképzett muzeológust is 
tudunk alkalmazni. Elmondhatjuk, hogy 
Ajka városa az elmúlt évben mozgalmas 
és nehéz évet zárt. Mindnyájunknak fon-
tos, hogy városunk 2012-ben is tovább 
épüljön, szépüljön, fejlődjön, hiszen ez a 
mi otthonunk. Célunk, hogy a pénzügyi, 
gazdasági fejlesztések mellett minőségi 
előrelépést is tudjunk tenni Ajka társadal-
mi életének minden területén.

Tárnay Olivér

A válság mindent átrendezett, a gazdaságot és az életünket is. Ma nem tudja senki 
egzakt módon megmondani, hogy mit hoz a jövő, apró jelekből próbálják ezeket 
összerakni a hozzáértők. Ebben a környezetben is elmondhatjuk, hogy 2011-ben 
az ajkai nagyvállalatoknál - az 1 milliárd forint feletti árbevételű cégeknél - élénkü-
lés jelei mutatkoztak, tájékoztatott Schwartz Béla polgármester.

Ahol mindössze 5%-os a munkanélküliség
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Bábolna

– Mennyiben érintette Bábolnát a gazda-
sági válság?
– A gazdasági válságról 2008 óta hallunk, 
és sajnos úgy tűnik, hogy még javában 
benne vagyunk. Sajnos nem indult be az 
a gazdasági fellendülés, amit jósoltak a 
szakértők, és úgy látom, hogy a lakosság 
is felélte a tartalékait. Ugyanakkor Bábol-
nán pozitívumként élhetjük meg, hogy két 
cég is fejlesztett az elmúlt időszakban. Új 
üzemcsarnokot épített a Ziegler Kft., akik 
húsz, folyamatban van az OSI-Food beru-
házása, ők pedig 30-50 új munkahelyet te-
remtenek. Egy új vállalkozás is letelepedett 
Bábolnán, az Aliter-P Kft, amely a közel-
múltban avatta fel üzemcsarnokát. Ezek 
pozitív változásokat jelentenek a munka-
erőpiacon, ám nem tudják feledtetni, hogy 
a város költségvetésében 50 milliós hiány 
keletkezett. Így jóval szerényebb feltételek 
között tudunk az idén gazdálkodni. Adó-
mentességeket és adókedvezményeket kel-
lett megvonnunk, ilyen például a három-
millió forint bevétel alatti kisvállalkozások 
adómentességének megszüntetése, az épít-
ményadó 50 forinttal való növelése, illetve 
kommunális adó kivetése. Ezekkel a plusz 
adóbevételekkel sem tudtuk a hiányt pó-
tolni, így kénytelenek voltunk intézmé-
nyeink költségvetését is szűkebbre szabni 
a dologi kiadások tekintetében. Megszün-
tettük az első lakáshoz jutók támogatását, 
az életkezdési támogatást babakötvénnyé 
változtattuk, és szűkíteni szeretnénk a se-
gélyezettek körét is.

– Mit mondhatunk el 2011-ről?
– Korábbi pályázataink nagy része lefutott, 
van, amelyiknek még folyamatban van, 
másoknak még zajlik a pénzügyi elszá-
molása. Pályázati támogatással újult meg 
az egészségügyi központunk, az általános 
iskolánk, a Jókai utca, négy utcában kiépült 
a csapadékvíz elvezető rendszer, és két új 
park és játszótér szolgálja az itt élők kényel-
mét. Sportöltözőink belső felújítása még fo-
lyamatban van, ezt is pályázat révén tudjuk 
megvalósítani. 2011-ben saját beruházás-
ban megújítottuk buszmegállóinkat, illetve 
kamerás megfigyelőrendszert telepítettünk 
útjainkra, köztereinkre. Ez utóbbit bővíteni 
szeretnénk, bevonva a helyi cégeket és a la-
kosságot a távfelügyeleti rendszerbe.

– Mik a terveik az idei évre?
– 2012-ben jóval racionálisabban fogunk 
gazdálkodni. Nem terveztünk semmiféle 
beruházást és felújítást, csak a szokásos 
karbantartási munkákra telik. Persze látni 
kell azt is, hogy az elmúlt nyolc évben in-
tézményeink jelentős részét felújítottuk. Az 
elkövetkező évek valószínűleg sok munkát 
hoznak, figyelünk a kisebb, apróbb pályá-
zatokra, és hátravan még a közösségi ház 
belső tereinek megújítása is. Nagyobb fi-
gyelmet szeretnénk fordítani az örvendete-
sen gyarapodó civil szervezetekre, a kultu-
rális és a sportélet gazdagítására. 2012-ben 
is megrendezzük a művészeti alkotótábort, 
amely 2011-ben debütált nagy sikerrel, és 
egy helytörténeti gyűjtemény kialakításán 
fáradozunk. Ehhez megvan az ingatlan 

– a volt zeneiskola épülete -, amelyet erre 
a célra kívánunk felújítani. Mindemellett 
ésszerűsítettük rendezvényeinket, ezek 
szűkített költségvetésből valósulhatnak 
meg, és sajnos áprilisban ezúttal elmarad 
a Muzsika Hangjai programunk. Lesz vi-
szont idén is Kukorica Fesztivál, amelynek 
műsorát ismét a testvértelepülési kapcsola-
tokra fogjuk felépíteni.

– Mi lesz a város sorsa a közigazgatás át-
szervezése után?
– A járások kialakításával mi Komárom-
hoz fogunk tartozni, tudomásul vesszük, 
hogy néhány hatósági jogkör (szabály-
sértés, anyakönyvezés) elkerül tőlünk, de 
okmányirodánk mellett kormányablak is 
alakul a városban, így a bábolnaiaknak 
nem kell minden ügyben a járási köz-
pontba szaladgálni. A 2000 főnél kisebb 
településeknek társulniuk kell valakivel, 
a környékünkön Bana van ilyen helyzet-
ben, hamarosan eldöntik, hogy Ácshoz, 
Nagyigmándhoz, vagy éppen hozzánk kí-
vánnak-e csatlakozni.

– Mi lehet Bábolna jövőképe?
– Az önkormányzat mindent elkövet an-
nak érdekében, hogy Bábolna továbbra is 
élhető település maradjon. A városkép, az 
infrastruktúra, a szolgáltatások színvona-
la, az intézményi háttér adott ahhoz, hogy 
az emberek jól érezzék magukat. Ugyan-
akkor a jogszabályi és egyéb változások 
miatt nagyon képlékeny minden, de én 
úgy gondolom, hogy előbb-utóbb ez is ki-
forrja magát, és optimizmusom azt mon-
datja velem, hogy igenis van jövője, szép 
jövője a mi városkánknak. Ennek jele, 
hogy újabb feldolgozóipari, illetve az Audi 
közelsége miatt autóipari beszállító cégek 
érdeklődnek esetleges letelepedésükről 
ipari parkunkba.

Veér Károly

Az elmúlt években megszokhattuk, hogy Bábolnán mindig történik vala-
mi. Rohamléptekkel szépült, gyarapodott a város, szinte nem volt olyan 
negyedév, hogy ne kaptunk volna meghívást valamely ünnepélyes avatás-
ra. A nagy változások úgy tűnik, idén elkerülik a települést, az önkormány-
zat inkább az apró lépések taktikáját követi – tudtuk meg Dr. Horváth Klára 
polgármesterasszonytól.

2012 az apró lépések taktikájának 
jegyében telik
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A 2011. évi gazdálkodás alapját a képvi-
selő-testület által megalkotott 2011. évi 
költségvetés képezte, melynek bevételi és 
kiadási főösszege 1.432.909.000 forint volt. 
Jelentős gondot okozott a fejlesztési prog-
ramok torlódása, a fordított ÁFA kifizetés 
és ezen pénzek hónapok múlva történő 
visszaérkezése, a szociális normatíva visz-
szafizetési kötelezettség, az állami norma-
tívák csökkenése, és a tervezett bevételek 
alulteljesülése. Egész évben takarékosan 
gazdálkodtak, minden intézményük mű-
ködött, a szervezetfejlesztési pályázatok 
lefutottak. Nagy változást jelentett, hogy a 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság sze-
mélyi állománya az államhoz került janu-
ár elsejétől. Nagy szívfájdalmat okoz, hogy 
a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban 
lévő, tehermentes laktanya épületegyüttes 
- amire 2008-ban 50 millió forintot költöt-
tek - állami tulajdonba került.
A település üzemeltetése a nehezedő kö-
rülmények ellenére is zökkenőmentes 
volt. A szemétszállítás kérdésével sokat 
foglalkoztak, végül sikerült a szolgálta-
tó céggel megállapodni, de a rendeletben 
szereplő mentességek, és a fizetési morál 
komoly problémákat okozott. 2012-ben 
lejár a szerződésük a Remondis Kft-vel, 
így újabb egyeztetések előtt állnak. Ha-
marosan a szemétszállítás hatósági árassá 
válik, illetve a szolgáltatást csak többségi 
önkormányzati tulajdonban lévő cégek vé-

gezhetik.
Krisztin N. László polgármester nagy 
előrelépésnek értékelte, hogy a VN Kft.-t 
a képviselő-testület végre beruházási fel-
adattal is megbízta. Ennek több előnye 
van, egyrészt az önkormányzatnak nem 
kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia, 
másrészt a nyereség településüzemelteté-
si célokra hasznosul, harmadrészt a cég 
képes a helyi vállalkozók ernyőszerveze-
te lenni. 2011-ben is folyamatosan ellátta 
megrendelésekkel a helyi vállalkozókat. 
A kultúra, a művészetek és a sport tekin-
tetében vegyes évet zárt a település, ki-
emelkedően sok kulturális rendezvény 
volt 2011-ben. Köszönet illeti a civil szer-
vezetek, az egyházak, a Collégium Fenno 
Ugricum munkáját, amellyel színesítették 
a kínálatot. Viszont komoly problémát je-
lent a kulturális életnek teret adó épüle-
tek állapota, a ciklusprogram legnagyobb 
feladata ezen a helyzeten javítani. Addig 
a meglévő, programok lebonyolítására al-
kalmas, más helyiségeket kell használni. 
A sport területén az iskola és az óvoda 
kiemelkedő munkát végez. A Badacsony-
tomaj SE-nél egyértelműen látszik, hogy 
szponzor nélkül irreális a magasabb osz-
tályban való szereplés. Az önkormányzat 
3,7 millió forinttal és a pálya üzemelteté-
sével segítette az egyesület működését. 
A jövőben szorgalmazni kell a 14-20 éves 
korosztály kulturált szabadidő eltöltési le-

hetőségeinek gyarapítását, szervezeti for-
máinak megteremtését.
A munkahelyekről szólva a polgármester 
elmondta, hogy a mai világban a legnehe-
zebb feladatuk a munkahelyteremtés. Az 
elmúlt években a nehéz gazdasági helyzet 
miatt ez nehézkesen ment, de új munka-
helyeket teremtett a Borhotel, a Bonvino 
Hotel és a Római úti Borászat is. Aktívan 
részt vesz az önkormányzat a közmun-
kaprogramban is, de sajnos a szabályok 
szabta keretekbe egyre kevesebben férnek 
bele. A VN Kft.-nél a Probio programban 
14 főt tudtak foglalkoztatni, egyéb köz-
munka programokban pedig 39 fő kapott 
munkalehetőséget.
Krisztin N. László polgármester kifejezte 
reményét, hogy 2012-ben pozitív változá-
sok lesznek. Gazdasági beszámolója végén 
a képviselő-testület nevében köszönetet 
mondott azoknak, akik jó szándékkal segí-
tették munkájukat. A folyamatosan bíráló-
kat viszont arra kérte, hogy folyjanak bele 
a közösségi munkába, ötleteikkel, javasla-
taikkal, személyes példamutatásukkal se-
gítsék a település működését.
Ezt követően az írásban feltett kérdésekre 
válaszolt a polgármester, melyek legna-
gyobb részét a T.E.T.T. Fórum Egyesület 
fogalmazta meg. A közel négy órás köz-
meghallgatáson – melyet az érdeklődők 
később szóról szóra nyomon követhettek 
a Badacsony Televízió adásában - a kér-
dések kapcsán a település múltjának, jele-
nének és jövőjének szinte minden kérdése 
górcső alá került, javaslatok viszont alig 
hangzottak el.

Forrás: Badacsony havilap

Megtartotta éves közmeghallgatását Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Egry József Művelődési Házban, amelyen közel 150 érdeklődő 
vett részt. Krisztin N. László polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd be-
számolt a település gazdasági helyzetéről.

Közmeghallgatáson értékelt a polgármester
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Balatonalmádi

– Az önkormányzatokról manapság mást 
se hallani, mint hogy nyakig el vannak 
adósodva? Önöknél mi a helyzet?
– Szerencsére nálunk erről szó sincs. A 
2011-es évet pénzügyi szempontból kü-
lönösebb nehézség nélkül vészeltük át, 
sikerült tartanunk a költségvetésünket, 
sőt fejlesztésekre, felújításokra is tellett. A 
költségvetési intézmények üzemeltetése 
tehát számunkra nem okozott nehézséget, 
sőt egy állami intézkedésnek köszönhető-
en az úgynevezett japán hitelünket - 2019-
ig 430 millió forintot - sem kell már tovább 
törlesztenünk. Annak idején ebből a hitel-
ből valósult meg - a térségben több tele-
püléshez hasonlóan - a gáz, az ivóvíz és a 
szennyvízcsatorna kiépítése. A mai uniós 
lehetőségeket nézve - ma már mindössze 
10% önerővel pályázathatnak ilyen célokra 
a települések - mi már bőven megfizettük 
a hozzájárulásunkat.

– Említette, hogy fejlesztésekre is jutott 
pénz, önerőből vagy pályázati forrásból 
sikerült ezeket megvalósítani?
– Igyekeztünk kiaknázni a pályázati le-
hetőségeket. Éppen tavaly fejeztük be - az 
elmúlt évtized legnagyobb városi beru-
házását - az egészségközpontot. A szé-
pen kialakított új helyen azóta már meg-
kezdődhetett a rendelés. Pályázati forrás 
igénybevétele nélkül valósítottuk meg a 

közvilágítás-fejlesztést mintegy 30 millió 
forint értékben, valamint a vörösberényi 
városrészünkben a posta előtti tér felújítá-
sát. Az itt élők örömére egy új játszóteret 
is sikerült felépítenünk. Önerőből utakat 
is építettünk, felújítottunk - sajnos ezekhez 
nem találtunk pályázati megoldást, pedig 
itt a legnagyobb a lemaradásunk.

– 2012-ben is folytatódhatnak a beruhá-
zások?
– Szeretnénk továbbfejleszteni a Wesselé-
nyi Strandot, a nyugati rész rekonstruk-
ciójára vonatkozó terveink az év végére 
elkészültek, ebben szerepel a csúszda 
lebontása, és két új vendéglátó egység 
kialakítása. Új pályázat segítségével fel-
újítjuk a régi kiürített Baross utcai épület 
felső részét, melybe a szociális alapellátó 
központunk költözik. Nemrégiben nyer-
tünk továbbá 74 millió forintot csapadék-
víz-elvezetésre az Endre és a Vörösmarty 
utcákban élők örömére. Egy Leader pályá-
zatunk keretében lehetőséget kaptunk egy 
szoborpark kialakítására, ezt május 31-ig 
kell befejeznünk, ide Európa országaiból 
várunk különféle szobrokat. Tavaly ter-
veztük az almádi városrészben is a posta 
parkoló átépítését, de ezt csak idén tudjuk 
megvalósítani, az ehhez szükséges pénz-
ügyi keret rendelkezésre áll. Pályázni sze-
retnénk kerékpárút építésére, és a Balatoni 

Bringakörút városunkat érintő szakaszá-
nak felújítására is. Tervezzük továbbá egy 
új óvoda építését is, és emellett természe-
tesen folytatni szeretnénk az önerős járda- 
és útépítéseket.

– A közigazgatás átszervezése hogyan 
hat Balatonalmádi jövőjére?
– A tervezés során a tanulmányokban még 
az a javaslat fogalmazódott meg, hogy Al-
mádi a környező településekkel egy önálló 
járást alkosson. Ma azonban nem ebbe az 
irányba haladunk, más elképzelések kerül-
tek előtérbe, pedig a szomszédjaink és mi 
magunk is jobban örülnék az előző megol-
dásnak. A feladathoz igyekeztünk felnőni, 
a szükséges feltételeket biztosítani.

– Almádiba szívesen jönnek a látoga-
tók, és nem csak a szépülő város jelent 
komoly vonzerőt, hanem az egyre színe-
sebb, színvonalasabb programok is. Idén 
mivel várják a vendégeket?
– A szokásos nagyrendezvényeink - 
Hungaricum Fesztivál, Borfesztivál, Pá-
linka Fesztivál - az idén tovább bővülnek 
az Európa Fesztivállal. Ezek közül Almádi 
legnagyobb rendezvénye a Borfesztivál, 
ahová az ország számos borvidékéről ér-
keznek borászok, és ahol estéről estére 
változatos programokkal várják a nagy-
közönséget. Az új fesztiválunk keretében 
pedig - egy pályázatnak köszönhetően - a 
testvértelepüléseink delegációit fogadhat-
juk, és különböző témákban konferen-
ciákat, workshopokat és természetesen 
szabadidős programokat szervezünk szá-
mukra. A rendezvény célja a testvérvárosi 
kapcsolatok erősítése, kiszélesítése.

-ehte-

A Balaton-parti üdülőváros évről évre szépen fejlődik, gyarapszik, stabi-
lan gazdálkodik, és eközben folyamatosan készül a jövő kihívásaira, a köz-
igazgatás terén történő változásokra. Bár járásközpontként - egyelőre úgy 
tűnik - nem kapnak szerepet, mégis abban reménykednek, hogy az érvek 
mentén a jogalkotók véleménye még megváltoztatható - mondta évérté-
kelőjében Keszey János polgármester.

Járásközpont lesz Balatonalmádi?
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– Gazdálkodási szempontból, a költség-
vetés oldaláról nézve milyen évet zártak 
2011-ben?
– Nehéz évet zártunk, de ennek ellenére 
sikerült a pénzügyi egyensúly fenntartá-
sát, az önkormányzat fizetőképességének 
megőrzését, az intézményrendszer színvo-
nalmegtartó működtetését , a támogatott 
fejlesztési programjaink megvalósítását 
biztosítani, hitelfelvétel nélkül.

– Balatonfüreden szinte minden évben 
komoly fejlesztések, beruházások zajla-
nak, folytatódott ez a sorozat tavaly is?
– Igen. Az elmúlt évben készült el a Szociális 
Komplexum, melyben a Balatonfüredi Szoci-
ális Alapszolgáltatási Központ kapott helyet. 
A Kossuth utcai óvodában infrastrukturális 
fejlesztés, a Radnóti és az Eötvös Általános 
Iskolákban pedig energetikai korszerűsítés 
történt. A „Kiserdőt” szintén tavaly újítot-
tuk fel. A folyamatban lévő városközpont 
rehabilitáció keretében felújításra került a 
Pálóczi kastély és parkja, a volt piros iskola 
épülete, a Vásárcsarnok és a Kovászna park. 
Az Ady-Kossuth-Arácsi út csomópontban 
pedig körforgalmat alakítottunk ki. 
– A „Balaton-part ékköve II: A reformkori 
városközpont felvirágoztatása Balatonfü-
reden” elnevezésű projekt keretében 2009-
ben felújítottuk a Vitorlás teret, a Rózsaker-
tet, a Gyógy teret, a Honvéd utcát, a Tátra 
lépcsőt, a Táncsics utcát, a Csokonai utcát 
és a Fészek közt. 2010. évben felújításra ke-
rült a Vaszary kastély, a Jókai Múzeum és 
a Városi Múzeum, 2011-ben pedig a Huray 
utca és a Jókai utca átépítésével befejező-
dött a projekt. 

– Füred a Balaton kulturális fővárosa, mi 
mindennel várták az érdeklődőket az el-
múlt évben?

– 2011-ben is változatlanul kiemelten ke-
zeltük a „hagyományos”, a város arculatát 
meghatározó kulturális- és sportrendez-
vényeket: Jókai Napok, a Hal és Borünnep, 
a Kékszalag Fesztivál, az egyre rango-
sabb és ismertebb Művészeti Fesztivál és 
Könyvhét, a Borhetek, az Anna bál és kí-
sérő rendezvényei, a Korok Fesztiválja és 
a Romantikus Reformkor programjai. Mel-
lettük néhány olyan új kezdeményezésnek 
adtunk helyet, melyek a kulturális turiz-
must erősítették, az idegenforgalmi sze-
zon meghosszabbítását és a vendégéjszaka 
szám növelését segítették a megszokott 
magas füredi színvonalon. Ennek megfe-
lelően a Sárkányhajó bajnokság megren-
dezését a Hal és Bor ünneppel összekap-
csolva, valamint a Kerékpáros Fesztivált is 
támogattuk.
– 2011-ben volt városunk 40, településünk 
pedig 800 éves. Április első hetében ünne-
pi rendezvénysorozattal készültünk erre 
az alkalomra. Kulturális műsorok, könyv-
bemutatók, sportversenyek színesítették 
az ünnepi hetet. Megtisztelő volt, hogy 
Magyarország EU-s elnökségi tagsága ide-
jén Balatonfüred adott otthont számos EU 
nagyköveti programnak.
– Tavaly ünnepeltük Liszt Ferenc születé-
sének 200. évfordulóját. Több nagysikerű, 
rangos koncerttel örvendeztettük meg a 
zeneszerető közönséget. Idén kulturális 
partnerünk a horvátországi Opatija lesz, 
kiemelt programjaink vendégei, művé-
szeti együttesei innen érkeznek majd 
hozzánk. A hagyományos Jókai- bableves 
főzőversenyt pedig egy Néptánc találko-
zóval gazdagítjuk. A Balatonfüredi Mű-
vészeti Fesztivált, az NKA-hoz benyújtott 
pályázati összeg elnyerése esetén, minden 
eddiginél rangosabb előadók közreműkö-
désével tervezzük. Újdonsága lesz a Füred 

Jam, könnyűzenei mini-fesztivál fiatalok 
számára. A kétnaposra tervezett jamboree 
a hazai könnyűzenei élet jeles képviselői-
vel zajlik majd.

– Melyek a legfontosabb elképzelések 
2012-re vonatkozóan?
– Az Arácsi út Öreg-hegyi és Tamási Áron 
utca közötti szakaszán tavaly megkezdett 
előkészítő munkák (közműkiváltások, át-
helyezések) jelenleg még folynak, azon-
ban rövid időn belül elkezdődik a járda 
és zöldsáv építése, valamint az útpálya 
felújítása. Az elkövetkezendő években ter-
mészetesen tervezzük az Arácsi út teljes 
hosszának felújítását. 
– A nagyrészt állami támogatásból meg-
valósuló új Tűzoltóság épülete a nyári 
időszakban készül el, a szezon után pe-
dig szeretnénk elkezdeni a Castricum tér 
felújítását, mely magába foglalja az autó-
busz-pályaudvar felújítását és a vasútállo-
más épületének részleges átépítését. 
– Az idei évben átépítjük a Kerek templom 
alatti területet, a Köztársaság utca 1-5. épü-
letek előtti parkolót. Járda épül a Vázsonyi 
út mellet, és felújítjuk a Lóczy utcai járdát 
is. A Szabadság utca-Tagore sétány kö-
zötti jelenleg murvaburkolatú út helyére 
sétányt építünk. Több utcában történik 
aszfaltozás. Pályázatot nyújtottunk be ke-
rékpárút építésére, melynek támogatása 
esetén már az idei évben megkezdődhet a 
kivitelezés. Energetikai felújítást végzünk 
a lakótelepi óvoda és bölcsőde épületén, 
KEOP támogatásból elnyert összeg fel-
használásával. Idei évben kerül átadásra a 
városközpontban épülő mélygarázs, illet-
ve a mélygarázs felett létesülő zöldterüle-
tek és gyalogosforgalmi területek. A városi 
alapítványok beruházásaiként meg kíván-
juk említeni az idei évben induló, a Lóczy 
Lajos Gimnázium területén megvalósuló 
kézilabdacsarnok, valamint a Horváth ut-
cában tervezett uszoda beruházásokat..

CST

Balatonfüred polgármestere, dr. Bóka István töretlen városfejlesztésről és gazdag 
programkínálatról számolhatott be a tavalyi év értékelése kapcsán, sőt azt is meg-
tudhattuk, hogy a Balaton fővárosa idén sem adja alább.

Nívós város, nívós programokkal
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Balatonkenese

– A tavalyi beszélgetés során két dolgot 
emelt ki. Az egyik, hogy a városlakók 
megszeressék a városházát ügyfélbarát 
módszerei miatt, a másik pedig az iparte-
lepítési terveik voltak.
– Sajnos a pénzügyi válság, amit mindnyá-
jan megélünk, sem a gazdasági mutatók-
nak, sem a hivatali munkának nem tesz 
jót. Tudomásul kell vennünk azt, hogy a 
Magyarországon élő emberek máról hol-
napra élnek, megélhetési problémákkal 
küzdenek, s ez igaz a balatonkeneseiekre 
is. A hivatal működését tekintve tettünk 
már olyan intézkedéseket, amiknek érző-
dik a hatása: az emberek nagyobb biza-
lommal és nagyobb elfogadással állnak a 
hivatal munkájához. A honlapunkat fris-
sítettük, megújítottuk, de még mindig sok 
fejlesztenivaló van rajta. Egy honlap akkor 
működik jól, ha naprakész, és minél több 
információ megtalálható rajta. Üzemelte-
tőt váltottunk, az oldal egyre jobban mű-
ködik, és lépésről lépésre kiküszöböljük az 
esetleges hibákat is. Az aktuális, és az arra 
érdemes hírekről pedig a helyi sajtóorgá-
numon, az Öböl TV-n keresztül tájékoztat-
juk a lakosságot.
– A munkahelyteremtés és az ipartelepítés 
kérdéskörében sajnos jelentős előrelépést 
nem tudtunk elérni. A Balaton part üdü-
lőkörzet, a Balaton-törvény pedig a többi 
településhez hasonlóan a mi kezünket is 
megköti. Nem tudtunk idáig olyan terüle-
tet találni, ami az önkormányzat birtoká-

ban állna, és nem tartozna a Balaton-tör-
vény hatálya alá, tehát ahová jelentős ipart 
tudnánk telepíteni. 

– Hogyan alakul a költségvetés kérdése?
– Költségvetésünket még nem sikerült el-
fogadni, a tárgyalások a negyedik fordu-
lóhoz érkeztek. Fordulóról fordulóra meg 
kellett határozni a legfontosabb pontokat, 
és ennek szellemében faragni a költségve-
tési tervből, hiszen sem a képviselőtestület, 
sem jómagam nem szeretnénk működési 
hitelt felvenni. Hiánnyal tervezünk még 
így is, hiszen az utófinanszírozott pályáza-
tok miatt ezeket az összegeket meg fogjuk 
kapni, de ezek beruházási hitelek.

– Milyen beruházásokról, pályázati ered-
ményekről tud beszámolni az elmúlt év-
ből?
– A Széchenyi utca elkészült, a műsza-
ki átadásra tavaly tavasszal került sor. A 
Széchenyi parkos pályázatunk elbírálásra 
került, azonban megvalósítani sajnos még 
nem volt időnk. Nyertes pályázatunk van 
egy szabadidőpark kialakítására, amely 
funkcióját tekintve leginkább felnőtt ját-
szótérnek, vagy tornapályának minősül. 
A Széchenyi parkkal kapcsolatos beadott 
és befogadott pályázatunk egy mellékhe-
lyiség építését szolgálná, amely az ehhez 
szükséges infrastruktúra kialakítását is 
megköveteli. A szabadtéri színpad a Tu-
risztikai Egyesület pályázatából tud meg-

épülni, a tervek szerint ez is a Széchenyi 
parkban. Ezek mellett a csapadékvíz befo-
gadóképességet szeretnénk növelni, illetve 
a Ságvári lakótelep csapadékvíz-elvezetési 
gondját kezelnénk pályázati úton.

– Évek óta húzódó probléma az akarattyai 
városrész partfalának megerősítése. Si-
került-e előrelépni ebben az ügyben?
– Beadás előtt áll egy közös pályázatunk a 
MÁV-val, és reményeink szerint mindkét 
fél része meg fog tudni valósulni benne. 
Rendkívül fontos lenne ez, hiszen a Bala-
ton északi partjára itt megy el a vonat, és 
ez a partfalmozgás nehezíti, rossz esetben 
lehetetlenné teszi azt a vasúti közlekedést, 
amely ezen a szakaszon nyújtja a legszebb 
látványt a Balaton körül utazók számára. 
Az egész beruházás összességében 450 
millió forint költséggel jár majd, amelyből 
400 millió forint a pályázat által biztosított 
összeg.

– Sikerült-e a turisztikai idény meghosz-
szabbítása?
– Történt előrelépés, de ennél többre vá-
gyunk. A múlt év végén az időjárás ked-
vező alakulása végett még augusztus 20-a 
után is teltház volt a strandokon – ilyenre 
nagyon rég volt példa. Itt a Balaton part-
ján a tapasztalat az, hogy ha augusztus 
15-én esik és fúj a szél, akkor a nyaralók 
jelentős része fogja magát és hazamegy. A 
tavalyi kánikula miatt a strandok annyira 
tele voltak, mint talán év közben egyszer 
sem. Bízunk idén is a jó időben, de csak 
erre nem szabad hagyatkozni, ezért a nya-
rat megelőző és követő kulturális esemé-
nyek megszervezésével is megtámogatjuk 
mindezt. 

Veér K./Taizs G.

Felhasználóbarát település képe kezd kibontakozni a Balaton partján. E 
furcsa jelző talán a legtalálóbb mind a helyiek, mind az idelátogató turis-
ták szemszögéből, hiszen kulturális és infrastrukturális fejlődés várható az 
elkövetkező időszakban, tájékoztatott bennünket Tömör István, Balaton-
kenese polgármestere.

Működési hitel nélkül képzelik el a jövőt
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– Mi mindennel kellett szembe nézniük 
2011-ben a költségvetési stabilitás érde-
kében?
– Intézményi struktúránkban nem történt 
változás, a mindennapos működést azon-
ban egyik oldalról az nehezítette, hogy a 
város helyi adóbevétele jelentősen, 60 mil-
lió forinttal csökkent. Ennek ellensúlyozá-
sára szigorú gazdálkodást vezettünk be, a 
költségeinket jelentősen csökkentettük. Má-
sik oldalról a gazdálkodást nehezítette az a 
tény is, hogy nem ismertek a kormányzat 
szerkezetátalakítási programjának részle-
tei: nem tudni pontosan milyen előnyöket, 
hátrányokat rejt a közigazgatási reform, 
az oktatási intézmények átvétele. További 
problémákat okozott, hogy a korábbi kép-
viselőtestület megvásárolt egy vízművet, 
amely ivóvizet és ipari vizet szolgáltat. Ez 
nem kis beruházás volt, hiszen ez a döntés 
a város minden polgára számára 10.000 Ft-
ba került, és a költségvetésben 40 milliós hi-
ányt eredményezett, sőt azóta a felszámolás 
elkerülése érdekében további milliókat kel-
lett beleölni. Kezdeményeztünk a DRV-vel 
egy átadást, ám ők kizárólag az ivóvíz-szol-
gáltatást vennék át, mert az iparivíz-szol-
gáltatás egyértelműen veszteséges. A költ-
ségeket a város a korábbi képviselőtestület 
által kibocsájtott kötvényekkel fedezte, im-
már 220-230 millió forint benne van ebben 
a cégben, ám az még mindig a csőd szélén 
áll. Ilyen terhek mellett komoly kihívás volt 
a város működőképességének megtartása.

– A nehezedő körülmények ellenére tör-
téntek fejlesztések, beruházások?
– Az előző évben sikerült a Szivárvány 
Óvoda, Bölcsőde épületén egy 100 millió 

forintos, pályázattal is támogatott felújí-
tást elvégeznünk. Képesek voltunk előfi-
nanszírozni a csillagvizsgáló működését 
54 millió forinttal. Terveket készítettünk 
a József Attila és a Gyár utca közötti te-
rület megújítására. Elkezdtük a Sport 
Szálló renoválásának a szervezését is, a 
pályázati úton nyert 50%-os támogatást 
kiegészítve, összesen 36 millió forintért 
kerül kivitelezésre, a terveket elkészíttet-
tük. 
– Több intézményünket, illetve épüle-
tünket is felkészítettük tervekkel, hogy 
indulhassanak majd az energetikai pá-
lyázatokon. Előkészítettük a terveket az 
iskola, a művelődési központ és könyv-
tár, a polgármesteri hivatal felújításához, 
várjuk a megfelelő pályázati lehetősé-
geket. Szintén sikernek könyvelem el, 
hogy a Fűzfő-Fürdő városrészben már öt 
éve bezárt általános iskola két tanterme 
és lakása hamarosan közösségi színtér-
ként fog funkcionálni. Az önkormányzat 
egymillió forinttal támogatta a felújítást, 
és egy pályázat segítségével kétmillió fo-
rint értékű eszközzel is gyarapodhatott a 
létesítmény. Tartottunk már itt konferen-
ciát, ünnepeltük a 75 éves templomun-
kat, kiállítást rendeztünk, sőt egy múze-
um alapjait is sikerült leraknunk.

– A településszerkezetből adódóan nem 
egyszerű a városi egység megteremtése. 
Mit tudnak tenni ennek érdekében?
– Egyrészt nagyon sokat sikerült javíta-
nunk a kommunikáción a város és a pol-
gárok között. A www.balatonfuzfo.hu 
oldalon élő közvetítést adunk a testületi 
ülésekről, és tervezzük továbbá a bizott-

sági ülések nyilvánossá tételét is. Tovább 
javítja a kommunikációt, hogy minden 
hónap harmadik csütörtökén, három 
városrészben tartok – néhány képvise-
lőtársam kíséretében – egy-egy úgyne-
vezett képviselőtestületi kávé délutánt 
(KTKD-t). Ezeken – az olykor 4-5 órás 
lakossági fórumokon – lehetőség nyílik 
arra, hogy átbeszéljük az elmúlt hónap 
legfontosabb kérdéseit, eseményeit. 
– Érezhető az itt élők kommunikációs 
éhsége, éppen ezért minden hónapban 
a helyi sajtóban is megszólalok, bár itt 
elsősorban emberként, gondolataimat, 
gondolkodásmódomat megmutatva 
szeretnék „beszélgetni” a helyiekkel. 
Nagy öröm továbbá számomra, hogy a 
már régóta tervezett Fűzfői helytörté-
neti füzetek sorozat elindulhatott, ne-
gyedévente szeretnénk egy-egy számot 
megjelentetni, s Balatonfűzfő fejlődését 
megmutatni az avar kortól napjainkig. 
A közösséget összekovácsoló, szép ha-
gyomány alapjait tettük le adventkor, 
egy-egy koszorút állítottunk fűzfő egy-
egy településrészében. Az eseményhez 
adventi vásár is csatlakozott, és jó volt 
látni hétről hétre, hogyan hozza össze a 
négyfelé szakadt települést ez a szép kö-
zös ünnep. Előrelépés történt az önkor-
mányzat és az egyház kapcsolatában is, 
plébános úrral sokat beszélgetünk, és a 
közös elképzeléseket megpróbáljuk va-
lóra váltani. Ennek első lépéseként meg-
újult a búcsú szép, régi hagyománya.

– A város tehát működik, a gazdálkodás 
egyensúlyát sikerült megtartanunk, a 
kötelezettségeinknek eleget tennünk, és 
ezt sikerként éltük meg. Az elmúlt esz-
tendő nem a látványos fejlődés, a gyara-
podás éve volt, de talán majd annak is 
eljön az ideje.

Cseh Teréz

Nem a látványos építkezés, beruházás éve volt a 2011-es Balatonfűzfőn. A gazda-
sági válság miatti adóbevétel-csökkenés, a korábbi képviselőtestület téves beruhá-
zási döntései nehezítették a város gazdálkodását, mely a szigorú költségcsökken-
tésnek köszönhetően stabil maradt – foglalta össze röviden az elmúlt év működési 
körülményeit  Marton Béla polgármester.

Szűkös évet zártak Balatonfűzfőn



– Egyáltalán miért pont az önök iskoláját kér-
ték fel a gyártók a tesztelésre?
– Az intézmény gimnáziuma kifejezetten a 
tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek-
re szakosodott, így diszlexiás, diszgráfiás és 
diszkalkuliás gyermekeink vannak. Ők azok, 
akiknek olvasási, írási illetve számolási prob-
lémákkal kell szembenézniük. Így ésszerűnek 
tűnt éppen egy ilyen iskolában próbára tenni az 
új elképzeléseket. A diákok is partnerek voltak, 
szívesen vállalták a feladatot.

– Miben térnek el ezek a füzetek a hagyomá-
nyostól?
– Kétféle füzetet teszteltünk, kisalakú vonalast, 
illetve hasonló formátumú kockásat. A füzetek 
speciális kiképzése abban nyilvánul meg, hogy 
nem a megszokott fehér papírra írnak a gyere-
kek, hanem az alapszín halvány szürke. A füzet 
vonalazása is eltér a hagyományostól, nem sö-
tét, hanem fehér. Megfordul tehát az alaplap és a 
vonalak közötti kontraszt, és ezzel a füzet képes 
elősegíteni a látást, a jobb érzékelést. A diákok 
rendszerint sötét tollal dolgoznak, így az újítás-
nak köszönhetően a füzet vonalai és a diák írása 
jól elkülönülhet egymástól, megkönnyítve ezzel 
az írást és az olvasást egyaránt.

– Hány diák vett részt a kísérletben?
– Három csoportban próbáltuk ki: a 10/f, 10/g, il-
letve egy végzős, a 12/g osztályban, és körülbe-
lül összességében 40 diák használta a füzeteket 

másfél hónapon át. A matematikát és a földraj-
zot választottuk, mert a diákjaink ezeken az órá-
kon írnak a legtöbbet, a többi tantárgy esetében 
ugyanis elsősorban a verbális készségek fejlesz-
tésére törekszünk.

– Milyen tapasztalatokról számoltak be a gye-
rekek, illetve az iskola tanárai?
– Vegyesek voltak az észrevételek, bár zömében 
pozitív eredményre jutottunk. Voltak akiknek 
tetszett, de olyanok is akadtak, akiknek nem. 
Sokan úgy látták, szebben tudtak írni ebbe a fü-
zetbe, és a saját írásukat könnyebben is tudták 
visszaolvasni. Azok, akik a jobb látás érdekében 
színezett lencséjű szemüveget használtak, arról 
számoltak be, hogy ehhez a füzethez nem volt 
szükségük erre. Persze negatív tapasztalatok 
is voltak, bár ezeket inkább csak a tesztidőszak 
elején érzékelték a diákok. Többen is panasz-
kodtak eleinte szem- vagy fejfájásra, de ezek a 
későbbi használat során megszűntek. Meg kel-
lett tehát szokni az új füzetet, és persze az sem 
segítette a folyamatot, hogy a többi órán termé-
szetesen hagyományos füzetekkel dolgoztak. 
Egyik tanulónkra pszichésen is hatott a füzet, 
nála teljesen hangulatfüggő volt, hogy segítet-
te, vagy rontotta a munkáját. Ha jobb kedvvel 
írt bele, akkor javult az írásképe, ha pedig épp 
zavarta a füzet mássága, akkor kifejezetten 
csúnyábban írt. A többség azonban úgy látta, 
hogy szebben tud írni az ilyen típusú füzetbe, 
és a sort is jobban tudja tartani. A diákok nagy 

része tehát szívesen dolgozna a továbbiakban is 
ilyen típusú füzetbe, ám két fontos változtatást 
megfogalmaztak: legyen nagyalakú, és spirálo-
zott. A jelenlegi kivitelnek is van természetesen 
létjogosultsága, hiszen az általános iskolákban 
bizonyára jó szolgálatot tesznek, de a középisko-
lai anyag mennyisége már indokolja a nagyobb 
formátumú kivitelt.
(A Fűzfői Papírmanufaktúra Kft. ügyvezetője, László 
Albert megerősítette, hogy a vizsgált füzetek valóban 
általános iskolások számára készültek, egyúttal azon-
ban jelezni is kívánta, hogy technikailag semmi aka-
dálya a nagyobb formátumú kivitelnek.)
– Természetesen a tanári kar is értékelte az új fü-
zetet, itt a gyakorlati tapasztalat mellett Kertayné 
Kőrösi Zsuzsanna kolléganőnk szakvéleményé-
re is támaszkodhattunk, hiszen azon túl, hogy 
a diszlexiás munkaközösség vezetője, egyúttal 
országosan elismert szaktekintély is. Már az ele-
jén úgy láttuk, hogy elsősorban azon diákoknak 
segíthet majd ez a füzet, akiknél a vizuális vál-
toztatás elősegíti a jobb látást. A diszlexiás prob-
lémák egy része ugyanis genetikai okokra vezet-
hető vissza, más részük viszont csak egy idő után 
jelentkezik, s ezek eltérő módon is kezelhetőek. 
Ez is magyarázhatja azt, hogy a tanulók külön-
féleképpen értékelték a füzet nyújtotta lehetősé-
geket. Mi mindenesetre kifejezetten javasoljuk a 
gyártást, mert meggyőződésünk, hogy sok gyer-
mek számára nyújt hatékony segítséget.

Cseh Teréz

Korábbi lapszámunkban beszámoltunk arról, hogy a Fűzfői Papírmanufaktúra Kft. 
egy új típusú füzettel jelent meg a piacon, melyet kifejezetten diszlexiás gyerme-
kek részére fejlesztettek ki. Ezeket a füzeteket – többek között – a balatonfűzfői 
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diákjai is tesztelték. A 
tapasztalatokról az intézmény tanárát, Illésfalvi Ivánt kérdeztük.

Gimnazisták tesztelték a Fűzfői Papírmanufaktúra új, speciális füzetét

Füzet a diszlexiás gyermekeknek
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Balatonfűzfő



Bicske

18. oldal

– Milyen ma Bicske város gazdasági hely-
zete?
– Bicske helyzete nagyon jól tükrözi az or-
szág helyzetét, bár nálunk a változások 
előbb következtek be, 2008-ban, az időközi 
választások után jelentős politikai átala-
kulás ment végbe a választók akaratából. 
Ugyanazokkal a gondokkal küszködünk 
kicsiben Bicskén, mint amivel hazánk, leg-
nagyobb probléma nálunk is az óriási adós-
ságállomány. Városunk 2008. előtt költség-
vetésének több mint 80%-áig adósodott el, 
nagyjából kétmilliárdos hitelállományunk 
volt. Ebből 1,4 milliárdot tett ki egy nagyon 
jó pénzügyi konstrukciójú fejlesztési hitel, 
ezt azonban nem pályázati önerőkre, hanem 
100%ig saját erőből, e hitelből megvalósított 
beruházásra, a belterületi utak rendezésére 
használta fel az előző vezetés. Mellette egy 
plafonig kijáratott, hatszázmilliós folyó-
számlahitelt örököltünk, amelynek vissza-
töltésére esélyünk sem volt, tehát az volt az 
első feladat, hogy a gazdálkodás törvényes-
ségének megőrzése érdekében ezt hosszúle-
járatú hitelre váltsuk át. Ez sikerült, de ránk 
hárult a visszafizetés kötelezettsége, hiszen 
elődeink ebből a pénzből előtte egy vasat 
sem fizettek vissza. Takarékos gazdálkodás-
sal a mai napig mintegy 350 millió forintot 
tudtunk eddig törleszteni az adósságból.

– Nagy port vert fel egyes médiumokban 
az iskola és az óvoda átszervezése.
– Ez a gondunk is szinkronban volt az 
országossal, hiszen egy olyan intézmény-
rendszert örököltünk, amelyet feltétlenül 
át kellett alakítani az ésszerűség és a ta-
karékosság jegyében. Ennek a munkának 
nagy része a tavalyi évre esett, a legjelentő-
sebb az alapfokú közoktatási rendszer át-
alakítása volt. Ez bizonyos körökben nagy 

vihart kavart. Volt egy általános iskolánk 
két telephellyel, az egyikben 90%-ig romák 
tanultak, a másikban pedig fordított volt 
az arány. Az óvodában még szélsősége-
sebb volt a helyzet. Volt egy óvodánk egy 
csoporttal, 100%-ban cigánygyerekekkel. 
A korábbi politika azt mondta, hogy erről 
senki nem tehet, ez a szegregáció az ön-
kormányzattól függetlenül alakult ki, hi-
szen mindenki oda íratja a gyerekét, ahova 
szeretné. Rendszeres atrocitások zajlottak 
a gyerekekkel, és olykor a pedagógusokkal 
szemben, láttuk, hogy tenni kell valamit. 
Az említett óvodát megszüntettük, a gye-
rekeket busszal kísérő pedagógus felügye-
lete mellett utaztatjuk a városba. Az iskolát 
úgy szerveztük át, hogy az egyik épület 
az alsó, a másik pedig a felső tagozatnak 
ad helyet. Az antiszegregációs elképzelés 
mellett nagyon figyeltünk a tehetséggon-
dozás és a felzárkóztatás szempontjára is. 
Szaktantermi rendszert hoztunk létre, a 
matematika mellé felvettük a magyart is 
kiemelt tantárgyként, a szülők kérésére 
külön foglalkoztunk a biztonság kérdé-
sével is, és egy harmincmilliós pályázat 
segítségével a legkorszerűbb számítás-
technikai eszközökkel láttuk el mindkét 
épületünket. Azt látjuk, hogy az intézke-
dések beváltak, mindenféle zökkenő nél-
kül működik az új rendszer.

– Milyen egyéb eredményeket értek el 
2011-ben?
– Birtokba vehettük az új egynapos sebé-
szetet és nappali kórházat, átadtuk rendel-
tetésének a védőnői szolgálatot, és Kapcso-
lat Központ néven új egyesített szociális 
intézményt hívtunk életre. Új buszöblöket 
alakítottunk ki a Kossuth téren, iskolai 
tantermeket és a tornacsarnokunkat is si-

került felújítani. Méltó helyre költözhetett 
a Nevelési Tanácsadó és a Prelúdium Mű-
vészeti Iskola, és megújult a Munkaügyi 
Központ is. Sikeres testvérvárosi találko-
zón vehettünk részt Altshausenben, és 
Tabódy emléktáblát avattunk a Szent Lász-
ló Általános Iskola falán.

– Mely feladatok állnak Önök előtt az el-
következőkben?
– Jelenleg több pályázattal foglalkozunk. 
Pályázatot írtunk a felszíni csapadékvíz 
elvezetés témájában, a Szent László patak 
árterületének biztosítására. A települé-
si gerinc-utak fejlesztése témájú kiíráson, 
amely az előzőhöz hasonló nagyságrendű, 
a Hősök tere és az Akácfa utca közötti sza-
kasz megújítására pályáztunk. Az útépítést 
kiegészítjük a biciklisáv, és egy mikro-kör-
forgalom kialakításával, és arra is figyel-
tünk, hogy beleférjen a temető kerítésének 
felújítása is. A harmadik a legnagyobb falat, 
a városközpont rehabilitációja. A Városhá-
za mostani épületébe behoznánk az összes 
hatósági irodánkat, itt működhetne tehát a 
majdani járási hivatal. A megürült épüle-
tekben vállalkozási tevékenységet folytat-
nánk, a polgármesteri hivatal pedig a régi 
községházára költözne vissza, miután fel-
újítottuk, és kibővítettük egy külön is kezel-
hető konferenciateremmel, amelyben újra 
működhetne a mozi is. Egy másik terem a 
civil szervezetek programjainak lebonyolí-
tására áll majd rendelkezésre. A katolikus 
és a református egyház épületei is megújul-
nának, mint a templom és a plébánia, illetve 
a régi református parókia. A régi mozi épü-
letben egy fedett vásárcsarnok kialakítását 
tervezzük elsősorban őstermelők részére. 
Tervezünk a Kossuth térre egy szabadtéri 
színpadot és egy zenepavilont is. Ezzel a pá-
lyázattal mintegy 200 millió forintos forrást 
nyerhetünk. Ha 2012-ben mindezeket meg 
tudjuk valósítani, akkor jövőre elmondhat-
juk, eredményes évet zártunk.

Veér Károly

Nagy átalakulás előtt áll Bicske főtere, részben megoldódhatnak a csapadékvíz el-
vezetésből származó gondok, és jól, szinte zökkenőmentesen sikerült átformálni a 
város alsó fokú oktatási intézményrendszerét, tudtuk meg Tessely Zoltán polgár-
mestertől.

A nagy változások éve
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– Mikor kezdődött a Sikér története? 
– Éppen húsz éve. Eleinte, hat éven át, betéti tár-
saság formájában működött, aztán tizenkét évig 
kft. volt, majd 2010. január elsejétől részvény-
társaság. Lisztkereskedő vállalkozásból „ejtő-
ernyősként” kerültünk a malomiparba. Az első 
malmunk a balatonboglári volt, amit 2005-ben 
leállítottunk. Több mint egy évtizede működik 
az érsekvadkerti üzemünk, hat esztendeje a 
bicskei. Ez utóbbi a cég zászlóshajója. Itt a nagy 
kapacitásbővítési, korszerűsítési tevékenység 
tavaly fejeződött be. A búza őrlését már a leg-
modernebb technológiával és napi 200 tonnás 
kapacitással kezdhettük meg tavaly. Malmaink 
rendelkeznek IFS „higher level” minősítéssel. 
Ez az egyik legmagasabb élelmiszerbiztonsági 
szabvány az élelmiszeriparban, ezzel garantál-
juk a partnereinknek: minden normának meg-
felelünk. 

– Kiemelkedő volt a cég életében a tavalyi esz-
tendő. 
– Így van, a 2011-es évben a nettó árbevételünk 
a duplájára emelkedett, meghaladta a 8 milliárd 
forintot. Ezt a bevételt óvatos tervek alapján is 
tartani szeretnénk, de valószínűsíthetünk to-
vábbi növekedést, hiszen a tulajdonunkba ke-
rült a szekszárdi malom is. 

– Mi indokolta a vásárlást? 
– Eddig béreltük. Hosszú távon természetesen 
költségtakarékosabb megoldás lesz, hogy a tu-
lajdonunk után nem kell bérleti díjat fizetni. 
A piacbővülés szempontjából lényeges, hogy 
Szekszárd remek logisztikai helyszín a déli 
szomszédjaink felé. Horvátország várhatóan 
2013 júliusában tagja lesz az Európai Uniónak. 
Mi már most készülünk az ottani jelenlétre. Ta-
valy Szekszárdon 35 ezer tonna búzát őröltünk, 
az idén szeretnénk elérni az 55 ezer tonnás búza-
felöntést. A malom egyébként naponta 200 tonna 
őrlésére képes, a tárolókapacitása pedig 40 ezer 
tonna. Ez Magyarországon a legnagyobb mal-
mi tárolókapacitás. Összehasonlításul Bicskén a 
napi őrlési mennyiség ugyanennyi, ugyanakkor 
a tárolótér mindössze 6000 tonnás. 

– Gondolom, fejlesztéseket is terveznek Szek-
szárdon. 
– Igen, ugyanazzal a lengyel kivitelezővel 
együttműködve várhatóak technológiai fejlesz-
tések Tolna megye székhelyén, mint amelyik a 
bicskei malmunk korszerűsítését végezte. En-
nek műszaki tartalma és mértéke most van ter-
vezés alatt. A nagyságrendtől függően változhat 
az érték, ennek megfelelően ezt önerőből oldjuk 
meg, illetőleg igénybe szeretnénk venni pályá-
zati támogatást is.

– Országos összehasonlításban hol áll a Si-
kér? 
– Sportnyelven szólva a dobogón. A Gabona-

szövetség által vezetett malmi regiszter alapján, 
Magyarországon a hagyományos búza őrlőka-
pacitásában harmadik helyen, a csomagolt liszt 
gyártókapacitásában a második helyen állunk. 
A tavalyi, több mint 100 ezer tonnás búzaőrle-
mény-értékesítésünkből a csomagolt terméke-
ink mértékét emelném ki, amely megközelítette 
a 25 milliós darabszámot. Az országban a dol-
gozók száma immár meghaladta a százat. 

– A magyar és a külföldi piacokon várható 
változás? 
– Úgy vélem, jelentős mértékű egyelőre nem. 
Egyértelműen meg szeretnénk erősíteni a jelen-
létünket a magyar piacokon, valamint folyama-
tosan építjük a Sikér kapcsolatait Romániában 
és Szlovákiában. Mint mondtam, nagyobb elő-
relépés jövőre várható, amikor megjelenünk a 
horvát piacon is. 

– Új termékeik is lesznek? 
– Szerencsére már úgy fogalmazhatok, vannak 
– veszi át a szót Chvojka László cégvezető. – A 
rozzsal dúsított, hamar népszerűvé vált Pékmes-
ter lisztünk után a következő napokban meg-
jelenik az üzletekben a Plusz nevű, folsavval 
dúsított termékünk. Ezt külföldön bemérettük, 
homogénnek bizonyult a keverés, illetve hőke-
zelés (sütés, főzés) után is megfelelő mennyi-
ségű folsav, azaz nélkülözhetetlen B9 vitamin 
marad benne. A termelői márkánkhoz tartozik 
a Dombóvár térségi búzából készített liszt, me-
lyet „Dombóvári” néven hozunk forgalomba. Ez 
értelemszerűen a szekszárdi malomban készül, 
és szintén február végén – első körben – már ott 
lesz az üzletekben. 

– Hol találkozhatunk a termékeikkel? 
– A kereskedelmi márkás termékeinkkel a Lidl, 
a SPAR csoport, az Auchan áruházláncban, a 
termelői márkásokkal pedig szinte mindenütt. 
Ömlesztett és zsákos liszttel a pékségeket, tész-
taüzemeket látjuk el, főleg a fővárosban és kör-
nyékén. 

A tatabányai székhelyű Sikér Zrt. jó éveket zárt: a 2010-es nettó árbevételük meg-
haladta a 4 milliárd forintot, aztán dupláztak: tavaly 8 milliárd felettire nőtt ez a 
szám. Blázsik Ferenc tulajdonos-vezérigazgatóval beszélgettünk. 

Magyar terméket magyar embereknek magyar búzából 

Jól őrölnek a Sikér malmai 

Blázsik Ferenc: 
Ajánlom magunkat!

Garantáltan magyar alapanyagokból, Magyaror-
szágon készülnek a termékeik, a hazai fogyasztók-
nak. A Sikér márka legfontosabb értéke a minőség 
maga, valamint a termékhez biztosított szerviz, 
támogatás. Töretlenül fejlődik a cég. Erőfeszíté-
seiket tavaly a Business Superbrands 2011 díjjal 
jutalmazta egy független szakmai zsűri. Alapító 
tagjai vagyunk a Magyar Termék Nonprofit Kft.-
nek, több vállalkozással együtt, amely alapfilozó-
fiánkat is tükrözi.

Blázsik Ferenc

Bicskei Malomüzem

Szekszárdi Malomüzem
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– A városban az elmúlt évben jelentős 
felújítás, beruházás történt, többnyire 
kiaknázva a pályázati lehetőséget. Mi 
minden újulhatott meg?
– A leglátványosabb a városközpont-reha-
bilitációs programunk volt. Az eredetileg 
106 millió forintos költségvetés a végére 
170 milliósra növekedett, mert az önkor-
mányzat saját erőből bevállalta azokat a 
fejlesztéseket, amelyeket - bár a pályázatba 
nem kerülhettek be -, egy ilyen mértékű 
beruházásnál kár lett volna kihagyni. Így 
hozzácsaptuk a projekthez a közművek 
cseréjét, trafót cseréltünk, illetve számos 
ilyenkor ésszerű járulékos beruházást haj-
tottunk végre. A program eredményeként 
megújult a polgármesteri hivatal, esti vilá-
gítást kapott a sportpálya, építettünk egy 
szép játszóteret. Egy pici piac és a hozzá 
tartozó fogadóépület is megépülhetett, és 
jelentős mértékű térburkolás hajtottunk 
végre.
– Egy nyertes Leader pályázat keretében 
szerettünk volna nekilátni a Séd patak 
partjára tervezett szabadidőpark kialakítá-
sának is, ám ezt végül elhalasztottuk, mert 
a patakpart előzetes környezeti kármente-
sítése elhúzódott.

– Az idei tervekben mi minden szerepel?
– Folytatni kívánjuk a pályázatokat. A fő 
célkitűzés az energiatakarékosság. Az 
üzemeltetési költségek csökkentése ér-
dekében napkollektorokat, napelemeket 
szeretnénk felszerelni. De minden lehe-
tőséget meg akarunk ragadni. A Leader 
program keretében már be is adtunk egy 
anyagot a sportöltöző felújítására, illetve 

a sportegyesülettel közösen szeretnénk 
elérni, hogy a kiemelt sportágak támoga-
tásban részesülhessenek. Az egészségtu-
datosságra is hangsúlyt kívánunk fektet-
ni, ezért egy ilyen jellegű programmal is 
indulni szeretnénk. A civil szervezeteink-
ben is élénk munka folyik, körülbelül tíz 
kisebb pályázatot nyújtottak be különféle 
témakörökben. Reméljük valamennyi si-
keres lesz!

– Ön nem csak a város vezetője, hanem 
a település legnagyobb „középvállala-
tát” is irányítja, hiszen a hivatal évente 
80-90 főt foglalkoztat. Hogyan érintette 
önöket a közszolgáltatásra vonatkozó új 
szabályozás?
– Berhidán 250-300 olyan ember él, aki 
nem jut munkához. Ahhoz azonban, hogy 
legalább foglalkoztatást helyettesítő támo-
gatást kaphasson – az új szabályok szerint 
–, évente minimum 30 napot dolgoznia 
kell. Ezt a közfoglalkoztatás keretében 
tudják megtenni. Az új szabályok sok gon-
dot jelentenek, mert csak 4 órában foglal-
koztathatunk, és erre is pályázni kell, ami 
azért probléma, mert ha biztosítani akar-
juk, hogy mindenki legalább rövid időre 
munkához jusson, egyfajta rotációs rend-
szert kellett kialakítanunk. Ez pedig óriási 
adminisztrációs teher, amire nincs appará-
tusunk. Ráadásul csak 80%-os támogatást 
kapunk, míg az állami vállalatok 100%-ot, 
és ott 8 órában foglalkoztathatnak. Nem lá-
tom be, mi ennek az oka. Mi lesz, ha nem 
tudjuk mellé tenni az önerőt?
– Úgy gondoljuk a kiutat az jelentheti, ha 
az alacsony képzettségűek kezébe olyan 

szakmát tudunk adni, amire van valós 
igény akár az önkormányzatnál, akár a 
munkaerőpiacon. Térburkolókat, park-
gondozókat, épület külső hőszigetelőket 
képeztünk. A kistérségben tavaly 48-ból 
40 főnek Berhida adott szakmai képesítést. 
Ezeket az embereket aztán az önkormány-
zat egy évre foglalkoztatni tudja. Ez alatt 
rengeteg értékes munkát végeznek el, és 
emellett komoly szakmai gyakorlatra tesz-
nek szert, így a későbbiekben már jó esély-
lyel indulhatnak a munka világába. Egye-
dülálló amit véghez viszünk, éppen ezért 
hiányolom a több figyelmet, a nagyobb 
támogatottságot.

– Kulturális téren mire nyílott lehetőség 
a tavalyi esztendőben?
– Intézményeink 2011-ben is meghatározó 
színterei voltak szabadidős, közművelődé-
si és közösségi rendezvényeinknek. Több 
kistérségi, megyei, országos rendezvé-
nyünk volt, mint például a Vass Lajos Or-
szágos Népzenei Verseny.
– Az ünnepeink megrendezésénél a helyi 
fellépőkre építettünk, magunk szórakoz-
tattuk magunkat. Egyik kiemelt célkitű-
zésünk volt a városunkban élő gyermekek 
és fiatalok bevonása a település kulturá-
lis életébe. Szeretnénk, ha nem a TV és a 
számítógép előtt töltenék az idejük nagy 
részét, ezért számukra sok értékes progra-
mot, foglalkozást szerveztünk művelődési 
intézményeinkben.
– 2012-ben készülünk a XX. Berhidai Na-
pokra, mely városunk legnagyobb ren-
dezvénye. A korábbiakhoz hasonlóan az 
eseményt – reményeink szerint – idén is 
megtiszteli majd jelenlétével testvérváros-
unk, Sepsibükszád, akikkel szerény lehe-
tőségeinkhez mérten nagyon jó kapcsola-
tot ápolunk.

Cseh T.

Az elmúlt időszak gazdasági problémái Berhida városát sem hagyták érintetlenül. 
Olyan vállalkozást is veszítettek, amelynek eltűnésével 60-70 milliós adóbevételtől 
esett el a város. Ennek ellenére a költségvetés stabil maradt, adósságuk nincs, és 
folytatódhat a tudatos építkezés, fejlesztés is.

Példa értékű a berhidai közfoglalkoztatás
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Bodajk

– Egy évvel ezelőtt a turizmusfejlesztés 
fontosságát hangsúlyozta, amelyet biz-
tos gazdasági alapokon képzel el. Tör-
tént-e előrelépés azóta?
– Településünk olyan turisztikai poten-
ciállal bír, amelyet eddig sajnos még nem 
sikerült kiaknázni. A Lamberg Kastély ér-
tékesítése ugyan már megtörtént, azonban 
a tó, illetve a város közigazgatási határain 
belül található parkszerű terület továbbra 
is befektetőkre vár. A tervek között felme-
rült már golfpálya, szabadidőpark vagy 
éppen egy élményfürdő építése, azonban 
saját erőből, a jelenlegi nehéz gazdasági 
helyzetben erre nem látok esélyt. Ahogy 
azt már korábban is elmondtam, a tu-
rizmusfejlesztést csakis stabil gazdasági 
háttérrel lehet megvalósítani, azonban a 
város 300 millió forintos költségvetése 
igencsak beszűkíti mozgásterünket. Saj-
nos az utóbbi 3-4 év során az állami támo-
gatások megközelítőleg 15 millió forinttal 
csökkentek, miközben oktatási intézmé-
nyeink éves fenntartási költségigénye 33 
millió forinttal nőtt. Mindez nagyjából 48 
millió forinttal rontja az önkormányzat 
mozgásterét. A város - jó esetben is csu-

pán alacsonynak nevezhető (25 millió fo-
rint) – iparűzési adóbevétele sem hordoz-
za magában a megváltás ígéretét. Ezért is 
tartom nagy eredménynek, hogy a 81-es 
út mellett kijelölt ipari területen vélhetően 
már a nyár során megépül két olyan csar-
nok, melyek munkahelyeket teremtenek, s 
ezáltal gazdasági fellendülést hozhatnak 
Bodajk életébe. A Sonima Kft. és a Fe-Co 
Mór Kft. üzemeiben reményeim szerint 
még az idén elindul a termelés. 
– A város szívében található tó kapcsán 
fontos megjegyezni, hogy habár befektetőt 
még nem, de vizet már találtunk. Az elmúlt 
évek során – nagyrészt a környékbeli bá-
nyák bezárásának köszönhetően – a karszt-
víz szintje emelkedni kezdett, így közel 40 
méteres szintkülönbséggel számolhatunk. 
Sorra új források jelennek meg, így a tóban 
is, amit kiszáradása miatt korábban mes-
terségesen kellett feltölteni. Ez szó szerint 
felkavarta az állóvizet, így márciusban egy 
lakossági fórum keretein belül tárgyaljuk 
meg az így adódó lehetőségeket, és a fel-
merülő problémákat. Igen, sajnos komoly 
problémákkal járhat mindez, hiszen várha-
tóan mocsaras területek alakulnak majd ki 

- városon belül is akár. A Vízügyi Hatóság, 
mint hivatalos szerv véleményét már ki-
kértük, akik megállapították, hogy térségi 
problémaként kell kezelni az ügyet. 

– Milyen pályázatok szerepelnek terveik 
között?
– Az előbb említett karsztvíz ügyéhez szo-
rosan kapcsolódik településünk vízren-
dezése, amelyre összesen közel 1 milliárd 
forintot kellene fordítani. Elsősorban két 
szakasz problémáját szeretnénk megolda-
ni, amelyek rendezésére most adtunk be 
másodszor pályázatot. Ennek elnyerése 
esetén a 132 millió forint állami támoga-
tással és 18 millió forintos önrésszel biz-
tosítva lenne e két veszélyeztetett szakasz 
fejlesztése. Egy másik, a „Településkép 
javítása kistelepüléseken” elnevezésű, 75 
millió forint forrást biztosító pályázat ál-
tal pedig Bodajk kulturális intézményének 
fejlesztését szeretnénk tető alá hozni. Ez a 
több funkciót betöltő (kultúrház, kávézó, 
családsegítő) épület központi szerepet ját-
szik a város kulturális életében, valamint 
az itt található rendőrőrsön fokozottabb 
rendőri jelenlétet szeretnénk kialakítani. 
Továbbá április-május környékén több, ap-
róbb pályázat ügyében is döntés születik. 
Mindez azért bír nagy jelentőséggel, mert 
sajnos semmilyen fejlesztést nem tudunk 
pályázatok nélkül megvalósítani.  

Taizs Gergő

A 2012-es év olyan gazdasági folyamatokat indíthat el a településen, ame-
lyek hosszú távon biztosíthatják Bodajk stabil működését. Almádi István 
polgármester az ipari parkba települő üzemek mellett a tervezett fejleszté-
sekről, illetve az emelkedő karsztvízszintről is szót ejtett pro és kontra.

Az ipari parkban már idén beindulhat a 
termelés
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– Hogyan élte meg a lakosság az újjáépítést?
– A károsult családok nagy része az év első 
felében még albérletben lakott, a bontásra ítélt 
házak lassan kezdtek eltűnni, s ezzel párhu-
zamosan terveztük az új lakóparkot. Sokan 
elhitték, hogy itt nem lehet tovább élni, sajnos 
néhány család el is költözött, ám a többségü-
ket sikerült meggyőznünk, hogy fogadják el 
az új otthonukat. 90 új lakás épült, és az év 
első felében ezek átadásra is kerültek. Ma már 
az ott élők tudják, jól döntöttek. Az új házak 
nem csak szépek, de magas műszaki színvo-
nalon is épültek. Voltak persze olyan családok 
is, akik a lakótelep helyett inkább a városban 
vásároltak használt lakást lerombolt ottho-
nuk helyett, és sajnos voltak, akik elköltöztek. 
Mindent egybevetve a település létszáma je-
lentősen csökkent.

– Az igazi megnyugvást csak az hozhatja 
meg, ha garantálni lehet, hogy a jövőben 
nem ismétlődhet meg a katasztrófa. Tudtak 
ilyen ígéretet tenni?
– Igen, időközben ugyanis megépült egy gát-
rendszer, ami megvédi a települést egy ha-
sonló kitörés esetén, és a vállalat is átállt az 
úgynevezett száraz technológiára. Ez ugyan 
újabb problémákat hozott - az erős szél ugyan-
is lefújja a tárolók tetejéről a mikro port -, de 
ennek megoldásán már dolgoznak.

– Hogyan érintette a katasztrófahelyzet a 
város költségvetését, a munkahelyeket?
– Az első fél évben lezárult az újjáépítés első 
üteme, a lebontott épületek helyén parkosítás 
történt, eltűnt a nyomasztó, elszomorító lát-
vány. Ez bizony a városnak is sokba került, 
a tavalyi évet vesztességgel zártuk, és az idei 
költségvetésünkben is érezzük a plusz ter-
heket. Az egyensúly megteremtéséhez még 
sok olyan beruházásra van szükségünk, ami 
főleg a dologi kiadásainkat képes csökkente-

ni. Ilyen például az intézményrendszerünk 
fűtéskorszerűsítése. A fűtőanyagunk gyakor-
latilag adott lesz, hiszen a kármentesített terü-
leteken főleg energianövényeket szeretnénk 
telepíteni. Mindez kapcsolódik a kormány 
által a halmozottan hátrányos kistérségekben 
elindított Start munkaprogramhoz is, amely-
ben jelenleg 97 főt tudunk közmunkásként 
foglalkoztatni. Hosszú távon az a tervünk, 
hogy létrehozunk egy önálló szociális szö-
vetkezetet, hogy azoknak, akik dolgozni sze-
retnének, munkahelyet tudjunk biztosítani. 
Tervezzük például egy gyümölcsös kialakítá-
sát – itt főleg a betegségekre kevésbé érzékeny 
almát fogjuk termeszteni –, és a termést a saját 
őstermelői piacon kívánjuk értékesíteni. Min-
tákat akarunk adni a helyieknek, és reméljük, 
hogy ezek mentén többen el tudnak majd in-
dulni, és akár őstermelőként, akár feldolgozó-
ként megtalálják majd a számításukat. Ehhez 
igyekszünk piacot is biztosítani, intézmé-
nyeinktől például elvárjuk, hogy a helyi ter-
melőket előnyben részesítsék. Mindent meg 
akarunk tenni azért, hogy ezen a téren is új 
munkahelyek jöjjenek létre.
– Tisztában vagyunk vele, hogy mindezek 
mellett a legfontosabb és a város jövőjét leg-
inkább meghatározó feladat, hogy tőkeerős, 
hosszútávra tervező, termelő üzemek tele-
püljenek az új iparterületünkre. Cél, hogy 
a devecseri munkavállalók minél nagyobb 
számban a versenyszférában találjanak ma-
guknak stabil munkát. Ez biztosítaná a csa-
ládok számára a megélhetést, a remélt élet-
színvonal növekedést és utat nyitna a jövő 
tervezésére.

– Milyen hatással van az újjáépítés a város-
fejlesztésre?
– A kármentő alapban összegyűlt pénz haté-
kony felhasználására elkészítettünk egy stra-
tégiai tervet, amit a kormány jóvá is hagyott. 

Egy hároméves programban gondolkodunk, 
és ehhez a kármentő alapból ránk jutó pénzt 
önerőként kívánjuk felhasználni uniós pályá-
zatokhoz, így megsokszorozva a lehetősége-
inket. Fejlesztési terveinkben első helyen a 
munkahelyteremtő beruházások állnak. A 
rendezési tervünkben nemrégiben kijelöl-
tünk egy ipari területet a lebontott városrész 
északi felén, ide vállalkozásokat szeretnénk 
telepíteni. Máris komoly érdeklődés tapasz-
talható, ami annak tudható be, hogy Devecser 
logisztikai szempontból kitűnő helyen van, 
ráadásul kiemelten támogatható területté 
vált, megkapta a leghátrányosabb kistérség 
besorolást, ami a különféle pályázatoknál a 
vállalkozások számára előnyt jelent. Ehhez 
jön még hozzá, hogy a telkeket - amelyeken 
hamarosan, pályázati forrásból az infrastruk-
turális beruházásokat is elvégezzük – a szo-
kásos árak tizedéért kínáljuk.

– Kulturális téren is kezd helyre állni a 
rend?
– Egy ilyen katasztrófa után óriási az embe-
rekben a közösségi igény, ezért ezen a téren 
igyekszünk minden tőlünk telhetőt megten-
ni. Van egy csodálatos kastélykönyvtárunk, 
ebben kulturális programokat tervezünk, 
csak úgy, mint a nyári időszakban a kistér-
ségben, ahol egy közös, hagyományteremtő, 
három hétvégét is érintő programsorozatot 
szeretnénk életre hívni, sporthétvégével, a 
helyi értékek bemutatásával. Devecser a Som-
ló-hegy fővárosa, emellett kistérségi központ-
tá is váltunk, éppen ezért szeretnénk komoly 
programokat szervezni itt a városban is, és 
felkarolni a somló-hegyi és az ahhoz kapcso-
lódó kulturális programokat is. Most fokozot-
tan szükség van ezekre a közösségépítő ese-
ményekre, rendezvényekre.
– Szerencsére kapunk még mindig ehhez 
kapcsolódó felajánlásokat és segítséget. Talán 
soha nem fogjuk tudni megköszönni azt az 
önzetlenséget, odafigyelést, támogatást, amit 
határon belülről és túlról kaptunk. Ezért is 
ragadunk meg minden alkalmat, azzal kezd-
ve, hogy őszintén reméljük, sehol a világon 
többet ilyen szörnyűség nem következik be. 
Devecser köszöni az összefogást, mely elhoz-
ta nekünk a reményt, az életet!

-sugi-

A vörösiszap-katasztrófát követően a városban gyakorlatilag háborús körülmények 
között kellett élnünk egy ideig, a tavalyi év azonban szerencsére már másképp zajlott. 
Az év elején, ahogy leesett a hó, eltűnt a vörös szín, már tapasztalható volt a pozitív 
hangulatváltozás, ezért a Magyar Máltai Szeretetszolgálat hatékony támogatásával 
és közreműködésével az egész évet átölelő kulturális rendezvényekkel, közösség ko-
vácsoló eseményekkel próbáltuk feledtetni a közelmúlt tragédiáit. Újra tanultunk itt 
Devecserben élni – kezdte évértékelőjét Toldi Tamás, Devecser polgármestere.

Van jövője Devecsernek



23. oldal

Dorog

Három jelentős beruházás
– A településfejlesztés területén három 
kiemelkedő eredményt sikerült elérnünk 
2011-ben. A dr. Magyar Károly Városi 
Bölcsőde szeptemberben egy új szárny-
nyal, gyakorlatilag a duplájára bővült. A 
81 milliós összköltségű projekt 73 millió 
forint támogatásban részesült. Ezt követő-
en, december elején, Szent Borbála Napján 
került átadásra a teljes egészében felújított 
járóbeteg szakrendelő, mely a Dorogi Kis-
térség egészét szolgálja. A közel 350 millió 
forintos beruházáshoz 296 millió forint tá-
mogatást nyert a város a KDOP keretében. 
Ezzel teljes körűen befejeződött a város 
egészségügyi rendszerének korszerűsíté-
se, mely a kórház teljes felújításával kezdő-
dött, majd a központi háziorvosi ügyelet 
új épületének átadásával folytatódott, azt 
követően pedig az új mentőállomás követ-
kezett, és most zárult a szakorvosi rendelő 
teljes felújításával. Ez az épületegyüttes a 
város közepén, megjelenésében – forma és 
színvilágában – is egységes egészet alkot.
Bár a dorogi rendőrkapitányság épüle-
tének felújítása nem tartozik az önkor-
mányzati fejlesztések sorába, mégis nagy 
örömmel fogadta a város, hiszen az új kör-
nyezet összehasonlíthatatlanul magasabb 
minőséget biztosít munkájukhoz a rend 
őreinek.

Gazdag kulturális élet – 
események sora
– Januárban a Magyar Kultúra Napja al-
kalmából a Dorogi Galériában Kapa Me-
linda művésztanár kiállítását tekinthették 
meg az érdeklődők; a színházteremben 

pedig Fekete Nándor varázsolta el meg-
hitt orgonajátékával az ünneplőket. A 
Bál a városért jótékonysági rendezvény 
bevételét 2011-ben a városi közoktatás 
sportrendszerének támogatására fordít-
hattuk. Májusban a Dorogi Galériában 
a Párbeszéd Napja alkalmából, a Föld 
gyermekei című kiállítás keretében mu-
tatta be és méltatta Keglovich Ferencné, 
a Magyar Bababarátok Egyesületének 
elnöke Czibuláné Csicsman Erzsébet ba-
bakészítő remekeit, akinek több mint 200 
baba került ki a kezei közül az elmúlt tíz 
év alatt. Az Önkéntesség Európai Éve je-
gyében zajlott tavaly Európa Napunk, 
avagy a Párbeszéd Napja, mely mindig jó 
alkalom a helyi társadalmi párbeszéd fej-
lesztésére, hiszen tudjuk: a közösségi élet 
alapja az aktív polgárság. Pünkösdkor, a 
II. Kosbor - Közösségek Ünnepén a bor- 
és pálinkakóstolók, a különleges házi ké-
szítésű finomságok, a színes gyermek és 
kézműves foglalkozások, és a színvonalas 
szórakoztató műsorok egész napos él-
ményt nyújtottak kicsiknek, nagyoknak. 
A Bányásznap Dorogon mindig nagy ün-
nep. A háromnapos rendezvénysorozat-
ból csupán egyetlen különleges alkalmat 
emelnék ki: vasárnap délelőtt a 80 éves 
Szent Borbála bányásztemplomra az ép-
pen 60 évvel ezelőtt pappá szentelt Paskai 
László bíboros, nyugalmazott esztergom-
budapesti érsek gyémánt miséjével em-
lékezhettünk. Az éves rendezvények so-
rát tavaly is a Karácsonyi Gála zárta. Az 
ajándékműsor hetedik esztendeje biztosít 
keretet a város legrangosabb díjának, a 
Rauscher György-díjnak az átadására. 

2011-ben Cselenyák Imre írót tüntettük ki 
ezzel az elismeréssel.

Előretekintés
– Szinte már hagyományosnak mondható 
a főegyházmegyével való együttműködés-
ben templomaink megújulása. Tavaly a 
Szent Borbála bányásztemplom újulhatott 
meg az összefogás eredményeként, idén 
pedig már folyik a Szent József templom 
külső felújítása. Beadtunk egy új pályáza-
tot a volt bányatiszti kaszinó felújítására 
is. Ez egy közművelődés fejlesztő prog-
ram, mely a könyvtár megújítását, és egy 
hozzá tartozó, állandó és időszaki kiállí-
tások megrendezésére is alkalmas múze-
umi tér megvalósítását tűzte ki célul. Az 
értékrend változatlan: örökségvezérelt fej-
lesztés folyik továbbra is. A bányásztiszti 
kaszinó elválaszthatatlan részét képezi vá-
rosunk gazdaság- és fejlődéstörténetének. 
Ez egy csodálatos épület, ahol egykoron a 
bányatisztek szabadidős és szórakozási le-
hetőségeit biztosította a bánya. Eredetiben 
kívánjuk rekonstruálni az épületet.
– Szeretnén, ha közoktatási és egészségügyi 
intézményeink továbbra is önkormányza-
ti kontroll alatt működhetnének tovább. 
Kórházunknak, egészségügyi rendsze-
rünknek nincs adóssága, ahogy említettem 
teljes egészében felújítottuk az elmúlt évek 
során, nem látjuk okát, hogy miért kellene 
lemondanunk annak további sikeres mű-
ködtetéséről. Ráadásul a kórházunk éppen 
most lesz 90 éves, 1922-ben került ugyanis 
átadásra. Természetesen ezt is a Kőszénbá-
nya Részvénytársaság építette, és a Bánya 
Társláda, mint betegbiztosító intézmény 
működtette. A kórház eddigi történetében 
az 1950-ben bekövetkezett államosítás, és 
az 1990-es években a megyei működtetés 
egyaránt visszaesést jelentett. Dorog városa 
kötődik az intézményeihez, sokat tett azok 
jó működéséért, és szeretné a jövőben is sa-
ját fenntartásban üzemeltetni.

Cs.T.

Dorog városa nem panaszkodhat a 2011-es esztendőt illetően. Intézmény-
fejlesztések, -átadások, kulturális programok, események sora gazdagí-
totta az ünnepnapokat. Reményeik szerint az idén is folytatódhatnak az 
örökségvezérelt fejlesztések, vagyis az egykori bánya jellegzetes és neves 
épületeinek újjászületése, a modern kor elvárásainak megfelelő hasznosí-
tása. Az évet dr. Tittmann János polgármester így értékelte:

Dorogon folytatódnak az 
örökségvezérelt fejlesztések
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– Dunaújváros kemény napokat élt meg 
2011-ben, sikerült-e rendezniük a város 
költségvetését, és mi mindent tettek en-
nek érdekében?
– 2010 októberében, mikor átvettem a pol-
gármesteri teendőket, katasztrofális költ-
ségvetési helyzettel szembesültem. Szeren-
csére ez már csak múlt idő, akkor viszont 
a hitelállományon felül az egyéb lehetsé-
ges mozgás is beszűkült, mert a bankok, a 
város pénzügyi partnerei már nem voltak 
hajlandók további hiteleket adni a koráb-
ban felvettek mellé. Tehát a legfontosabb 
teendőnk a város költségvetési helyzeté-
nek stabilizálása volt, de ezzel párhuzamo-
san el kellett indulni a fejlesztéseknek is. A 
stabilizálás érdekében 2011 májusában a 
közgyűlésnek az alapfokú oktatási intéz-
mények átszervezése mellett kellett dön-
tenie, viszont intézmények nem szűntek 
meg, csak összevonásra kerültek, ami nem 
jelentett elbocsátást, a tanulócsoport és a 
pedagógus létszám is megmaradt. Szintén 
szigorú döntéseket kellett meghoznunk a 
város szociális hálózatára vonatkozóan, 
az állami normatívák figyelembevételével 
ésszerűsítenünk kellett a feladatokat, és 
módosítanunk a belső struktúrát.

– A városban virágzó kulturális-, és 
sportélet folyik. Mit emelne ki ezen a té-
ren 2011-re vonatkozóan?
– A tavalyi év egyik legnagyobb elismerését 
jelentette kulturális téren, hogy a már ha-
gyományossá vált „Parázs-Varázs Családi 
Hétvége” elnevezésű májusi nagy rendez-
vényünket a Magyar Fesztivál Szövetség a 
tagjai közé választotta, ezzel is biztosítva 
az eddig megszokott magas színvonalat, 

és elismerve munkánkat. Természetesen, 
ahogy a tavalyi évben, úgy idén is arra tö-
rekszünk, hogy a már hagyományos nagy 
rendezvényeinken jól szórakozzanak a vá-
roslakók és kilátogatók.
– Ugyanígy büszkék vagyunk sportéle-
tünkre is. A két évvel ezelőtt elfogadott 
sportkoncepció – az Út a megújult sport-
város cím elérésének – fontos részét alkot-
ja a jelenlegi futballstadion és a leendő, a 
régi vidámpark helyén létesítendő szabad-
idő- és sportcentrum létrehozása. Megala-
kult egy munkacsoport, amelynek feladata 
egy tanulmány elkészítése a félbemaradt 
stadion továbbépítéséhez, ugyanis a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség pályázatot írt 
ki éppen az ilyenek fejlesztésére. A másik 
kiemelt feladatra, a szabadidő- és sport-
centrum megvalósítására már megvan 
az önkormányzati önrész az edzőpálya 
területének eladásából, tehát egy sikeres 
pályázat után – a jövő év második felében 
– elkészülhetnek a teniszpályák, a műfü-
ves és futballpályák. Ami pedig az első 
osztályú női kézilabdacsapat sorsát illeti, 
az önkormányzat megvásárolja az eddigi 
tulajdonosoktól névleges áron a felnőtt csa-
patot. Kiemelt feladata lesz a városnak, a 
hírnevet szerzett csapat működésének biz-
tos alapokra helyezése. Az sem mellékes, 
hogy egy kézilabda akadémiában képzett 
fiatal közösség számára a felnőtt csapat 
húzóerőt, példát jelenthet. A kézilabda fej-
lődése mellett pedig ugyancsak elismerő 
és jó hír a városnak, hogy a Magyar Röp-
labda Szövetség két helyen, Szolnokon és 
Dunaújvárosban akarja megvalósítani a 
sportág két akadémiáját.

– A nehéz költségvetési helyzet ellenére 
történt-e előrelépés a fejlesztések, beru-
házások terén?
– Javában zajlanak a kórházunk több mil-
liárdos beruházásának munkálatai, mely-
nek révén egy új műtőblokkal gazdagodik 
a Szent Pantaleon Kórház, valamint megyei 
jogú városként az Integrált Városfejlesz-
tési Stratégia – pályázaton is indulunk, 
mely egy 1,8 milliárdos összegű fejlesztés, 
s a belváros rekonstrukcióját szeretnék 
megvalósítani. Terveink várhatóan 2014-re 
megvalósulhatnak, és reményeink szerint 
új munkahelyeket is teremtenek majd. Na-
gyon fontosnak tartjuk a helyi vállalkozók 
megsegítését is, a közbeszerzésnél sajnos 
nem hozhatjuk előnybe őket, de ezen kívül 
kimondtuk, hogy minden más téren alap-
vető elsőbbséget kell élvezniük. 2006. óta 
a költségvetésben elkülönítünk a részükre 
munkahelyteremtő céllal pályázati pénzt. 
Merünk továbbá nagyokat álmodni: au-
gusztusban testvérvárosi szerződést írtunk 
alá a kínai Yingtan városával, és hisszük, 
hogy ez az új kapcsolat nem csak kulturá-
lis, hanem gazdasági előnyöket is rejt majd 
számunkra. Ugyancsak 2010-ben indult el 
egy EU-s projekt, az ún. DAHAR, ez a Du-
nai Belvízi Kikötők Fejlesztéseit összehan-
goló program. Dunaújvárosban működik 
révkikötő, ipari kikötő és hajóállomás, s 
mindezek érintésével 2014-ig egy nagymér-
tékű kikötőfejlesztés és logisztikai beruhá-
zás valósulhat meg. Stratégiánk első helyén 
a város gazdaságának stabilizálása, meg-
erősítése szerepel, tulajdonképpen ez az a 
vezérfonal, mely köré építjük terveinket, és 
az ahhoz szükséges megvalósítási lehető-
ségeket. Dunaújváros Közgyűlésének erős 
többségével, a választók bizalmát meghá-
lálva és az általunk kitűzött célok mentén 
bizakodva tekintek a jövőbe. Szükségünk 
van fejlesztésekre, beruházásokra, hisz az 
az érdekünk, hogy Dunaújváros élhető vá-
ros maradjon, az itt élők pedig megtalálják 
számításaikat.

A jelenlegi állapot fenntarthatósága a jövőre vonatkozóan csak következetes in-
tézkedésekkel biztosítható - nyilatkozta Cserna Gábor, Dunaújváros Megyei Jogú 
Város polgármestere. Az önkormányzat jelentős saját bevételekkel rendelkezik, 
például az iparűzési adó és egyéb helyi adók. Így a már elfogadott költségvetési 
rendelet következetes betartása a bevételi és a kiadási oldal egyensúlyban tartása 
biztosítja, hogy Dunaújváros megalapozza gazdasági stabilitását.

Következetes intézkedések a stabil 
gazdasági helyzet érdekében
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Enying

– Tavalyi örömmel nyilatkozata, hogy a 
régóta várt csatornaprogram végre elin-
dult. Hogy áll ez a dolog?
– Így van, 2011-et a csatornával kapcso-
latos előkészítő munkálatok határozták 
meg, melyek sajnos még mindig tartanak. 
A tervek szerint 2011 őszén szerettük vol-
na elindítani a közbeszerzést, de sajnos a 
bürokrácia miatt ez elhúzódott, így idén 
május-június hónapokban várható a ki-
vitelezési munka kezdete. Ha minden a 
tervek szerint alakul, akkor 2013. végére 
befejeződhet a projekt.

– Milyen beruházások zajlottak a város-
ban az elmúlt évben?
– A bölcsőde felújítását, kibővítését be-
fejeztük egy nagyjából 80 millió forintos 
beruházás során, így az átadást követő-
en a gyereklétszámot növelni tudtuk, az 
óvodába pedig 50 fővel több jelentkezett a 
megszokottnál, ami a tavalyi év kellemes 
meglepetésének számított. Azonban ál-
talánosságban elmondható, hogy nagyon 
nagy lehetőségeink sajnos nem voltak. Ezt 
előre látni lehetett, hiszen a többi önkor-
mányzathoz hasonlóan mi is hónapról hó-
napra éltünk. Sajnos létszámleépítésre is 
sor került amikor a városi szolgáltató intéz-
ményt átszerveztük, hiszen a csőd szélére 
került a város működése, és a költségvetés 
alakulása megkövetelte ezt a lépést. A má-
sik nagy terv, az iparterület kialakítása és 
betelepítése pedig a megfelelő infrastruk-
turális háttér kiépítésének függvénye. Ide 

tartozik például az előbb említett szenny-
vízcsatorna rendszer befejezése is.

– Az idei költségvetés hogyan alakul? 
– Sajnos a tavalyihoz hasonló nehézségek-
nek nézünk elébe. Két nagy problémánk 
van, melyek már állandónak tekinthetők, 
így idén is sok fejfájást fognak okozni: az 
étkeztetés és az energiaszolgáltatás kérdé-
se. Ez utóbbi általános gond a települések 
életében. Az étkeztetés problematikájának 
megoldása egy saját konyha kialakítása le-
hetne, de erre jelenleg nincsenek pénzügyi 
forrásaink. Fejlesztéseket idén kizárólag 
olyan pályázatok által tudunk véghezvin-
ni, amelyek 100%-os támogatottsággal bír-
nak. Tavalyi terveink között szerepelt egy 
szabadtéri színpad megépítése, amire most 
adtuk be a pályázati anyagot. Pozitív elbírá-
lás esetén ez a közel 80 millió forintos beru-
házás a településkép javítását fogja megcé-
lozni, amely során a Petőfi parkban játszótér 
épülhet, valamint kialakítunk majd egy 
sétányt parkolóval együtt. További terveink 
között szerepel egy modern, kisvárosi fe-
dett piac kialakítása, amely a helyi termelők 
portékájának adna otthont. A csatornapro-
jekt mellett ez a kettő elképzelés szerepel 
kiemelt helyen a jövőre nézve. 

– Mik történtek a város kulturális és 
sportéletében, illetve milyen események 
lesznek 2012-ben?
– Aminek nagyon örülök, az a lakosság 
tevékeny együttműködése a kulturális 

programok megszervezésében. Ilyen volt 
például a Pünkösdi Vigasságok, amit a 
Balatonbozsokért Alapítvány szervezett, 
és dicséret illeti meg a közreműködő asz-
szonyokat és gyerekeket a színvonalas 
programsorozatért. A másik kiemelkedő, 
civilek által szervezett esemény az Eszem-
iszom Fesztivál volt, amit már tavaly előtt 
is megtartottunk. Ezt helyi gazdák finan-
szírozták, és hagyományosan nagy siker 
és sok résztvevő jellemezte. Az adventi 
ünnepségsorozat meghittségét egyszerű-
sége, vasárnapi gyertyagyújtásai, a forralt 
bor és a zsíros kenyér adja. Úgy gondolom, 
hogy ezek a rendezvények nagyon jól mű-
ködnek, és igény is van rájuk. Ki kell még 
emelnem a két nyugdíjasklub tevékenysé-
gét, akik jótékonysági esteket szerveznek, 
támogatva például a mentőket. Tavaly 
tízéves volt a testvérvárosi kapcsolatunk 
a németországi Bad Urach-al, amely évfor-
dulót ez éveben szeretnénk megünnepelni 
és erre közvetlenül pályáztunk a EU-ba. A 
helyi sportéletben a labdarúgó szakosz-
tály meghatározó szereppel bírt mindig is. 
Sajnos a szezon előtt több ifjú tehetségün-
ket leigazolták, így a csapat mostanra kezd 
még csak összeállni. Azt viszont örömmel 
látom, hogy a legkisebbektől egészen az 
idősekig sokan rúgják Enyingen a labdát. 
A karate, a természetjáró és az asztalite-
nisz szakosztályunk is tele van fiatalokkal, 
úgyhogy a városi sportélet dinamikus-
nak mondható. Idén lesz húsz éve, hogy 
Enyinget várossá nyilvánították. A jeles 
évforduló adja a keretét, tartalmát az au-
gusztusra tervezett programsorozatunk-
nak, amelyre szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!

Veér K./Taizs G.

Dr. Pintér György Enying város polgármestere beszélgetésünkben elmond-
ta, hogy a település működését a tavalyi esztendőben komoly anyagi ne-
hézségek hátráltatták, és előreláthatóan 2012-ben is a túlélés lesz az egyik 
fő cél.

2011 embert próbáló év volt



Ercsi
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– Annál is inkább – folytatta a polgármes-
ter-, hiszen a korábban meglévő intézményi 
struktúrák megmaradtak, ennyivel többek 
is vagyunk, mint a martoniak. Nálunk 
gyámügy is működik, építési és okmány-
irodai ügyekben is kistérségi feladatokat 
látunk el. Bár biztosan lesznek változások, 
de a szolgáltatások ebben a körben tovább-
ra is működni fognak. Kezdeményeztük 
a kormány felé a módosítást, kíváncsian 
várjuk az eredményt.

– Hogyan sikerült a 2011-es év?
– Sajnos a mostani testülettel nem igazán 
sikerült minden ügyben zökkenőmente-
sen együttműködni. Hiányzik a lendület, 
amely a korábbi időszak sikereit tovább-
lendíthetné. Lehet, hogy ez az én hibám is, 
de sajnos a kisebb létszámú önkormányzat 
pártpolitikai tekintetben polarizáltabb 
lett, és a véleménykülönbségek különö-
sen a kistérségi ügyekben éleződtek ki, 
bár mára úgy tűnik, egyfajta kooperáció 
jött létre ebben a tekintetben. Az elmúlt 
évben sikeresen elindítottuk a járóbeteg 
szakellátó intézményünket, amely egy 
plusz szolgáltatást biztosít a környék la-
kói számára. Az átadás után, a működés 
beindításakor volt pengeváltás a testü-
letben, a hogyan, miként és főleg a miből 
kérdésében. A társönkormányzatok is 
nehezen adták az anyagi hozzájárulást, 
nem is beszélve Ráckeresztúrról, ahol az 
év végén feloszlatta magát a testület, és a 
közelmúltbeli választásig határozatkép-
telenek voltak, és nem is tettek be semmit 
a közösbe. Mindezek ellenére a járóbeteg 
programunk sikeresnek mondható, hiszen 
már a második hónapban 100% fölött tel-
jesített a betegpontok szerint. Kérésünkre 

az OEP visszamenőleges hatállyal följebb 
is emelte a kvótát, és ezzel együtt a támo-
gatás mértékét.

– Voltak egyéb pályázataik is?
– Az elmúlt időszakban sikerült komoly 
tartalékot képeznünk, így két nagy pá-
lyázatra is volt lehetőségünk, és mindket-
tőt meg is nyertük. A KDOP keretében a 
csúszásmentes partfal kialakítására nyer-
tünk 292 millió forintot, a teljes projekt 345 
millióba fog kerülni. Sajnos csúsztunk a 
projekttel, mert a közbeszerzési kiírást pár 
nappal a határidő előtt a közgyűlés visz-
szavonta, így csak novemberben tudtunk 
eredményt hirdetni, és ezért decemberben 
lehetett nekilátni a munkálatoknak. Így a 
Duna vízszintjének függvényében tudnak 
dolgozni az építkezésen, az átadási ha-
táridőt pedig május 31-re tűztük ki. Nagy 
örömömre szolgál, hogy KEOP-os pályá-
zaton a csatornázás és a szennyvíztisztítás 
megoldására nyertünk 110 millió önrész 
mellett 310 milliós forintot. Ez Sinatelep - 
ahol 450 ember él - csatornázására és az 
ottani szennyvíz tisztítására ad lehetősé-
get. Ebből a pályázatból korszerűsítjük 
a régi szennyvíztelepünket is, amelynek 
hulladékából reményeink szerint valami-
féle energetikai hasznosítás is lehet, egy 
pelletgyártó üzem települhet mellé. Ezt a 
projektet 2014-ig kell befejeznünk. Javíta-
ni tudtuk szociális szolgálatunk működé-
si feltételeit is, a volt Kossuth utcai óvoda 
épületét rendbetettük, akadálymentesítet-
tük, így a gyermekjóléti- és családsegítő 
szolgálat ide költözhetett csakúgy, mint az 
iroda. A Lejtősori épületben megüresedett 
helyen tudtunk három férőhelyet bővíteni 
(így már húsz fő bentlakót tudunk ellátni), 

és egy nappali szobát biztosítani, amely a 
bejáró nyugdíjasok számára nyújt kultu-
rált környezetet, tartózkodási helyet. Ezt a 
beruházást teljesen önerőből, mintegy 55 
millió forintból valósítottuk meg.

– Milyen lesz az idei év? Terveznek-e 
újabb beruházásokat?
– Az idei költségvetésünk nagyon szűkös, 
folyamatosan romlanak a kondícióink. Na-
gyon alaposan át kellett tekintenünk min-
den költség-nemet, hogy ne zuhanjon a 
szolgáltatások és a juttatások színvonala a 
megszokott alá. Ugyanakkor nem akarunk 
megállni a fejlődésben, a fejlesztésekben 
sem. Ha tudunk egy kis pénzt félreten-
ni, azt mindenképpen pályázati önerőre 
tartalékoljuk, hiszen más lehetőségünk 
nincs. Így két KDOP-s pályázatot tudtunk 
beadni. Az első a nagy forgalmú Dózsa 
György út felújítása mintegy százmilli-
ós költséggel, közel tízmilliós önerővel, a 
másik pedig a városközpont rehabilitációs 
program, amelynek keretében a művelő-
dési házunkat szeretnénk rendbe tenni. Ez 
kb. 55 millióba kerül, ebből ötmillió forint 
önrészt kell az önkormányzatnak biztosí-
tani.

– Milyen rendezvények lesznek 2012-ben 
Ercsiben?
– Tavaly nagy siker volt az Eötvös-napok, 
és nagy létszámú közönséget vonzottak a 
2007-ben elindított adventi ünnepségek is. 
Idén szeptember első vasárnapja környé-
kén – mivel Eötvös-napok kétévente van-
nak – a Kinizsi SE 100 éves fennállása ad 
keretet nagyrendezvényünknek, amely-
hez a művelődési ház ötvenéves jubileu-
ma is kapcsolódik, így a sport és a kultúra 
találkozásából ismét tartalmas fesztiválra 
van kilátás. Ugyancsak sokak számára 
nyújt majd kellemes kikapcsolódást ha-
gyományos majálisunk a Duna-parton, és 
természetesen mindenkit várunk az ad-
venti ünnepekre is!

Veér Károly

A közigazgatás átszervezése kapcsán Ercsi esetében trónfosztás történt, az elmúlt 
évben Martonvásár kezdeményezésére a szomszéd város lett a kistérség központ-
ja, székhelye. Szabó Tamás polgármester ugyanakkor elmondta, hogy a szomszé-
dos települések megkérdezése után beadvánnyal éltek, hogy Ercsi járási központ 
lehessen.

Végre megoldódik Sinatelep csatornázása
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Esztergom

– Van ok a bizakodásra? Sikerül végre 
rendezni a város pénzügyi helyzetét?
– Esztergom városában a tavalyi év az 
adósságrendezésről szólt. Meggyőző-
désem, hogy egy picit, ha lehet így fo-
galmazni, az összes önkormányzat előtt 
járunk, hiszen a legtöbbjük még csak 
ezután kell, hogy majd szembe nézzen 
az ilyen jellegű problémákkal. A város a 
tavalyi évben úgynevezett válságköltség-
vetéssel működött egészen augusztusig, 
ami azt jelentette, hogy kizárólag a kötele-
ző feladatok ellátására lehetett csak pénzt 
fordítani. Az önként vállalt feladatokra 
fordítható összegek gyakorlatilag nullára 
redukálódtak. Az adósságrendezés során 
26 milliárdos hiányt tártak fel, ebből 4 
milliárd az, amely a következő években 
1-1 milliárd éves törlesztéssel visszafize-
tésre kerül. Esztergom hosszú távú köte-
lezettségei 20 milliárdra rúgnak, s ebből 
17 milliárd svájci frank alapú. A bankok 
- jelzálog fedezet mellett - egy négyéves 
tőke-visszafizetési moratóriumot adtak 
a városnak, ami azt jelenti, hogy a teljes 
adósságot mintegy 20-25 év alatt kell majd 
kigazdálkodni.
– Ugyancsak hatással van az idei évi költ-
ségvetésünkre, hogy az intézményeink 
egy jelentős részét az állam decemberben 
- az ingatlanvagyon átadása mellett - gon-
dozásba vette, de az azok üzemeltetésére 
vonatkozó feltételek nem kerültek tisztá-
zásra: úgy tűnik az állam továbbra is tő-
lünk várja a fenntartási költségeket, és az 
igényét inkasszó útján próbálja érvényesí-
teni.

– Ilyen feltételek mellett képes fejlesztési 
feladatokat ellátni a város?
– Az adósságrendezési folyamat során 
a város pályázatokon nem indulhatott, 
annyit azonban sikerült elérnünk, hogy 
az önrész nélküli pályázatokat tovább 
folytathattuk. Így befejeződhetett a mú-
zeumban egy múzeumpedagógiai szoba 
kialakítása, az iskolák interaktív táblákkal 
gyarapodhattak, és a könyvtár is eredmé-
nyesen indulhatott egy, a könyvállomány 
digitalizálását segítő programon. Augusz-
tusban – miután a válságköltségvetés le-
zárult –, áttekintettük, hogy melyek azok 
a pályázatok, amelyeket folytathatnánk. A 
választásunk az ipari parki fejlesztésekre 
esett, ahol egy busztároló és egy kamion 
mosó kialakítására kerülhet sor. Sajnálatos 
módon, forráshiány miatt a déli kanonok-
sor építkezése leállt, de az állagmegóvás 
elkezdődött, és ezt ez év májusáig be is 
szeretnénk fejezni. Nagyobb fejlesztések 
egyelőre nem lehetségesek, hiszen ebben 
az évben két milliárdnyi adósságot ki kell 
fizetnünk. Inkább úgy fogalmaznék, hogy 
a megkezdett beruházásokat szeretnénk 
szinten tartani, hogy a későbbiekben azok 
majd folytatódhassanak, illetve az önrész 
nélküli pályázatokat az önkormányzat si-
keresen teljesíthesse.

– Esztergom hagyományosan gazdag kul-
turális életére hogyan hat ez az adósság-
rendezési folyamat?
– A kulturális feladatok az önként vállalt 
feladatok körébe sorolhatóak, így mini-
mális összeg jutott a közösségi intézmé-

nyeinkre, de valamennyien megoldották 
ennek ellenére, hogy kulturált műsorokat 
szolgáltassanak. Az Esztergomra jellemző 
fesztiválok azonban sajnos elmaradtak, 
de reméljük, hogy ezen a téren idén már 
előbbre tudunk lépni. Tavaly civil támo-
gatással azonban egy nagyon sikeres híd-
ünnepet sikerült tető alá hozni. Az Eszter-
gomot és Párkányt összekötő, most tízéves 
Mária-Valéria-híd tiszteletére rendezett 
ünnep arra is rámutatott, hogy összefo-
gással igen is lehet nívós rendezvényeket 
életre hívni.

– Mit tudtak tenni testvérvárosi kapcso-
lataik ápolása érdekében?
– Idén ünnepeljük együttműködésünk hu-
szadik évfordulóját Párkánnyal, Espooval 
és Bamberg városával. Kapcsolatainkat 
a jövőben mind kulturális, mind pedig 
gazdasági téren szeretnénk fejleszteni, el-
sősorban a turisztikát jelöltük meg közös 
célként. A német testvérvárosainkkal már 
kitűnő kapcsolatunk van, és most megpró-
bálunk Ázsia felé nyitni, de természetesen 
ezek az eredmények majd csak később 
fognak megmutatkozni.

– Az idei év tervei dióhéjban?
– Alapvetően az a tervünk, hogy Eszter-
gomban a mindennapi élet feltételeit biz-
tosítani tudjuk. Lehet, hogy ez kis válla-
lásnak tűnik, de az itt élők tudják, hogy ez 
egy jelentős előrelépés lesz. Szeretnénk má-
jusban újra nyitni a tavaly bezárt élmény-
fürdőnket, hiszen ez sajnálatos módon a 
városi turizmusnak is komoly érvágást 
jelentett. Keresünk továbbá befektetőket, 
akik a megkezdett szálloda beruházások-
ba , illetve az ipari park fejlesztésébe is be-
kapcsolódnának, mert az idei esztendőben 
ezeket is folytatni szeretnénk.

- réz -

Hosszú ideje vár már Esztergom városa arra, hogy rendeződjenek pénzügyi 
gondjai. A mindennapokat is súlyosan érintő problémák végre megoldód-
ni látszanak. A város és a bankok megállapodásra jutottak, stabilizálódhat 
a gazdálkodás, normalizálódhat a helyzet - erről számolt be évértékelő in-
terjúnkban a város polgármestere, Tétényi Éva.

Kiút az adósságcsapdából



– Milyen évet tudhatnak maguk mögött?
– Rendkívül mozgalmas évünk volt, mindjárt az év 
elején úgy döntöttünk, hogy gépi beruházást hajtunk 
végre a termelői kapacitás növelése és a hatékonyság 
javítása érdekében. 200 millió forint értékben, önerő-
ből vásároltunk egy korszerű lézer- és egy stancoló 
megmunkálógépet, valamint a hozzátartozó polcrend-
szert. Mivel az új gépek nem fértek el a meglévő lemez-
megmunkáló csarnokunkban, így a megoldás érdekében 
– a napi termelés mellett – 4000 négyzetméternyi gyártó-
felületet mozgattunk meg, és szerveztünk újra, így egy 
modern lemezmegmunkáló üzemet hoztunk létre.
– Munkaellátottság tekintetében sem volt okunk panasz-
ra, külföldről és belföldről egyaránt folyamatosan érkez-
tek a megrendelések, jól érzékelhető volt a növekedés, 
aminek eredményeként 2011-ben működésünk 22 évé-
nek legmagasabb árbevételét könyvelhettük el. A fejlő-
dés természetesen a vállalati létszámra is hatással volt, 

67 új dolgozóval gyarapodtunk, ami igazán szép ered-
ménynek mondható a mai gazdasági környezetben.

– Mi minden kellett ahhoz, hogy ezeket a nem minden-
napi eredményeket elérjék?
– Nagy szerepe volt annak, hogy igazán szép projekte-
ken dolgozhattunk. Míg korábban évente rendszerint 
egy-egy nagyobb belföldi megrendelésre sikerült szert 
tennünk, addig 2011-ben három komoly megbízást is 
kaptunk. Elsőként a budapesti Onkológiai Intézethez 
volt szerencsénk egy jelentős munkát elkészíteni, majd 
erős versenyben sikerült megnyernünk a Richter Gede-
on Zrt. budapesti részlegében elvégzendő feladatokat, és 
egy szintén kemény versenytárgyaláson szereztük meg 
egy svájci gabonakereskedelmi cég bizalmát. Ez utóbbi, 
a Glencore AG, Európa legnagyobb ilyen profilú vállala-
ta, így nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy ebbe 
a beruházásba beléphettünk. 12 db 30 000 m3/óra lég-
szállítású robbanásbiztos gépnek a szállítási lehetőségét 
kaptuk meg. Ez volt 2011-ben a legnagyobb volumenű 
belföldi munkánk.
– Emellett természetesen számos külföldi megbí-
zást is kaptunk: egy kórház légtechnikai eszközei-
nek gyártási munkálatait végezhettük el; az osztrák 
Rosenberg partnerünk jóvoltából pedig – ők nyerték 
meg az Opel szentgotthárdi munkáit – 6 db 80 000 m3/
órás gép szállítására kaptunk lehetőséget. Az ukrajnai 
Rosenberg partnerünkkel dolgoztunk együtt a lengyel-
ukrán Labdarúgó Európa Bajnokság beszállítójaként.  

A 22 éves lég-, és klímatechnikai eszközöket gyár-
tó, illetve forgalmazó tokodaltárói vállalat eddigi 
legsikeresebb évét zárta: szakmai elismerések, 
minden eddigit felülmúló árbevétel, jelentős lét-
számnövekedés és rengeteg munka, befektetett 
szellemi és anyagi tőke jellemezte az elmúlt tizen-
két hónapot. Dr. Szekeres József ügyvezető igaz-
gatóval beszélgettünk.

Az energiahatékonyság a jövő versenyképességének kulcsa 

Jó évet zárt a Rosenberg Hungária Kft.

28. oldal

Tokodaltáró



Ezen túl egy zágrábi bevásároló központ ösz-
szes légkezelőgépét is mi szállítottuk, ahol új 
műszaki kihívásnak is eleget kellett tennünk. 
Mi gyártottuk a Wien Mitte multifunkcionális 
projekthez, Bécs jelenleg futó legnagyobb be-
ruházásához a légkezelő gépeket.
– A kisebb-nagyobb megbízások mellett a si-
kereket az is befolyásolta, hogy jelentős  mar-
keting munkát is végeztünk 2011-ben. Min-
den fontos szakmai vásáron, konferencián 
részt vettünk, és számos előadást tartottunk 
a korszerű légtechnikai megoldásainkról, az 
energiahatékony légkezelésről. Az Európai 
Parlament 2010/31-es direktívája a fenntartha-
tó fejlődés és a környezetvédelem érdekében 
meghatározza minden európai ország számá-
ra az elérendő energiamegtakarítási célokat. 
Mi olyan légtechnikai megoldásokat kínálunk 
vásárlóink számára, amelyek már most meg-
felelnek a 2013-ban, majd a 2015-ben hatályba 
lépő egyre szigorúbb energiahatékonysági 
követelményeket előíró szabályozásnak. Az 
épületek tulajdonosai, üzemeltetői számára 
termékeinkkel jó lehetőséget kínálunk ver-
senyképességük javítására, hiszen olyan mű-
szaki megoldásokat nyújtunk, melyek lehető-
vé teszik épületeik gazdaságos üzemeltetését. 
Ennek a szerepe igen csak felértékelődött a 
mostani nehéz gazdasági környezetben.
– Az elért eredmények annak is köszönhetőek, 
hogy kollégáink nagyon keményen dolgoztak 
az elmúlt esztendőben is. Ez elengedhetetlen 
volt ahhoz, hogy meg tudjunk felelni a kihí-
vásoknak. Munkatársaink teljesítményét – 
többek között – dolgozóink szavazatai alapján 
minden esztendőben három – fizikai, szellemi 
és kereskedő – kategóriában az „Év dolgozó-
ja” címmel jutalmazza társaságunk.

– 2011 nem csak a sikerek, de az elismerés 
éve is volt a Rosenberg Hungária Kft-nél. Mi 
mindennek örülhettek?
– Anyacégünk alapításának 30. évfordu-
lóját ünnepelte tavaly, az ebből az alka-
lomból szervezett – egy új gyártócsarnok 
avatóval összekötött – ünnepségen, ahová 
minden kontinensről, 54 országból érkeztek 
a Rosenberg-csoport helyi képviselői kiemelt 
figyelmet kaptunk. 
– A piac is elismerte a munkánkat, Business 

Superbrands díjjal jutalmazta azt. Nagy meg-
tiszteltetés ez a cégünknek, hiszen egy olyan 
független bizottság minősítette tevékenysé-
günket, amelynek tagjai ismert és elismert 
szakemberek. A díjnak köszönhetően közép-
vállalkozásként neves, nagy múltú cégekkel 
kerülhettünk egy csapatba, amire méltán le-
hetünk büszkék.
– Két teljesen váratlan, személyes szakmai 
elismerést is volt szerencsém átvenni. A Gö-
döllői Szent István Egyetem Gépészmérnöki 
Kara Címzetes egyetemi docens, a Debreceni 
Egyetem Műszaki Kara pedig Tiszteletbeli 
egyetemi docens címet adományozott az el-
múlt évek során az oktatás érdekében végzett 
munkámért. Valamikor a 90-es évek derekán, 
mint hazai gyártó, tudatosan kezdtem el azt 
a gondolatot képviselni, hogy az oktatás-
nak és a gyártásnak szorosabban együtt kell 
működnie. Üzemlátogatásokat szerveztünk 
cégünknél, hogy a hallgatókkal megismertes-
sük a hazai gyártásból kikerülő korszerű ter-
mékeket. Ezen túlmenően rendszeresen részt 
vettem az államvizsga bizottságokban, dip-
lomamunkáknál konzulensi feladatokat vál-
laltam, alkalmanként egyetemeken előadást 
tartottam, energiagazdaságosság témakörben 
számos cikket publikáltam. Az oktatás érde-
kében kifejtett tevékenységnek az eredménye 
lett a két felsőoktatási intézmény számomra 
igazán megtisztelő elismerése.

– Korábban beszámoltunk arról, hogy az 
esztergomi Vízivárosban helyre állították 
az egykori török dzsámi épületét. Most a 
mellette található Malom-bástyával tették 
ugyanezt. Miért vállal ilyen jellegű kihívá-
sokat egy gazdasági társaság?
– Vállalatunk mindig is komolyan gondol-
ta a társadalmi felelősségvállalást. Büszkék 
vagyunk arra, hogy ilyen módon is hozzájá-
rulhatunk környezetünk értékeinek megőr-
zéséhez. A korábbi munkát folytatva, most 
Esztergom egy újabb gyöngyszemét sikerült 

felújítanunk, helyreállítottuk az esztergomi 
Duna-parton, a Várhegy alatt álló, úgyneve-
zett Malom-bástyát a benne található vízke-
rékkel együtt. A dzsámi és a mellette lévő Ma-
lom-bástya a turisztikai idényben nyilvános, 
látogatható. Nem titkolt szándékunk, hogy a 
jövőben is folytatjuk a mellette álló műemlék-
együttes rekonstrukcióját.

– Valóban nagyon mozgalmas, és sikeres 
évet zártak 2011-ben. Összegezve az eddi-
gieket, mit tartanak a legfontosabbnak a 
jövőre nézve?
– Azt, hogy az energia felhasználás területén 
teret kaphasson egy új, energiatudatos szem-
léletmód. A régi megoldás - minél olcsóbb ter-
mék beépítése egy épületbe, annál biztosabb 
a pénzügyi túlélés befektetési stratégia - csak 
rövid távon életképes. Be kell látni, hogy kö-
zép- és hosszú távon a jellemzően magasabb 
beruházási költségű, de energiahatékony ter-
mékek használata a versenyképesebb. Ugyan-
is hiába tűnik olcsóbbnak a beruházás, ha a 
későbbi üzemeltetés költségei magasak. Ez 
óriási versenyhátrányt jelent a tulajdonos, az 
üzemeltető számára az évek során. Ha valaki 
a tegnapi kor műszaki megoldásait építi be be-
ruházása során, akkor konzerválja az akkori 
műszaki színvonalat is. Ma már léteznek ener-
giatakarékos termékek, így ezeket, a holnap 
műszaki színvonalát kell alkalmazni, hogy 
az biztosíthassa a jövőbeli versenyképességet. 
A Rosenberg Hungária Kft. nagyon komoly 
szakmai előrelépéseket tett annak érdekében, 
hogy akik a megoldásainkat választják, hosz-
szú távon is versenyképesek tudjanak marad-
ni. Szerencsére már vannak olyan cégek és 
magánszemélyek, akik felismerték mindezt. 
Tudják, hogy nem csak a beruházási értéket, 
hanem az alacsony üzemeltetési költségeket is 
nézni kell, vagyis a teljes birtoklási költséget fi-
gyelik ma már, és ez által sikeressé válhatnak.

Cseh Teréz

29. oldal

Tokodaltáró
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– 2011 politikai, gazdasági, pénzügyi 
szempontból is nyugodt évnek számított. 
Három nagy terület átszervezésével még 
némi megtakarítást is tudtunk elérni – kez-
di évértékelőjét Tóth István. – Összevontuk 
az intézmények konyhai szolgáltatását 
– így a legmodernebb konyha főz az isko-
láknak, óvodáknak házias ízeket.  Évek 
óta készültünk erre a változtatásra, most 
viszont már nem várhattunk. Nyugdíjba 
vonulással, átcsoportosítással mindez úgy 
sikerült, hogy egy dolgozót sem kellett 
elküldeni. A geotermikus energiára ala-
pozott fűtésrendszerünk kiépítése sikeres 
volt. Olcsóbban jutnak az intézményeink, 
társasházaink energiához. A város kft-je 
működteti a hőszolgáltató rendszert. Ez a 
harmadik megoldás egyben alapelvünk is: 
ahol van rá mód, a külső vállalkozók he-
lyett saját cégeket bízunk meg a feladatok 
elvégzésével. Összességében olcsóbb és 
jobb minőségű munkát kapunk, és megél-
hetésüket is támogatjuk.  
– Mindig nagy kérdés a termálfürdő mű-
ködtetése. A fürdőt üzemeltető cég for-
galma ugyan csökkent, de drasztikus lé-
pésekre itt sem került sor. A felvett hitel 
törlesztéseként évente 130 millió forintot 
kell fizetnünk a bankoknak. Jelentősen 
csökkentettük a dologi kiadásokat is. A 
gyógyfürdőben is átálltunk a melegvizes 
fűtésre. Uniós pályázat révén nyárra elké-
szül a nagyon várt 450 m²-es szabadtéri 
wellness medence. A most 60-70%-os ké-
szültségű beruházástól többletbevételt re-

mélünk.  A közelben jó minőségű szállás-
helyek kialakítására lenne szükség. Várjuk 
a befektetőket!   
– Szintén európai uniós támogatottsággal 
épült (átadása 2012-ben) a Gárdonyi Géza 
házig vezető sétány. A helyi lakosok nagy 
elégedettséggel nyugtázták ezt a projektet, 
de remélhetőleg a turistákat is vonzza a 
Velencei-tavi Galéria, a Pálinkaház, s az 
írói emlékház. Még némi földmunka van 
hátra, s elkészül az egri vár kicsinyített 
mása. A rönkvár és környéke az élmény- és 
kalandpark jelleg mellett rendezvényköz-
pontként is funkcionál (színpadi szerep-
lések, vásárok, hagyományos népi játékok 
tere). Remélem, a gárdonyi várpróbák hí-
resek lesznek! 

– Hogyan értékelhető egyébként a 2011-
es turista szezon? 
– Szokásos képlet, hogy a nyári jó időben 
telt ház jellemzi a szálláshelyeket, de amint 
rosszra fordul az idő, kiürül a tó környéke. 
Az augusztus 10-től szeptember közepéig 
tartó meleg a kempingek, strandok forgal-
mát jelentősen növelte és kompenzálta a 
gyengébb nyár okozta kieséseket. A máso-
dik helyi TDM pályázatunk is eredményes 
volt, és 48 millió forintos összeget nyer-
tünk. A régiós pályázatunk, melyet Velen-
cével együtt adtunk be, 100 millió forintot 
hozott úgy, hogy a 15 milliós önrészt helyi 
vállalkozók adták össze. Örülök ennek a 
felelős gondolkodásnak, és bízom benne, 
hogy a Velencei-tavi Régió fejlesztése ér-

dekében továbbra is együtt gondolkodunk 
a települési önkormányzatokkal és külön-
féle civil szervezetekkel. 

– A térségben hogyan alakult a munka-
nélküliség kérdése? 
– Míg 2007-ben 2,7-es munkanélküli rá-
tával büszkélkedhettünk, sajnos nálunk 
is hatott a válság, most 10%-nál tartunk. 
Dinnyésen az új ipari parkunkban egy 
csarnok felépült, és több építés alatt áll. 
Az elmúlt hetekben újabb érdeklődők 
jelentkeztek, talán megpezsdül a térség 
gazdasági élete. A négy multi cég jelenléte 
markáns tényező ugyan, ám a helyi terme-
lőkre szintén számítunk. Az agárdi terme-
lői piac is sok vásárlót vonzott. 
 
– Mi jelentette a tavalyi év legnagyobb 
sikerélményét az Ön számára? 
– Egy év sok örömet, és sajnos bánatot is 
hoz. Fájdalom, hogy a legjobb barátom, 
Klausz Gábor alpolgármester fiatalon, 
nagy tudást magával víve január elején 
örökre elment… - nélküle, de folytatnunk 
kell ezt a közös munkát. A térségünkért 
tenni akarásban partnerek vagyunk végre 
a több tóparti településsel. Na, és a családi 
háttér! Itt lakunk évtizedek óta, a gyere-
keink révbe értek, élmény látni, ahogy az 
unokákból is gárdonyi kis polgárok lesz-
nek. Három fiú unokám van, a negyedik 
egy kislány – ők szerzik nekem a legtöbb 
boldogságot. Egészség, szeretet – ez erő a 
mindennapokhoz. Én itt mindent megtalá-
lok: a Velencei-tó, a táj, a gárdonyi embe-
rek, a barátok… Gárdonyt nem cserélném 
semmi másra! 

Dr. Göde Andrea

Tóth István polgármester a múltat idézve elmondja: a régi Agárd, Dinnyés, Gárdony 
településekre a 70-80-as évek értelmisége települt – persze még mindenki tudja a 
tényleges településhatárokat, éledeznek a hajdani hagyományok a civil szervező-
dések révén, de csak együtt gondolkodva képzelhető el bármi fejlődés. 

A racionalizálás éve volt 2011

Gárdon Gárdonyi Géza szülőháza mellett készül az egri vár kicsinyített 
mása majd félezer négyzetméter játszórésszel 
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Herend

– Mit tudnak tenni a jobb gazdálkodás 
érdekében?
– Szeretnénk növelni a bevételeinket, 
ezért vállalkozásokat tervezünk idecsábí-
tani oly módon, hogy rendkívül alacsony 
áron kínálunk számukra területeket. Így 
a plusz adóbevételekkel már fedezni tud-
juk majd működési költségeinket. Egy na-
gyobb hitelkötelezettségünket is sikerült 
kiváltanunk egy jobb kondíciókat kínáló 
kötvénykibocsájtással. Rövid, 3 éves tü-
relmi idővel történt a kötvénykibocsátás 
15 éves törlesztési idővel. A rövid türelmi 
idővel az volt a szándékunk, hogy még a 
döntéshozó testületnek kellejen kezelni 
a törlesztési kötelezettségnek legalább a 
megkezdését.  Törekszünk tehát a nor-
mális működésre, hogy legalább szinten 
tudjuk tartani intézményeink és városunk 
működését.

– Milyen fejlesztéseket, felújításokat si-
került végrehajtani a nehéz körülmények 
ellenére 2011-ben?
– Ha nagy nyertes pályázatokról nem is, 
de apróbb sikerekről mindenképpen be-
számolhatok. Örömünkre szolgált, és a 
költségeinket is jelentősen csökkentette, 
hogy sikerült az iskola alsó és felső tagoza-
tát egy helyre költöztetnünk. A megújult 
épület egy plusz osztályteremmel is bő-
vült, és ehhez nagyon sok segítséget nyúj-
tottak a szülők, a vállalkozók. Ugyancsak 
előrelépést jelentett az oktatási intézmé-
nyekben az interaktív digitális táblák és 
más modern technikai eszközök pályázati  
pénzből történő beszerezése. Megvalósult 

továbbá intézményeinkben az ún. kom-
petencia alapú oktatás, és az apróságok 
legnagyobb örömére egy új játszótérrel is 
gyarapodtunk. Oktatási-nevelési intézmé-
nyeinkben tehát sikerült előbbre lépnünk 
a tavalyi esztendőben.
– Emellett - sajnos minimális pénzkeret-
ből – saját forrásból -, éppen ezért nem is 
teljes körűen,  felújítottuk egészségházun-
kat. Nem csak szép, de a korábbinál sokkal 
funkcionálisabb is lett. Sok mindent – pél-
dául a nyílászárókat – azonban nem sike-
rült lecserélnünk.
– Néhány utcaszakaszt az előző években 
felújítottunk, de ennek mértékével koránt 
sem vagyunk elégedettek, ezen a téren 
nagy a lemaradásunk. Gyakorlatilag a ká-
tyúzás is nagy gondot okoz!
– A saját erő előteremtésével vannak gond-
jaink, s emiatt nem tudunk indulni a pá-
lyázatokon, pedig vétek nem kihasználni 
ezeket. A gazdálkodás tehát stabil, de 
mégis úgy érezzük, hogy egy helyben to-
porgunk.

– A pályázati lehetőség tehát kevés, de 
teendő annál több akad. Mik a legfonto-
sabb elvégzendő feladatok?
– Az útjainkat mindenképpen rendbe 
kell tennünk, legalább az állagmegóvás-
ra törekednünk kell, és a központi busz-
megállónk helyreállítása sem várhat már 
tovább. Akadnak persze más teendőink 
is: településgondnokságunk már hosszú 
ideje két öreg traktorral kénytelen ellát-
ni a takarítási-tisztítási feladatokat, ezek 
üzemeltetése azonban nagyon drága, ezért 

aktuálissá vált a cseréjük; szükségünk len-
ne továbbá egy személyszállító kisbuszra 
is, hogy a dolgozókat el tudjuk juttatni az 
egyik helyszínről a másikra. Bár az oktatá-
si intézményeinkben sok mindent sikerült 
megújítanunk, az iskolai konyha még hátra 
van. Fűtéskorszerűsítés keretében a kazánt 
2005-ben sikerült kicserélnünk, de a radi-
átorrendszert nem, emiatt sajnos gyakran 
kell radiátort cserélni, illetve ha még lehet, 
javítani. Van tehát teendőnk bőven.

– Foglalkoztatás terén milyen a helyzet 
Herenden? Van elég munkahely?
– Szerencsére előrelépésről számolhatok 
be: a volt majolika gyártelepen egy magán-
tőkés fejlesztés eredményeként elindult az 
iparfejlesztés. A műanyag-feldolgozás te-
rületén sikerült negyven új munkahelyet 
teremteni. Emellett a polgármesteri hiva-
tal is igyekszik maximálisan kiaknázni a 
közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségeket, 
ezzel is munkahelyeket teremtve a helyiek 
számára.

– Milyen testvérvárosi kapcsolatokat 
ápol Herend?
– Erdélyi testvértelepülésünk Madéfalva. 
Egy 1989-ben induló baráti kapcsolatra 
épült ez az együttműködés, melyet 2005-
ben szentesítettünk a testvérvárosi szer-
ződés aláírásával. Szép hagyomány, hogy 
minden évben együtt emlékezünk a már-
ciusi ifjakra, itt Herenden.
– Marktleuthennel szintén jó kapcsolatokat 
ápolunk, idén májusban éppen testvérvá-
rosi együttműködésünk húsz éves évfor-
dulójára készülünk. Szervezett kiutazás 
tavaly ugyan nem volt, de a német nemze-
tiségi iskolánk újra felvette a kapcsolatot a 
kintiekkel. Ez új lendületet adhat, új baráti 
szálak szövődnek, és - reményeink sze-
rint - mindez tovább élteti majd az eddigi 
együttműködést.

Cseh Teréz

A kisváros gazdálkodása – igaz, ma még évről-évre apránként növekvő fo-
lyószámlahitelre támaszkodva – stabilnak mondható. A város polgármes-
tere, Vajai László úgy látja, egy helyben toporognak, az önerő hiánya miatt 
a fejlesztési lehetőségekkel nem, vagy nem elegendő mértékben képesek 
élni. A képviselőtestület keresi a kiutat, hiszen mindenki többre vágyik a 
jelenlegi kisebb volumenű, sajáterős fejlesztéseknél.

Herend fejlődni kíván
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– Előző interjúnkban beszéltünk ar-
ról, hogy a térség kitörési pontja a kör-
nyezetbarát ipartelepítés, valamint az 
idegenforgalom lehet. Milyen dolgok 
történtek ezzel kapcsolatban az elmúlt 
időszakban?
– Kisbéren  újabb ipartelepítés gyakorlati-
lag nem történt 2011-ben, sajnos számotte-
vő érdeklődésről sem tudok beszámolni. 
Nagyon megéreztük a gazdasági válság 
hatásait, és ez igaz az egész kistérségre is, 
úgyhogy 2011 ilyen szempontból csende-
sen zajlott le. Vannak jó és rossz jelek, de 
úgy tűnik, hogy a kialakult egyensúlyi 
helyzet nem fog változni. Nem indult el a 
körforgalom építése, a minisztérium levél-
ben tájékoztatott minket, hogy a munkát 
eltolták 2012-re.
– Az idegenforgalom nagyon szépen bein-
dult a Mini-Magyarország makettpark át-
adásával. Ez egy rendkívül jó projektünk 
volt, tervezzük a bővítését is, de most nem 
látunk ilyen pályázati lehetőséget. A Kis-
kastély helytörténeti kiállításával  együtt 
most már tudunk egy komolyabb turisz-
tikai kínálatot adni, hiszen hazai és kül-
földi csoportok érdeklődéséről is tudunk. 
A költségvetés kettősségét jellemzi, hogy 
Kisbér kötelező és nem kötelező felada-
tokat is ellát. A kórházzal kapcsolatban 
örvendetes hír, hogy a rehabilitációs tevé-

kenységet sikerült kapacitásban és szak-
mailag is kiterjeszteni. Jelenleg is bent van 
egy konzorciumos pályázatunk a székes-
fehérvári kórházzal együtt, ami további 
fejlesztéseket tartalmaz a rehabilitációval 
kapcsolatban. A belgyógyászati osztály 
jövője viszont kérdéses: folynak a tárgya-
lások a folytatásról, hiszen azt szeretnénk, 
ha tovább működhetne. 

– Nagyszabású közigazgatási átalakítás 
várható jövőre. Felkészültek-e a járási 
szerepre, illetve Császár helyzete eldőlt-e 
már?
– Amikor megláttuk a járáshatárokat, 
mindkét oldalról elindult egy kezdemé-
nyezés, hogy Császár maradhasson ebben 
a járásban. Az elképzeléseinket, javasla-
tunkat megírtuk – a kistérség, Kisbér és 
Császár maga is bízik a sikerben. A járási 
szerepnek nagyon örülünk, az okmányiro-
da, gyámügy, építéshatóság nem idegen a 
településtől, hiszen a felkészült munkatár-
sak dolgoznak itt a hivatalban.
 
– A pályázatok tekintetében hogyan ala-
kult az elmúlt időszak?
– Rengeteg olyan beadott pályázatunk van, 
ami elbírálás alatt, illetve megvalósítás 
előtt áll. A körforgalmat már említettem, 
de ilyen a Lidl beruházása is. A csatorna-

rendszer fejlesztése, illetve a szennyvíz-
tisztító-telep kapacitásának növelése már 
megnyert pályázat, jelenleg közbeszerzési 
eljárás lefolytatása alatt áll. Beadtunk egy 
nagy pályázatot a Deák Ferenc utca felújí-
tására, végig egészen az erdőig – ezt két 
évig készítettük elő. A templom, illetve a 
templomtető felújítására is beadtunk pá-
lyázati anyagot, hiszen a földrengés után 
veszélyes állapot alakult ki a templom-
épületben. Emellett játszótér és közösségi 
tér kialakítását tervezzük. A kistérséggel 
együtt pedig egészségfejlesztési pályáza-
ton dolgozunk. Ha ezek elindulnának, ak-
kor nagyon látványos fejlődést hozhatná-
nak a városban, de ezt most még végig kell 
böjtölnünk. Remélem, hogy az év második 
felében ezeket el tudjuk indítani. 

– Milyen tervekkel néznek a jövőbe - túl 
a pályázatokon?
– Ami menthetetlenül hiányzik, az a mun-
kahelyteremtés. Ezért mindent meg kell 
tenni, de ez sajnos nem rajtunk múlik. A 
Start munkaprogramban benne vagyunk, 
és nyertünk is háromféle munkára (árok-
tisztítás, erdőtelepítés, mezőgazdasági 
tevékenység) – de ez önmagában csak 
egy-egy évig oldja meg a problémát. Ki-
használunk egyébként minden ilyen le-
hetőséget, de úgy gondolom, hogy nem ez 
lenne az igazi kitörési pont. Ipari területe-
inkre várjuk az befektetni szándékozókat 
Tavaly még nőtt a munkanélküliségi ráta, 
de megállt, és azóta is 12% körül állunk, 
ami magas. 

Veér K./Taizs G.

A településen a legégetőbb, legsürgetőbb kérdés a munkahelyteremtés, de az ide-
genforgalom helyzete javult, és idén további javulásra számítunk – fogalmazott  
dr. Udvardi Erzsébet, Kisbér polgármestere. Az év második felében a beadott és 
megnyert pályázatoknak köszönhetően a város fejlődése is megindulhat.

Tavaly csendes év volt, idén 
megindulhat az élet
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Komárom

– Hogyan foglalná össze röviden az el-
múlt évet?
– Felemás év volt, az első harmada még 
a múlt örökségeinek feltárásával zajlott. 
Azzal szembesültünk ugyanis, hogy a 
városnak - a relatíve korábbi nagy bevé-
telek ellenére - nincs megtakarítása. Pa-
zarló gazdálkodás folyt, ezért azonnal 
nekiláttunk a racionalizálásának, szeren-
csére még időben, hiszen amíg 2009-ben 
4,5 milliárd, 2010-ben 3,6 milliárd, az idén 
- a költségvetés elfogadása előtt - úgy szá-
moljuk, hogy 1,7 milliárd adóból leszünk 
kénytelenek gazdálkodni. A csökkenést 
egyértelműen a legnagyobb adózók piaci 
helyzetének megváltozása okozta. Gyors 
és ésszerű intézkedéseket kellett hoznunk. 
Az intézményi rendszer racionalizálásával 
kezdtünk, elsősorban a párhuzamosságo-
kat igyekeztünk felszámolni. A szociális 
szférában például voltak olyan szervezete-
ink, amelyek hasonló feladatokat láttak el, 
ezeket összevontuk. Így nem csak spórolni 
tudtunk, de a feleslegessé váló ingatlanok 
hasznosításából is bevételekhez juthat az 
önkormányzat. A közétkeztetést is át-
szerveztük. Eddig minden intézményünk 
egyénileg próbálta megoldani ezt a fel-
adatot, most egy kézbe kerültek, s ezáltal 
jóval kedvezőbb feltételeket tudunk bizto-
sítani. Kulturális intézményeink működé-
sét is át kellett gondolnunk. Kilenc kisebb 
létesítmény működött a város különböző 
pontjain, szerteágazó fenntartói körrel, 
ám közülük egyik sem volt képes ellátni a 
klasszikus művelődési feladatokat. Ennek 
rendezésére létrehoztuk a Komáromi Sport 

és Kulturális Szabadidő Kft-t, és jól látszik, 
hogy már most megtakarítást értünk el. A 
cél érdekében gyors döntéseket kellett hoz-
nunk, de mindenképpen arra törekszünk, 
hogy a továbbiakban a lehető legtöbb téren 
egyeztessünk a civil szervezetekkel, hi-
szen olyan úton szeretnénk tovább halad-
ni, amely mindenki számára elfogadható.

– A város főterének megújulása a kultu-
rális életet is felpezsdítette Komárom-
ban. Milyen volt a fogadtatás?
– A térfelújításhoz kapcsolódón - egy pályá-
zatnak köszönhetően - úgynevezett közös-
ségi rendezvényeket tarthattunk minden 
hónapban a megújult főtéren, ami óriási 
sikert aratott. Egész Komárom megmoz-
dult, alkalmanként 500-1000 ember szóra-
kozott az olyan hangulatos rendezvénye-
ken mint például a Gyermekeké a város, a 
Mozdulj együtt Komárom!, a Zenés Nyári 
Esték, az Európai Dalos Gasztropuccs, 
vagy éppen a Muzsikavalkád – hogy csak 
a legjelentősebbeket soroljam. A pályázat 
szeptemberben zárul, ám már most meg-
fogalmazódott bennünk a szándék, hogy 
a főbb rendezvényeket a továbbiakban is 
megtartsuk, mert úgy látjuk, hogy kitűnő 
közösségépítő erőt jelentenek.

– Mit várnak az idei esztendőtől?
– 1990. óta messze a legnehezebb évünk-
nek nézünk elébe, bátran kijelenthetjük, 
hogy a túlélés éve lesz a 2012-es. Éppen 
ezért még a költségvetés elfogadása előtt 
egyeztetünk az úgynevezett szakmai kol-
légiumokkal - nálunk bizottságok helyett 

ezek segítik az egyes szakterületeken a 
képviselőtestület és a polgármester mun-
káját; tagságuk a város nagyvállalatainak 
vezetőiből, civilszervezetek képviselőiből 
és szakemberekből áll össze–, közösen 
szeretnénk megtalálni a megoldást, a ne-
héz helyzetből kivezető utat. Ami min-
denképpen pozitívnak mondható, hogy 
egyértelműen érezhető az összefogás, a 
baj összekovácsolta a helyieket, mindenki 
segíteni akar. Amiben elsősorban a kiutat 
látjuk, az az ipari parki fejlesztéseink rév-
be érése. Megpróbálunk új befektetőket 
hozni, és úgy tűnik, hogy ezen a téren nem 
is állunk rosszul. Ennek a megoldásnak 
többféle előnye is van: egyrészt új mun-
kahelyeket teremt, másrészt a területek 
értékesítéséből az önkormányzat közvet-
lenül is árbevételhez jut, és az sem elha-
nyagolható, hogy a továbbiakban komoly 
adóbevételt is jelent egy-egy nagyobb cég 
letelepedése. Reméljük, rövidesen pozitív 
hírekről számolhatunk be.
– Természetesen újabb pályázatokat is sze-
retnénk elindítani, főleg a megtakarítások 
érdekében. Éppen ezért már egy esztende-
je dolgozunk egy pályázat előkészítésén, 
amely a geotermikus energiák hasznosí-
tását célozza. Csak ezzel évente 118 millió 
forintot tudnánk spórolni, az önrész 3-4 
év alatt megtérülne. Ugyanez a helyzet a 
távhővezeték felújításával is, és fontos az 
intézmények energetikai megújítása is, 
hiszen ez mind-mind költségvetési meg-
takarítást hoz. Ha az anyagi helyzetünk 
megengedi a fürdőberuházást is mielőbb 
szeretnénk útjára indítani, hiszen ez is új 
munkahelyeket jelentene, és természete-
sen az idegenforgalmi adók szempontjá-
ból is jelentős előnyöket ígér. Tovább sze-
retnénk folytatni az együttműködést, a 
közös projekteket Észak-Komárommal is, 
egy közös területfejlesztési programban 
gondolkodunk, hiszen - ugyan két ország-
ban, mégis - egy városban élünk.

- réz -

A megváltozott gazdasági helyzet, a Nokiában nemrégiben bejelentett 
leépítések, az adóbevételek jelentős csökkenése Komáromot új kihívások 
elé állította. 2010. óta az új képviselőtestület - élén az új polgármesterrel 
- az állapotfelmérést már elvégezte, most a racionalizálás időszaka zajlik, 
s a városvezetés ígéri, az eredmények sem maradnak el, az egyensúly szép 
lassan újra helyre áll. Komárom elmúlt esztendejéről és ez évi kilátásairól 
dr. Molnár Attila polgármesterrel beszélgettünk.

Komárom vezetése nem ül ölbe tett kézzel
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– Hol tartanak a 2011-ben kitűzött cél-
jaik elérésében?
– A felmerülő akadályok ellenére a rév-
átkelő ügye végre finisébe érkezett. A 
projekt szárazföldi és vízi érintettsége 
miatt egy igen bonyolult engedélyezési 
eljárással találta szembe magát, amely 
több hatóságot is érintett. Augusztusra 
sikerült árajánlatokat kapni a bankoktól, 
melyekben szigorú, de jogos feltételeket 
szabtak. Végül a Pannon Takarékbank 
ajánlatát fogadtuk el, s a finanszírozási 
szerződés készítése jelenleg is tart, mi-
vel az EU-s jogszabályok miatt nem si-
került megszerezni az NFÜ hozzájáru-
lását egy melléklethez. A közbeszerzési 
pályázaton is ki kell írnunk egy máso-
dik kört, de a kezdeti nehézségek elle-
nére úgy tűnik, hogy minden akadály 
elhárul a munkálatok elől.
– Sajnos a kerékpárút tervei nem ala-
kultak ilyen jól, hiszen nem nyertünk a 
kiírt pályázaton, de mint az utóbb kide-
rült, így volt a legjobb, mert nem tud-
tuk volna finanszírozni a megszabott 
önrészt. Új fejlemény viszont ezzel kap-
csolatban, hogy kormánydöntés szü-
letett az Európai Kerékpárút Hálózat, 
azaz az EuroVelo hatos szakaszának 
megépítéséről, 100%-os állami támoga-
tással Gönyűtől a Duna mentén végig, 
azaz Lábatlanon is áthaladva.
– A két iskolát sikeresen összevontuk 
a tanulók kis létszáma miatt, ami egy 
költséghatékonyabb működést eredmé-

nyezett. Az ingatlanokkal telített piacon 
sajnos nem sikerült eladni a régi isko-
la épületét, s ha ehhez hozzávesszük 
a tavalyi évben kieső közel 200 millió 
forint iparűzési adót, akkor feltétlenül 
indokoltnak tűnt további racionalizálá-
si lépéseket tenni. Elértük, hogy a költ-
ségvetés helyzete javult, Lábatlan intéz-
ményeit jó állapotban tudjuk, így most 
KEOP pályázatok által az „energiafaló” 
épületek átalakítása kerülhet napirend-
re. Ilyen például a hivatal épülete, va-
lamint az egyik óvoda is. A 2000-ben, 
a régi rendelő helyett épült Egészséghá-
zat kibővítettük szakrendelésekkel, így 
a betegeket mentesítettük a távolsági 
utazás nehézségeitől.   

– Milyen elképzelésekkel vágtak neki 
ennek a várhatóan embert próbáló 
esztendőnek?
– Elmondható, hogy a települések anya-
gi helyzete miatt pályázati források nél-
kül szinte elképzelhetetlen bármilyen 
innovatív eredményt felmutatni. Fo-
lyamatosan indulunk 10% önrész alatti 
pályázatokon, most éppen az iskola és 
a könyvtár informatikai korszerűsítését 
szeretnénk megvalósítani így. A jövő 
még elég képlékeny, hiszen az önkor-
mányzati törvény már megszületett, de 
a járásokról szóló törvény még a parla-
ment előtt van, sok kérdőjelet festve az 
előttünk álló útra. A Polgármesterek a 
Falukért Egyesület mindenesetre szív-

ügyének tekinti a lakosság érdekeinek 
képviseletét ezekben az időkben, és a 
szervezet tagjaként ebben a szellemi-
ségben végzem a munkámat jómagam 
is. Ami biztosnak tűnik, hogy jövőre 
az iskolák államosítása miatt az önkor-
mányzat elveszíti a város nemrég felújí-
tott oktatási intézményét. 

– Lábatlan kulturális és sportéletéről 
még nem beszéltünk.
– Az arborétum területén található 
Gerenday Közösségi Házban példa-
értékű kulturális élet folyik, havonta 
több rendezvénynek ad otthont, így 
kiállítások, koncertek, színi előadások, 
hangversenyek és különféle vetélkedők 
várják az érdeklődőket. Civil szerveze-
tek rendezvényei előtt is nyitva áll vá-
rosunk Közösségi Házának ajtaja, az 
arborétum szívében található szabadté-
ri színpad pedig gyönyörű környezetet 
biztosít az előadások számára. 
– Több sportegyesület működik a te-
lepülésen, a legnépesebb a labdarúgó 
szakosztály. Ugyan a felnőtt csapat ki-
esett a megyei I. osztályból, de az után-
pótlás-nevelés kiváló, egyénileg és csa-
pat szinten is a megye legjobbjai közé 
tartozik. A foci mellett számtalan sport-
lehetőség (tenisz, ping-pong, bowling, 
íjászat, kézilabda) biztosított, melyek 
közül a civil szervezetként működő 
Lábatlani Sirályok SE evezős szakosz-
tályt emelném ki, akik kiváló eredmé-
nyeik mellett a Duna-part karbantartá-
sával emberségből is jelesre vizsgáznak 
évről évre.    

Taizs Gergő

Nehéz esztendőt hagyott maga mögött Lábatlan városa, de ez sajnos nem jelen-
ti azt, hogy az idei könnyebb lesz – kezdte évértékelő beszélgetésünket Dinnyés 
István polgármester. Úgy tűnik, hogy a tavalyihoz hasonlóan 2012. is a gazdasági 
válság árnyékában fog telni, ezért a racionalizálás továbbra is kulcsszó marad.

Ésszerű fejlesztések és pályázati 
lehetőségek 
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Martonvásár

– Milyen a városban a kezdeményezés fo-
gadtatása?
– Tapasztalataink szerint a martonvásáriak 
megkedvelték a kötetlen kommunikáció 
ilyen formáját, a január végi közmeghall-
gatáson többen nyilatkoztak elégedetten 
az akcióról. Ezeket a találkozókat termé-
szetesen az idei évben is folytatjuk, ezzel 
is erősítve a kapcsolatot a lakosság és a vá-
rosvezetés között.

– Mit hozott 2011. Martonvásár számá-
ra?
– Gazdálkodásunkat sajnos még ma is 
meghatározza a múlt. Az egyik terhes 
örökség a csatorna, a másik pedig a köt-
vény, ami egy hitelkonstrukció. Mindezek 
ellenére úgy gondoljuk, hogy Martonvásár 
most jól működik. Ha vállalat lennénk, azt 
mondanám, nyereségesek vagyunk. Ehhez 
nagyon komoly munkára, átszervezésekre 
volt szükség. A csatorna beruházással kap-
csolatos tárgyalássorozat eredményekép-
pen, a több éve Martonvásárt nyomasztó 
áfa-teher ügyében sikert könyvelhetünk 
el. Öt év alatt, több részletben, összesen 
30 millió forint kifizetésével ez az adóssá-
gunk letudható, így nem terheli tovább a 
várost az ingatlanonkénti kb. 200 ezer fo-
rintos összeg. Ami a kötvényt illeti, sajnos 
hatalmas az adósság, mely 2013-tól óriási 
terheket ró az önkormányzatra. A kibocsá-
tott kötvény értéke 550 millió forint volt, 
svájci frankban, ennek csak a tőketartozá-
sa ma meghaladja a 800 milliót. A bankkal 
nagyon kemény tárgyalásokat folytatunk, 
hogy átütemezhessük a törlesztést, de egy-
előre nincs eredmény. Ahhoz sem hajlan-
dók hozzájárulni, hogy a még megmaradt 
250 millió forintot felszabadítsák, mert elő-
deink rosszul kötötték meg a forrás felhasz-

nálási megállapodást. Így pedig veszélybe 
kerülnek a tervezett pályázataink. Kisebb 
horderejű, de lényeges momentum, hogy 
sikerült behajtani a város követeléseinek 
egy részét, amiből 25 milliós bevétel szár-
mazott. A költségvetés egyenlege így az év 
végére 55 millió forintos pluszt mutatott.

– Információink szerint elődeik is pályá-
zatokra költötték a kötvény-forintokat. 
– Nem az az alapvető gond, hogy hitelből 
finanszírozza valaki a pályázatok önré-
szét, hiszen Nyugat-Európában is így gon-
dolkoznak. A probléma Martonvásáron az 
volt, hogy olyan pályázatokra költött a tes-
tület, amelyeket nem az emberek akartak. 
Valójában senki sem kérdezte meg őket! 
Mi a választási kampányban feltettük a 
kérdést, és azt a választ kaptuk, hogy pol-
gáraink jól működő csatornát, utat, járdát, 
művelődési házat szeretnének. Ezek után 
mi ezekben a témakörökben kívánunk be-
nyújtani pályázatokat. Az idei évben, az 
állami források 40 milliós apadása és a fel-
adatként ránk háruló plusz 20 milliós költ-
ség ellenére is kiegyensúlyozott költség-
vetést készítettünk. Végre pont kerülhet a 
város vagyonának felmérésére és leltárba 
vételére is.

– Milyen konkrét átalakulások zajlottak 
2011-ben?
– A városlakók tisztaságot és rendet sze-
retnének látni Martonvásáron, ennek 
érdekében hoztuk a Rend rendeletet. Lét-
rehoztuk a Martongazda Kft.-t, amely sok-
kal kevesebb emberrel, szervezettebben és 
hatékonyabban látja el a közterületek, a 
temető rendben tartását, vagy az épülete-
ink üzemeltetését. Ilyen továbbá a három 
szomszédos településsel közös csatorna-

hálózatot és tisztítót üzemeltető cégünk, 
ahol így végre átlátható a működés, ami-
nek eredményeként nem tűnnek el a pén-
zeink, ahogy ez az elmúlt években történt. 
Ebben a témakörben a legfrissebb ered-
mény, hogy mindegyik település aláírta 
a társulási megállapodást, mely alapján 
pályázni tudunk a szennyvíztisztító és a 
hálózat felújítására, bővítésére. Létrehoz-
tuk a Brunszvik-Beethoven Központot, 
megújítva a kulturális élet szervezését. 
A kistérségi munkaszervezetet beinteg-
ráltuk városunk hivatalába, erősítve te-
lepülésünk szerepét. Az Országgyűlés 
támogatta azt, hogy Martonvásár legyen 
a kistérség székhelye. Az új járási rend-
szerben még minden bizonytalan, de azt 
tudjuk, Ercsihez nem fogunk tartozni, leg-
feljebb ők hozzánk. Kátyúztunk, elkészí-
tettük az óvoda parkolóját, rendbetettük 
az állomás előtti területet, pedig az sem a 
mi dolgunk lett volna. Új rendeleteket al-
kottunk, felülvizsgáltuk a korábbiakat. A 
befektetett munka nagyon kis százaléka 
érik be eredményként, és azok elenyésző 
hányada látható a lakosság számára. Ettől 
függetlenül azt gondolom, hogy a válasz-
tási programunk alapján szépen haladunk 
az általunk vállalt úton.

– Mik a terveik 2012-re? Van-e hír olyan 
befektető érkezéséről, amely kimozdít-
hatná Martonvásárt az örökölt nehéz 
helyzetből?
– Tervek vannak, a helyzetünk még nem 
világos, hiszen az új Önkormányzati, il-
letve Köznevelési Törvény is jelentős vál-
tozásokat hoz az elkövetkező két évben, 
csakúgy, mint a közigazgatás átalakítása. 
Új beruházások, befektetések ügyében fo-
lyamatosan egyeztetünk. Sikernek értéke-
lem, hogy az általunk készített befektetési 
kalauz eljutott a megfelelő emberekhez, 
hivatalokhoz, és van komoly külföldi ér-
deklődés is Martonvásár iránt. Tárgya-
lunk egy nagy befektetésről, ahol az utolsó 
körben is benne vagyunk, de erről majd a 
megvalósulás után szabad csak beszélni.

Forrás: Forum Martini

Martonvásár polgármestere, dr. Szabó Tibor a város ügyes-bajos gondjai-
nak intézése közben ügyel arra is, hogy ne csak a fogadóórák és a közmeg-
hallgatások merev, hivatalos közegében találkozzon a település lakóival, 
hanem rendre felkeres városrészeket, utcákat, tereket, ahol kötetlenül - 
közvetlenül megtapasztalva a helyi gondokat, örömöket – beszélget az ott 
lakókkal.

A polgármester házhoz megy
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– A tavalyi év igazán emlékezetesre 
sikeredett.
– Valóban, hiszen a képviselőtestület 
az azt megelőző évben nyilvánította 
emlékévvé 2011-et, így megfelelő elő-
készületek után sikerült megemlékez-
nünk a dualizmus kiemelkedő magyar 
politikusáról, Wekerle Sándorról, tele-
pülésünk szülöttéről. A rendezvényso-
rozat fővédnöke Orbán Viktor minisz-
terelnök volt. Törő Gábor országgyűlési 
képviselő elnökletével civil összetételű 
emlékbizottság alakult a munkálatok 
koordinálására. Augusztus 26-án ün-
nepélyesen felavattuk az Erzsébet téri 
emlékművet, amely Nagy Benedek he-
lyi szobrász keze munkáját dicséri. Az 
emlékmű avatásán a kormányt Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes képvi-
selte. A szobor teljes egészében itt ké-
szült, olyan bronzöntési technikával, 
melyet Magyarországon sehol máshol 
nem oktatnak. Mivel a tér korábban 
szovjet katonai temető volt, ezért dip-
lomáciai egyeztetések után exhumáltuk 
a maradványokat, és a Kálvária teme-
tőben helyeztük őket örök nyugovóra. 
Így összesen a térrendezés és a szobor-
állítás közel 70 millió forintba került. 
A polgári összefogás jó példája, hogy 
ehhez mintegy 10 millió forintot ado-
mányokból gyűjtöttünk össze. Az em-

lékév másik vonulatát egy nívós prog-
ramsorozat szolgáltatta: konferenciák, 
tudományos előadások és történelmi 
vetélkedők kerültek megrendezésre. A 
programokon Wekerle leszármazottai 
mellett kormánytagok is részt vettek, 
így többek között Navracsics Tibor, 
Matolcsy György és Soltész Miklós is 
tiszteletét tette a rendezvényeken. Ha 
mindehhez hozzávesszük az időjárás 
és a korai szüret által is megtámogatott, 
hagyományosan megrendezésre kerülő 
Móri Bornapok sikerét, akkor valóban 
nem panaszkodhatunk.
– Mivel Mór a régió jelentős autóipari 
központja, fontosnak éreztem kezde-
ményezni a járműipar szereplői közötti 
együttműködést, ennek jegyében 2011-
ben megalakult a Vértes-Duna Jármű-
ipari Klaszter. Az összefogás  legfőbb 
célja a piaci pozíciók javítása mellett 
a belföldi- és nemzetközi kapcsolatok 
megerősítése, közös projektek megva-
lósítása hazai és EU-s források bevoná-
sával. E közös érdekek mentén, az au-
tóipari válság mélypontján túllendülve 
minél több megbízást szerettünk volna 
megszerezni, és a beszállítók nagy ré-
szét Magyarországon tartani. Ennek kö-
szönhetően az iparűzési adó 200 millió 
forinttal megnőtt, a munkanélküliség a 
felére (5 %) csökkent, és jelenleg is foly-

nak tárgyalások kínai befektetőkkel. 
Az önkormányzat gazdálkodási straté-
giájáról egyébként is elmondható, hogy 
szoros, feszes, amit a tavalyi év során 
megtakarított 170 millió forint is igazol. 
Így történhetett meg, hogy már febru-
árban sikerült elfogadnunk az idei évre 
vonatkozó költségvetést, megfelelve a 
hiánygazdálkodási céloknak.

– Milyen főbb tervekkel vágtak neki a 
2012-es esztendőnek?
– A legfontosabb a városközpont re-
habilitációjára vonatkozó, négypólusú 
közbeszerzési pályázat, melynek össz-
értéke 720 millió forint. Ennek során a 
Városháza, a Kapucinus tér és a Szent 
István park kerül felújításra, valamint 
az üzletsorunk teljes rehabilitációját is 
szeretnénk megvalósítani a XX. század 
eleji állapotok visszaállításával. Ennek 
október 31-ig kell elkészülnie, de már a 
bornapokra szeretnénk átadni a meg-
szépült városközpontot. Ezen kívül 
folytatjuk intézmény-felújítási projek-
tünket, a panelprogramot, a családi há-
zak energetikai felújításának támoga-
tását, és a járdaprogramot. A megújuló 
energiaforrások fontossága miatt Mór 
határában pedig napenergia park létre-
hozását tervezzük kínai befektetőkkel. 
Összesen 1,2 milliárd forint értékű fej-
lesztési tervben gondolkodunk, mely-
ben a már említett négypólusú projekt 
élvez elsőbbsége.

Taizs Gergő

Wekerle Sándor halálának 90. évfordulójára emlékezett Mór városa 2011-ben. A te-
lepülés híres szülötte előtt sikerült tisztelettel adózni, az idei esztendőre pedig ha-
sonlóan büszkén szeretne visszatekinteni Fenyves Péter polgármester, aki a tavalyi 
év értékelése mellett összegezte 2012-es terveiket, céljaikat is.

Wekerle Emlékév után, 
stabil újesztendő előtt
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Nyergesújfalu

– Hogyan alakult az előző esztendő költ-
ségvetése? Milyen beruházások valósul-
tak meg, illetve kezdődtek el?
– A 2011-es költségvetést nem a gazdasági 
fellendüléshez igazítottuk, ennek ellenére 
- Nyergesújfalu történetében először – mű-
ködési hitelhez kellett folyamodnunk. Ez 
kettő dologra vezethető vissza: a pályáza-
ti összegek lehívhatóságának lassúságá-
ra, valamint arra, hogy az iparűzési adó 
a korábbi évhez képest a felére csökkent. 
Ugyan az előző képviselőtestület közel 
800 millió forint tartalékot hagyott hátra, 
ez az összeg mégsem fedezte a beruházá-
sok költségeit. A 250 millió forint összegű 
működési hitelt folyamatosan törlesztjük, 
így reális céljaink között szerepel, hogy a 
következő évet már hitelmentesen kezd-
hetjük el. A tavalyi esztendőben takaréko-
sabb, óvatosabb működést akartunk elérni, 
ezért a parkfenntartás, a külkapcsolatok és 
a rendezvényeink racionalizálása által is 
csökkenteni kellett költségeinket.
– A beruházások terén a Kernstok Ká-roly 
Általános Iskola felújítási munkálatai befe-
jeződtek, melynek köszönhetően 2500 m²-
rel bővült, és új berendezéssel gazdagodott 
az intézmény. A beruházás összköltsége 
760 millió forint volt, melyből 54 millió 
forintot az energiahatékonysági pályáza-
ton nyertünk el. A belterületi csapadékvíz 

elvezetésének munkái befejeződtek, de az 
ipari park infrastrukturális fejlesztése saj-
nos még nem kezdődött el. A társulásban 
működtetett bajóti óvoda homlokzatának 
felújítása és tetőszigetelése idén fejeződik 
be. Az egészségügy terén pedig egy – még 
2010 nyarán átadott – 400 millió forintos 
projekt által új szakrendelések indulnak, 
kibővített rendelési időkkel. A Kernstok-
villa felújításához ugyan pályázatot nyer-
tünk, de a jogszabályi változások, és ezek 
anyagi vonzata miatt az önkormányzat 
végül úgy döntött, hogy nem indítja el a 
beruházást. A döntésre az a civil kezdemé-
nyezés is hatással volt, amely a villa erede-
ti állapotának megtartásáért indult.   

– Ha előre tekintünk…
– …akkor elsősorban nagyon alacsony 
önrészű pályázatokban gondolkodunk. 
Kiemelt fontossággal bír az ingatlanok 
értékesítése, főleg az ipari parkban, amit 
a Holcim Hungária Zrt.-vel közösen ter-
vezett infrastrukturális fejlesztés elősegít-
het. Sajnos az építési telkek értékesítése a 
telített piac és a kevés érdeklődő miatt nem 
könnyű feladat. 
– A művelődési ház, valamint az Eternit 
Óvoda felújítása is első helyen szerepel 
terveink között. Számítunk a belterületi 
kerékpárutak felújítására, hiszen a ter-

vezett Eurovelo 6 nemzetközi kerékpár-
sztráda építése Nyergesújfalut is érinteni 
fogja. A hobbi-kerékpáros útvonalakkal 
kapcsolatos fejlemény továbbá, hogy az 
Ister-Granum ETT keretében benyújtott 
pályázat jelenleg elbírálás alatt áll.   

– A város társadalmi és sportéletével 
kapcsolatban milyen terveik vannak?
– Nyergesújfalun labdarúgó központot sze-
retnénk létrehozni a Zoltek Sportegyesület-
tel – a tervezett sportház megépítése, a pá-
lyák felújítása és a műfüves pálya létesítése 
mind ezt a közös célt szolgálják. Jelenleg is 
folynak a tárgyalások a Grosics Akadémia, 
az általános iskolánk és a gimnáziumunk 
közötti együttműködésről. Jelentős után-
pótlásbázissal rendelkezünk, akik évről 
évre nagyon szép sikereket érnek el, ezért 
fontosnak tartjuk a további fejlődésükhöz 
szükséges feltételek biztosítását. A kajak és 
a kick-box szakosztály országos és nemzet-
közi sikerei mellett íjászaink is eredményes 
esztendőt tudnak maguk mögött.
– A sörfesztivál tavaly már elmaradt, a 
Crumerum Történelmi-Kulturális Feszti-
vált pedig idén szüneteltetjük. Helyettük 
tervezünk egy teljesen új rendezvényt, 
amit Szent Donát napja köré akarunk fel-
építeni augusztus első hétvégéjén, jeles 
népzenei, jazz és rockzenei fellépőkkel. 
A turizmus helyzetét feltétlenül erősíteni 
szeretnénk, ebben mind a borosgazdák, 
mind a civil szervezetek együttműködé-
sükről biztosították az önkormányzatot. 

Taizs Gergő

Régiónk városainak többségéhez hasonlóan nekünk is a tavalyi esztendő 
volt a legnehezebb – kezdte évértékelését Mihelik Magdolna, Nyergesújfalu 
polgármestere, aki 2010 óta áll a Duna parti település élén. 

A cél a hitelmentesség visszaállítása
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– Milyen ma a gazdaság helyzete Orosz-
lányban?
– Oroszlány más utat járt be, mint a hason-
ló városok. Kilógunk abból a körből, amely 
pénzügyi nehézségekről, a válság negatív 
hatásairól beszél, köszönhetőn elődeim 
tudatos városépítő munkájának. Ez rész-
ben speciális helyzetünk miatt alakult így, 
hiszen ipari parkunk a legelsők között lé-
tesült Magyarországon. Ha volt is 1994 és 
1998 között egy kis betelepülési szünet, de 
mind azelőtt, mind pedig azóta nagyon in-
tenzíven jöttek a befektetők. Ebből követke-
zik, hogy a város gazdasága meglehetősen 
jó állapotban van.

– Mivel segítik az ipari parki cégek éle-
tét?
– Költségvetésünk csak úgy lehet kiegyen-
súlyozott, bevételeink úgy emelkedhetnek, 
ha kellőképpen nyitottak vagyunk az ipari 
szektor igényeire, elvárásaira. Ennek ér-
dekében olyan lépéseket tettünk, illetve 
készítünk elő, amelyekkel hozzásegítjük a 
cégeket a növekedéshez. Ez részben a meg-
felelő jogszabályi háttér átláthatóvá tételét, 
a gyorsabb ügyintézést, illetve azokat az 
infrastrukturális beruházásokat jelenti, 
amelyek a piaci szereplők érdekében való-
sulnak meg. Két, nagyon fontos útfejlesztés-
ről van szó. Az egyik az ipari parkon belül 
a Mindszenthy és a Szent Borbála út építése, 
amely 270 millió forintba kerül, a másik pe-
dig a Környét északról megkerülő út, amely 
országos jelentőségű. Ez utóbbinál az NIF 
lépett be, mint megvalósíthatósági tanul-
mány készítő. Lényege, hogy tehermente-
sítse Oroszlány és Környe belterületi útjait, 
illetve közvetlen, kényelmes elérést biztosít 

az M1-es autópályához. Nagyon fontos stra-
tégiai cél az ipari park területének bővítése 
is, ez azonban nehezebb kérdés, hiszen eh-
hez nem áll rendelkezésre megfelelő, önkor-
mányzati tulajdonú föld. Vannak potenciális 
barnamezős területek, ezek azonban jelen-
leg a Vértesi Erőmű Zrt., illetve rajta keresz-
tül az MVM tulajdonában vannak. Vételi, 
illetve átvételi szándékunkat bejelentettük, 
de nagyon lassan halad az ügy. Vannak más 
elvi lehetőségek is, rendezetlen, privát te-
rületek fokozatos kivásárlása is jelenthetne 
egy megoldást, ez azonban még hosszabb 
folyamat. Az a stratégiánk, hogy verseny-
képes árat biztosítsunk a szolgáltatások 
területén – távfűtés, szennyvízkezelés – az 
ipari parki szereplőknek, ami maradásra 
bírja őket, illetve újabb betelepüléseket se-
gíthet elő. Megfogalmaztunk egy olyanfajta 
szakképzési célt is az összevont középfokú 
iskolánkban, amely messzemenően igazo-
dik az időközben már 2700 főt alkalmazó 
cégek igényeihez. Lényeges, hogy félévente, 
egyre bővülő csapattal végiglátogatjuk az 
ipari parkban tevékenykedő vállalatokat a 
személyes kapcsolat ápolása és munkameg-
beszélés céljából.

– Mi a helyzet a Vértesi Erőmű Zrt-vel?
– Ez egy nagyon összetett kérdés, amely 
nem kerülhető meg a város távfűtésének 
fejlesztése, illetve a foglalkoztatás szem-
pontjából sem. A bánya és az erőmű sorsa 
politikai kérdés is egyben, amihez min-
denki hozzászól, ha ért hozzá, ha nem. 
A városnak a Vértesi Erőmű Zrt-vel és az 
MVM-mel kell megegyezni, az ipari parki 
és a lakossági fogyasztók érdekében a lehe-
tő legalacsonyabb termelői távhőár elérésé-

ért. Szerintem mindent újra kell gondolni, 
szem előtt tartva azt, hogy lehetőség sze-
rint az erőmű szénbázisú működése minél 
hosszabb ideig menjen, akár biomix és ég-
hető hulladék részleges felhasználásával 
kibővítve. Így akár 2020-ig is tarthatna ez 
az időszak, ami alatt jobban át lehetne gon-
dolni egy új erőmű építését. Mindenesetre 
minél előbb szükség lenne egy megvaló-
síthatósági tanulmányra, amely kijelöli a 
fejlesztés irányát. A végső döntést a poli-
tikának, a kormányzatnak kell meghozni, 
mi mindenesetre bízunk abban, hogy a 
környék legnagyobb foglalkoztatója minél 
tovább folytatja tevékenységét.

– Ha minden így marad, Oroszlány janu-
ártól járási székhely lesz. Hogy készül-
nek erre a szerepre?
– A kormánydöntés alkalmasnak találta 
járási központnak Oroszlányt, ennek na-
gyon örülünk. Tudatosan készültünk erre a 
szerepre, hiszen olyan infrastrukturális és 
működési hátteret terveztünk, amely szol-
gáltató központot, városházát, kormányhi-
vatalt és új posta épületet is magába foglal. 
A sokszereplős, pályázati konstrukciókat 
is tartalmazó projekt szépen halad. Meg-
valósult az első harmada, amely a terep-
rendezést, parkoló építést jelentő pályázat 
beadását illeti. Átértelmeztük a kistérségi 
szerepvállalást is, a települési együttmű-
ködésre helyeztük a hangsúlyt, a működés 
a közös eredmények elérését célozta. A 
jövendő járás területe még nem tisztázott, 
tárgyalásokat folytatunk a távozási szán-
dékát megfogalmazó Császár községgel, 
illetve szeretnénk, ha csatlakozna hoz-
zánk Vértessomló és Várgesztes, sőt még 
Környét is megkerestük, hogy gondolja 
meg, hol tudja az érdekeit jobban érvénye-
síteni. Végső döntés még nem született, azt 
hiszem, a lakosságnak kell kimondani az 
igent vagy a nemet egy ilyen kérdésben.

Veér Károly

Beszélgetésünkben teljes körű, tartalmas tájékoztatást kaptunk Takács Károly 
polgármestertől Oroszlány mai helyzetéről. Terjedelmi okokból ezúttal a gazdag 
anyagból a gazdasági helyzetet, az ipari park kérdését és a járási szerepre való fel-
készülést emeltük ki. Az interjút következő lapszámunkban folytatjuk.

Kitörési pontjuk az ipari park
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Pápa

– Mi jellemezte Pápa gazdasági életét 
2011-ben?
– A város gazdaságában ellentétes irányú 
folyamatokat tapasztalhattunk 2011-ben. 
A részben önkormányzati tulajdonú Pá-
pai Hús 1913 Kft. helyzete stabilizálódott, 
az ipari parkban működő két autóipari 
beszállító számottevően bővítette a foglal-
koztatottjainak számát, az új beruházások 
átadását követően a Várkertfürdő augusz-
tusban története legnagyobb forgalmát 
bonyolította. Decemberben az előző évhez 
képest 1,5 százalékponttal csökkent a mun-
kanélküliségi ráta (7,4%-ra). Ugyanakkor a 
helyi gazdaság jelentős része szenvedi a 
válság következményeit, nehéz helyzetben 
vannak az építőipari vállalkozások, a kis-
kereskedelem. Az önkormányzat az évet 
hitelfelvétel nélkül zárta, miközben befe-
jeztük a Munkácsy iskola bővítését és re-
konstrukcióját, kerékpárutakat építettünk 
és folytattuk a Belváros rehabilitációját. 
Novemberben írtuk alá az Esterházy-kas-
tély rekonstrukciójáról szóló támogatási 
szerződést, amelynek értelmében 300 mil-
lió forint önrész mellett 1,6 milliárd forint 
támogatáshoz jutunk a kastély megújí-
tásához. A belváros rehabilitációjának 
folytatásával együtt ez a két projekt gya-

korlatilag minden erőforrásunkat leköti, 
sőt az elkövetkező két esztendőre közel 1 
milliárd forint külső forrásra (hitelfelvé-
telből vagy újabb kötvénykibocsátásból) is 
szükségünk van.

– Hogy készülnek a járási feladatok ellá-
tására?
– A legutóbbi időkig a városi polgármes-
teri hivatal számos közigazgatási szolgál-
tatást nyújt a környező 48 kistelepülés la-
kosainak: okmányirodai, gyámhivatali és 
építésügyi igazgatási szolgáltatásokat. Az 
átszervezés következtében ezek, és még 
várhatóan néhány további feladat (anya-
könyvvezetés, szabálysértés) a városi hi-
vatalban megszűnik, ugyanakkor fel kell 
készülnünk arra, hogy néhány külterület-
tel határos kistelepülés közösen képzeli el 
velünk az önkormányzati igazgatást. Ösz-
szességében a hivatal feladata és létszáma 
is módosul; a változás nálunk szerencsére 
egybeesik azzal, hogy a városi hivatal ősz-
szel a felújított régi városházára költözik 
vissza, így az új járási hivatal a jelenleg 
városházának használt épületben (egykori 
bencés kolostor) kezdheti meg a működé-
sét.

– Milyen a kapcsolatuk Pápa civil szer-
vezeteivel?
– A helyi közösségekkel való együttmű-
ködésünk alapja a normativitásra, a támo-
gatások felhasználásának átláthatóságára 
való törekvés. Minden önszerveződő, ön-
fenntartó, értékteremtő-közvetítő közös-
séget partnernek tekintünk, ám prioritást 
élveznek a fogyatékkal élőket, a valamely 
krónikus betegcsoportba tartozókat és 
a nyugdíjasokat összefogó szervezetek. 
Tényeges elmozdulás a látványsportágak 
valamelyikében működő egyesületek 
helyzetében tapasztalható: megtöbbszörö-
ződött a rendelkezésükre álló forrás.

– Mit várnak 2012-től?
– Azt várjuk az idei évtől, hogy az autóipar 
tovább bővül az ipari parkban, az egyik 
cég áprilisban négyezer négyzetméteres új 
csarnokot avat, ez mindenképp jó jel, hisz 
ez újabb munkahelyeket, jövedelmet, adó-
bevételt ígér a jövőre nézve. Azt reméljük, 
hogy a kibővült Várkertfürdő iránti keres-
let tovább nő; talán annak a szállodának az 
építése is megkezdődik, amely még 2010-
ben nyert támogatást a KDOP-tól. Bízunk 
abban, hogy a Fő tér átépítésének vége felé 
közeledve egyre többen ismernek rá arra, 
hogy az ország egyik, ha nem a legszebb 
városközpontja Pápán található. 2012-ben 
is megtartjuk a Nemzetközi Játékfesztivált 
és a Pápai Bornapokat, amelyek több ezer 
látogatójukkal már a tavalyi évben is a leg-
sikeresebb helyi rendezvényeink voltak.

-érk

Dr. Áldozó Tamás polgármester szerint számos örömteli, bizakodásra okot 
adó folyamat indult el a városban, ugyanakkor a most zajló beruházások 
teljesen lekötik anyagi lehetőségeiket. A kastély és a belváros rehabilitá-
ciós programjainak befejezéséhez külső forrás igénybevételére is szükség 
lesz.

Épül az ország legszebb belvárosa
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– Hogyan értékelné az elmúlt eszten-
dőt?
– A 2011-es év nehéz volt, sajnos idén szin-
tén hasonlóra kell felkészülnünk. Ennek 
ellenére tavaly több jelentős eredményt 
sikerült elérni. Uniós források bevoná-
sával, egy közel 200 millió forintos be-
ruházás keretében megújult a Városháza 
épülete. Ennek a pályázatnak kritériuma 
volt a sportöltöző felújítása is. Megépült a 
Polgárdi Vállalkozói Inkubátorház, amely 
bizonyította, hogy a recesszió okozta el-
lenszélben is működik, de természetesen 
csak a későbbiekben lesz képes teljesít-
ményének maximalizálására. 
– Új polgármesterként a tavalyi eszten-
dőben sokat dolgoztam a testvérvárosi 
kapcsolatok felélénkítésén, hiszen úgy 
gondolom, hogy ez sarokköve lehet 
európaiságunk megélésének, amely az 
elmúlt húsz esztendő után sajnos még 
mindig gyerekcipőben jár. E kulturális 
szálak kiépítését és ápolását nagyon 
fontos önkormányzati feladatnak tar-
tom, főleg ezekben a válságos időkben, 
amelyet mind a magyar, mind az euró-
pai társadalom és gazdaság egyaránt 
megsínylett. Sikeresen indultunk az 
Európai Unió testvérvárosi találkozóit 
támogató pályázaton, így mintegy 23 
ezer eurót fordíthattunk arra, hogy fo-
gadjuk a partiumi Mezőpetriből, a fel-
vidéki Vágfarkasdról és a németországi 
Grafrathból érkező vendégeinket. Egy 
jó hangulatú találkozón sikerült meg-

osztani egymással szakmai és emberi 
tapasztalatainkat, amelynek reményem 
szerint idén is lesz folytatása.

– Milyen további elképzelései, céljaik 
vannak 2012-re vonatkozóan?
– Habár nem hivatalos, hiszen a járá-
sokról szóló törvény még a parlament 
előtt van, de minden valószínűség – 
és a politikai nyilatkozatok – szerint 
Polgárdi városa járási székhely lesz. 
Ennek a rangnak egyrészről nagyon 
örülünk és büszkék vagyunk rá, mert 
ez pozitív visszajelzése és elismerése 
eddigi munkánknak. Másrészről mind-
ez nagy felelősség is, amelynek szeret-
nénk megfelelni, és a feladathoz felnőni. 
Emiatt elsősorban olyan infrastrukturá-
lis fejlesztéseket tűztünk ki célul, mint 
például a közúthálózat vagy a felszíni 
vízelvezetés felfejlesztése, illetve köz-
terek és parkok kialakítása. Az utak és 
a vízrendszer ügyében már beadtuk a 
kiírt uniós pályázatokra a jelentkezést. 
A célunk Polgárdit sok szolgáltatást 
nyújtó pihenővárossá formálni, amely 
a környéken – itt elsősorban Székesfe-
hérvárra gondolok - elhelyezkedő em-
bereknek ideális, nyugodt lakóhelyéül 
szolgál messze a nagyváros zajától. Ezt 
a mezőföldi kisvárosi berendezkedést 
kell előtérbe helyezni mind a település-
marketing, mind pedig a beruházások 
oldaláról. Ehhez kapcsolódóan szeret-
nénk kiépíteni a városi piacteret, amely 

a helyi kistermelők támogatása mellett 
az otthoni gazdálkodást hivatott erősí-
teni. A járási rendszerben elfoglalt köz-
ponti szerepünk miatt a szomszédos 
őstermelőket is szívesen látjuk majd, 
hiszen ez megfelelő versenyhelyzetet, 
ebből fakadóan pedig színvonalasabb 
árukat, szolgáltatásokat kínál majd 
a fogyasztóknak. Ha a munkálatok 
nem ütköznek nehézségekbe, akkor 
reményeim szerint az átadásra már a 
Polgárdi búcsú napján, augusztus 20-
án sor kerülhet. 
– Szeretnénk racionalizálni intézmé-
nyeink működését, hiszen a fenntartási 
költségek jelenleg igen magasak. A ter-
vezett fejlesztéseken túl erre megoldást 
jelenthet az oktatási intézmények álla-
mi kezelésbe vétele, de mivel ez legha-
marabb 2013-ban lesz esedékes, az erre 
vonatkozó pontos információkat még 
nem ismerem.

– Milyen filozófia mentén tervezi 
Polgárdi további fejlődését?
– Ahogy korábban már említettem, tele-
pülésünk adottságai, lehetőségei, kultu-
rális és gazdasági múltja is mezővárosi 
jegyeket hordoz magán. A munkahely-
teremtés a helyi lakosok és a város adó-
bevétele miatt természetesen fontos, de 
be kell látni, hogy iparvárosi ambíció-
kat kergetni hiba lenne. Székesfehérvár 
18 kilométernyi távolsága miatt erős 
gazdasági elszívóerővel rendelkezik, 
ennek ellenére Polgárdi jó helyszínül 
szolgálhat a lehetséges befektetők szá-
mára, hiszen a város határában kijelölt 
területet ipari park létesítésére ideális 
terepnek gondolom.

Cseh T./Taizs G.

A Közép-dunántúli Régió talán legfiatalabb polgármestere Nyikos László, akit 2010 
őszén választottak meg a polgárdiak városuk vezetésére. Az időközben eltelt más-
fél esztendőben fiatalos lendület és tudatos döntések jellemezték munkáját, mely-
lyel elsősorban Polgárdi meglévő, mezővárosi értékeit szeretné megerősíteni.

A lehetőségekhez kell mérni 
az elképzeléseket
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Pusztaszabolcs

Ennek a tudatos összefogásnak köszön-
hető, hogy a 895 millió forintos tavalyi 
költségvetésből a kötelező és nem kötelező 
feladatok megvalósítására egyaránt futot-
ta. Megvalósult az oktatási intézmények 
fenntartása, az alap egészségügy biztosí-
tása, a szociális alapellátás. A fő feladatok 
mellett 4 millió forint jutott a civil szer-
vezetek támogatására, 2 millió az 1989-
től megtartott Szabolcs Napokra. 1991-től 
minden esztendőben megrendezik az Élet-
mód és Szenvedélyek Napját. Kéthavonta 
jelenik meg a Szabolcs Híradó, kéthetente 
új műsorral kábeltévén és internetes felü-
leten is fogható a Pusztaszabolcs Televízió 
adása. Ápolják az immár 13 éves német 
staufenbergi és a négyéves romániai ma-
gyar testvérvárossal – Kisiratossal – való 
kapcsolatot. 
Büszkék arra a kulturális programra, ami 
a könyvtár, Petőfi-terem felújítását és bő-
vítését jelentette. A 100 milliós beruházást 
háromnegyed év alatt valósították meg 
úgy, hogy 150 fő befogadására alkalmas le-

választható nagyterem, színpad, könyvtár, 
e-pont létesült, s egy másik pályázat révén 
új bútorzatot teremtettek ide. Júliusban 
két átadás is történt: az előbb említett, és 
a körbekerített műfüves sportpálya, illetve 
építményei – 11 millió forintért. 7 milliós 
ráfordítással a térfigyelő kamerák száma 
bővült, ami a bejövő utak biztonságán kí-
vül a közbiztonság érdekét is szolgálja. Az 
iskola 3,5 milliós fejlesztésből laptopokat 
vásárolt, 16 millióból pedig szinte minden 
tantermet interaktív táblával szereltek föl 
az intelligens intézmény program kereté-
ben. 
A közfoglalkoztatásra 10,5 millió forintnyi 
támogatást nyertek. A munkanélküliek 
száma az utóbbi 8 év tekintetében változó, 
de inkább nő. Pestről, Érdről az ingatlan-
piaci pangás ellenére több az ideköltöző 
munkaerő. Az elővárosi vonatokkal 55 
perc a Déli, ahová óránként eljuthatnak, 
Dunaújvárosba sűrűbben. A helyi élfurnér 
gyártó üzem 6 éve 120 főt foglalkoztat. Ér-
dekes, hogy a cég úgy keresett bázishelyet, 

hogy a legtöbb dolgozót adó településre 
helyezett gyárat. A százhalombattai MOL 
rendszeres munkahelyi járatot biztosít a 
helységbe. Az Agrár Rt. és az önkormány-
zat szintén a helybeliek foglalkoztatására 
törekszik. A Dunaújvárosi Vasműbe és 
Székesfehérvárra viszonylag kevesen jár-
nak. 
A Velencei-tó turizmusa összességében 
csappant, nem jellemző, hogy a turisták 
idáig eljönnek. Mégis érdemes ideláto-
gatni az új létesítményeket megnézni, 
meghallgatni a római katolikus templom 
felújított orgonáját az évi 5-6 orgonakon-
cert valamelyikén, vagy a hagyományos 
programokon részt venni.
A tervek? A közeljövőben a megújuló ener-
giák Leader-pályázatával hőszivattyús, 
napkollektoros rendszert szeretnének ki-
alakítani az óvoda fűtéskorszerűsítésére, s 
folytatódnak az út- és járdafelújítások.
62 év Pusztaszabolcson. Kötődés, elköte-
lezettség, lokálpatriotizmus. Czompó Ist-
ván polgármester ebben a szellemben él 
itt. „Az ember a lokálpatriotizmusát nem adja! 
Kéthetes koromtól itt lakom, mindig ezért a vá-
rosért dolgoztam. Most is több civil szervezet 
tagja vagyok a mindennapi vezetői munkám 
mellett. A 2014-es választásokon már nem in-
dulok, több időm lesz a barátokra, a családra. 
Feleségem tanítóként ment nyugdíjba, kertész-
mérnök lányom Gárdonyban él, matematika-fi-
zika szakos lányomék a 9 és 12 éves unokákkal 
Kecskeméten várnak, s talán többször eljutok 
majd kedvenc hobbimnak élve horgászni.” 

Dr. Göde Andrea

Az évértékelő interjúk valahol mindig polgármesteri portrék is. Nehéz kí-
vülről jöttként elfogadtatni magát egy vezetőnek, ám az sincs könnyű hely-
zetben, akit a közösség apraja-nagyja ismer. Czompó István polgármester 
kéthetes kora óta lakik Pusztaszabolcson. Feleségével együtt 30 éven át 
pedagógusként dolgoztak a településért. 1990-ben történt a „pályamódo-
sítás”: független képviselőként indult a választásokon. Azóta testületi tag, 
1994-től alpolgármester, a 4. ciklus óta megválasztott polgármester. Nem 
a politikai hovatartozás érdekli a képviselőtestületben ma sem, hanem, 
hogy munkatársa „Ember legyen! – az a fontos, akkor megértjük egymást.” 

Pusztaszabolcs büszkeségei



Rácalmás

42. oldal

– Évtizedek óta veszélyezteti a város 
egyes részeit a partfalcsúszás, s ez a 
probléma egyre komolyabbá vált az el-
múlt időszakban. Van már megoldás?
– Először az 1960-as évekből találtunk erre 
vonatkozóan írásos feljegyzéseket, azt kö-
vetően pedig gyakorlatilag tízévenként is-
métlődtek ezek, s rendszerint a Duna ma-
gas vízállása, a hirtelen jött tavaszi olvadás 
hozta elő a problémákat. A ’90-es évektől ez 
a gond egyre súlyosabbá vált, források hiá-
nyában azonban nem történt nagyobb elő-
relépést. Annyit meg tudtunk tenni, hogy 
csatornáztuk az Ófalut, hogy legalább a 
szennyvíz ne járuljon hozzá a további csú-
száshoz. A Vízüggyel közösen építettünk 
továbbá egy Duna-parti támasztó töltést is, 
melyen most a kerékpárútunk is található. 
Draineket is elhelyeztünk a Duna-parton, 
de természetesen további lépésekre volt 
szükség. Most uniós forrásokból végre vég-
legesen, és megnyugtató módon rendezni 
tudtuk ezt a problémát. Leszegecseltük a 
területet, vagyis 2-2,5 méterenként vasbe-
ton oszlopokat helyeztünk el a talajban, 
melyek képesek stabilizálni a Duna-partot. 
Nagymélységű draineket is sajtoltunk a ta-
lajba annak érdekében, hogy a pangó vagy 
csapdába esett vizeket gyorsan kivezethes-
sük a Duna irányába. Ezek bizony több száz 
millió forintos beavatkozások. Két nagyobb 
szakaszon már túl vagyunk, déli irányból 
- Dunaújváros felől - haladtunk északnak, 
az Ófalu felé. A lakosság nagyon nagy 
örömmel fogadta, hogy végre megoldódik 
ez a súlyos probléma. Óriási eredményként 
éljük meg mindezt, hiszen az érintett város-

rész szinte teljes egészében lakóterület, s az 
itt élők féltették az otthonukat, nem érezték 
biztonságban magukat.

– A városháza tavaly új helyre költözhe-
tett, hogyan sikerült ezt a szintén évek 
óta megvalósításra váró beruházást vég-
rehajtani?
– A hivatal egy nagyon régi, korszerűtlen 
épületben működött, de nem volt forrá-
sunk sem a felújítására, sem új épület ki-
alakítására. Egy KDOP-s pályázat segített 
végül megoldani a problémát, 99 millió 
forintot nyertünk. A mintegy 6000 négy-
zetméteren, a városközpontban fekvő ún. 
Exkler kúriát öt éve vásároltuk meg a me-
gyétől, rettenetesen leromlott állapotban. 
200 millió forintot költöttünk a korhű fel-
újítására, s most ebbe az épületbe költöz-
hetett be a hivatal, ahol végre a városhoz 
méltó, kulturált körülményeket tudunk 
biztosítani mind az itt dolgozóknak, mind 
pedig a szolgáltatásokat igénybe vevő la-
kosságnak.

– Milyen fejlesztéseket sikerült még tető 
alá hozni 2011-ben?
– Rácalmásnak szintén régi gondja, hogy 
nem aszfaltozottak az útjai, és a csapadék-
víz-elvezetés sincs megoldva a város egész 
területén. Vannak 40-50 éve épült családi 
házaink, amik előtt még ma sincs szilárd 
útburkolat. Ezt a tartozásunkat próbáltuk 
ledolgozni tavaly, amikor a Babos-kertnek 
nevezett településrészen megépítettük az 
utakat, és a hozzátartozó csapadékvíz-el-
vezetést.

– Gazdag kulturális kínálattal várja 
Rácalmás az ide látogatókat. Kiemelne 
ezek közül néhányat?
– Az augusztus 20-i Városnapok elneve-
zésű programunk az évek során jelentős 
eseménnyé nőtte ki magát. Ezen a napon 
évente 6-8000 ezer ember szórakozik itt a 
rendezvényközpontunkban, a Jankovich 
Kúriában kulturált körülmények között. 
Ugyancsak népszerű, sőt talán a legis-
mertebb rendezvényünk a Tökfesztivál, 
melyet a Városvédő Egyesület szervez. A 
korábbiakhoz hasonlóan tavaly is fergete-
ges sikert értek el, szeptember végén a két 
és fél nap alatt több mint 12000 látogatót 
fogadtak az ország legkülönbözőbb pont-
jairól.

– Az idei évre vonatkozóan milyen fej-
lesztési terveik vannak?
– Intézményeink közül az iskola két éve 
lett felújítva, az óvoda azonban fejlesztés-
re, bővítésre szorulna, de sajnos jelenleg 
nincs rá forrásunk. Ugyan így bölcsődére 
is egyre nagyobb az igény, a fiatal szülők 
szeretnének munkát vállalni, hogy fizetni 
tudják hiteleik jócskán megemelkedett tör-
lesztő részleteit. Idén szeretnénk továbbá 
befejezni a sportöltöző építését is, mert a 
mostani állapot már nem tartható tovább. 
Nyárra tervezzük ennek átadását. Folya-
matban van egy csónaktároló megépítése 
is, a Vízisport Szakosztályunk pályázott 
erre sikeresen a Leader program kere-
tében. Az önkormányzat itt azzal tudott 
segíteni, hogy átvállalta a fejlesztésre eső 
áfa-kötelezettséget. Még egy restanciánk 
van: az orvosi rendelőnket kell rendbe ten-
nünk. 30 éve épült, és az elmúlt évtizedek 
alatt az állagmegóváson kívül semmi sem 
történt. Itt az ideje a teljes megújulásnak.

Cs.T.

A Duna-parti - Tökfesztiváljáról egyre többek által ismert - kisváros éveket várt 
több, az erejét meghaladó problémája megoldására. Most végre eljött az ő idejük! 
A várva várt uniós források megérkeztek, s ezáltal számos gondtól szabadulhattak 
az itt élők. Ezen örömteli hírekről számolhatott be 2011 kapcsán Schrick István, pol-
gármester.

Rácalmáson óriási előrelépések történtek
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Sümeg

– Mi minden újulhatott meg Sümegen 
2011-ben?
– Az elmúlt évben három nagy beruházást 
hajtottunk végre: egy uniós pályázatnak 
köszönhetően 822 millió forintból meg-
újult, és fantasztikus éjjeli díszkivilágítást 
kapott a vár, ami teljesen megváltoztatta 
a város éjjeli látképét; egy norvég alapú 
pályázat keretében 300 millió forintból 
szépülhetett meg a püspöki palota, és egy 
120 millió forintos főutca rekonstrukciót is 
végrehajtottunk. Mindez alaposan meg-
terheli az idei költségvetésünket, ráadásul 
a főutca rekonstrukció II. ütemét idén foly-
tatni szeretnénk, ez még feszesebbé teszi 
az idei gazdálkodásunkat. Ez azt jelenti, 
hogy ha tartani akarjuk az elfogadott költ-
ségvetésünket, akkor nagyon csínján kell 
bánnunk a kiadásainkkal. A hazai önkor-
mányzatok nincsenek ma könnyű helyzet-
ben. Az uniós pályázati lehetőségek szinte 
kényszerítik a településeket a fejlesztésre, 
ám az önerő előteremtése a legtöbb helyen 
nehézségekbe ütközik, ezért mindenki túl-
vállalja magát. A lehetőségek tehát adot-
tak, mégis korlátozottak.

– Idén is tovább szépülhet Sümeg? Milyen 
terveik vannak?
– Ahogy említettem a főutca projektünk II. 
ütemét szeretnénk végrehajtani, aminek 
keretében új kandelábereket helyezünk el, 
a járdák térkő burkolatot kapnak, az uta-
kon pedig szeretnénk megtartani a macs-
kakövet, mert ez ma már hozzátartozik a 

csodásan megújult barokk belvárosunk 
hangulatához. Nagyon szép épületeink, 
történelmi templomunk, püspöki palotánk 
van, s ezek sorra megújultak, ám ezek kör-
nyezetét még nem sikerült rendeznünk. 
Éppen ezért tervezzük a püspöki palo-
ta környékének a felújítását, egy új park 
építését, illetve a püspöki palota belső te-
rének a felújítását közel 300 millió forint 
értékben, az erre vonatkozó pályázatunk 
már készül.
– A térségben hamarosan indult egy 1 mil-
liárd 700 millió forintos beruházás is. Sü-
meg már 100%-ban csatornázott, de a hoz-
zánk csatlakozott hét településen - 2014-ig 
bezárólag - ez a projekt oldja majd meg a 
csatornázási-szennyvízelvezetési problé-
mákat.

– A megújult épületek a város kulturális 
életére is pezsdítően hatnak. Mi várja itt 
az érdeklődőket?
– A püspöki palotában több kulturális 
rendezvényt is szervezünk. Ezek egyike a 
Nyári Színház, melyet a Pannon Várszín-
házzal közösen hívtunk életre. Júniustól 
augusztus végéig szinte minden hétvégén 
rendszerint teltházas előadásunk van a pa-
lota udvarán. Nem csak a helyieknek jelent 
ez minőségi kikapcsolódást, a szállóven-
dégek is nagyon élvezik, sőt távolabbról - 
Szombathelyről, Győrből - is idelátogatnak 
a színházbarátok.
– A városban egész éven át vannak kulturá-
lis rendezvények, az idei egyik legnagyobb 

horderejű programunk a Kisfaludy Napok 
lesznek. Egy irodalmi-színházi jellegű ün-
nepségsorozattal kívánunk megemlékezni 
kitűnő költőnkről, Kisfaludy Sándorról, 
akinek az első magyar kőszínházat is kö-
szönhetjük. Augusztusban pedig minden 
évben óriási érdeklődés mellett zajlanak 
a Végvári Napok, ahol a magyar és a tö-
rök sereg csatáját követően középkori va-
csorával, lovagi tornával, hadi játékokkal 
és számos más műsorral szórakoztatják a 
nagyérdeműt.
– A Pannon Várszínházzal egy újabb ha-
gyományteremtő programot is tervezünk 
a ferences kegytemplom környékén. Itt 
van ugyanis egy csodatévő zarándokhely, 
és ennek a tiszteletére kívánunk megho-
nosítani egy színvonalas passiójátékot.
– Még egy, a szívemnek igazán kedves kul-
turális eseményünket említeném: tavaly 
rendeztünk egy jótékonysági koncertet 
egy helyi fiatalember javára, aki motorbal-
eset során vált rokkanttá. Megmozdult az 
egész város. A Republic együttes lépett fel, 
rengetegen jöttek el, érezhető volt, hogy 
mindenki segíteni szeretne. Fontosnak 
tartjuk az ilyen eseményeket, ezért úgy 
tervezzük, hogy az idén is szervezünk ha-
sonlót.

– Sümeg kiterjedt külkapcsolatokkal is 
rendelkezik. Mit terveznek az idei évre?
– Négy testvérvárosunk van: Erdélyben 
Szováta, Lengyelországban Koscian, Né-
metországban Aichtal, Olaszországban 
pedig Vobarno. Júniusban a városi fú-
vószenekarunk utazik Aichtalba egy fú-
vószenekari találkozóra, majd júliusban 
mi invitáljuk meg testvérvárosainkat egy 
hasonló eseményre, erre a felkészülés már 
megkezdődött.

Cseh Teréz

Érdemes rendszeresen ellátogatni Sümegre, hiszen a felújított vár körül 
elterülő történelmi kisváros évről évre újabb és újabb, egyre szebb arcát 
mutatja az ide érkezőknek. Ahogy Rátosi Ferenc, polgármester fogalma-
zott: kifeszített költségvetéssel, de következetes, egymásra épülő beruhá-
zásokkal épül-szépül a város.

Sümeg egyre csak szépül
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– Milyen évük volt a 2011-es működési 
szempontból, és hogyan alakulnak idén 
a számok?
– 2011-nek a megszokott nagyságrendű, 
200 millió forintos hiány gondolatával 
vágtunk neki, még úgy is, hogy 2010-ről 
volt egy 100 millió forintot meghaladó 
pénzmaradvány. Az is tény, hogy ez min-
dig csalóka, mert ezt a maradványt egy ko-
rábbi kötvénykibocsátás generálta. Ez egy 
devizás kötvény, amelynek egyik oldalán 
a rendkívül alacsony kamat, a másikon 
azonban a tetemes árfolyamveszteség áll. 
Ennek ellenére az előbb említett „hiánycél-
lal” vágtunk neki az évnek, de a végét egy 
közel 50 millió forintos pénzmaradvány-
nyal sikerült zárnunk. 
– A tavalyi év hivatali működésében a feb-
ruári ülés egyfajta szemléletváltást hozott. 
Új jegyző érkezett, aki egy jó munkaszerve-
zeti légkört és pozitív hozzáállást generált 
mindegyik osztályvezetőben, s lendületet 
adott a hivatalnak, ami az eredményesség-
ben is megmutatkozik.
– Sajnos vezető helyen állunk a kistérségi 
munkanélküliség ütemének növekedésé-
ben, ezért különös jelentősége van Sárbo-
gárdon a közmunkaprogramnak, mely-
nek segítségével tavaly közel 300 embert 
tudtunk foglalkoztatni. Rengeteg kritikát 
kaptunk azért, hogy miért alkalmazzuk 
azokat is, akik nyilvánvalóvá tették, hogy 
nem feltétlenül ragaszkodnak a munká-
hoz. A válasz adott, hiszen a települési 
önkormányzatnak minden helyi lakosról 

gondoskodnia kell, ugyanis ha valaki előtt 
semmilyen perspektíva nincsen, akkor 
egészen biztos, hogy a problémák olyan 
halmazával fog szembekerülni, amit nem 
fog tudni megoldani. Véleményem szerint 
a közmunkaprogram reális esélyt nyújt a 
munka irányába való visszatérésre, és kel-
lő motivációt ad a résztvevő embereknek. 
Minderre azért kellett kitérnem, mert fő 
célul a munkanélküliség visszaszorítását 
tűztük ki, amiben jelenleg ezzel tudunk 
élen járni, hiszen a befektetők megszerzé-
sére tett erőfeszítéseink még nem hoztak 
számottevő eredményt. 

– Pályázati forrásokkal tudták-e segíteni 
Sárbogárd fejlesztését?
– 2011-ben a fejlesztéseket és a pályázatokat 
tekintve TÁMOP és TIOP programokban 
vettünk részt. A digitális táblás projektet 
helyi közbeszerzés által sikerült befejez-
nünk, melynek keretében intézményeink 
mintegy 30-35 millió forint értékben jutot-
tak elektronikai eszközökhöz. A Megyei 
Közgyűléssel közösen a sajátos nevelésű 
gyermekek beilleszkedése, nevelése vo-
natkozásában kiírt pályázaton nyertünk, 
amelyet a Kossuth Zsuzsanna Speciális 
Szakiskola koordinált. A Sárszentmiklósi 
ÁMK intézmény karbantartási-korszerű-
sítési munkálataira további 21 millió fo-
rintot sikerült elnyerni, így megtörtént a 
kémény- és kazánrendszer felújítása, egy 
komplett szárny és a művelődési házrész 
nyílászáróinak teljes, valamint a falburko-

lat egy részének a cseréje. Mindezt helyi 
vállalkozások csinálták teljes egészében, 
amit nagyon fontosnak tartok. A térségi 
vezető szerep két jelentős intézményének 
rekonstrukciója befejeződött, így mind a 
Petőfi Sándor Gimnázium, mind a Szak-
orvosi Rendelőintézet modern, korszerű 
létesítmény lett. Ezen kívül két nagyobb 
pályázaton indultunk el. A felszíni csa-
padékvíz-rendezésre összesen 110 millió 
forintot tudunk fordítani pályázati és saját 
forrásokból. A másik, a városközpont re-
habilitációjára kiírt pályázat bírálata még 
nem történt meg. Sikeres pályázataink 
közé tartozik még a kerékpárút tervezé-
sére kiírt 100%-os támogatottságú, ami a 
későbbi megvalósításhoz jó alapot szolgál-
tat. A LEADER csoport három pályázatán 
is indultunk, egyik a skate pálya építésére, 
a másik a Sárbogárdi Napok rendezvény-
sorozat technikai támogatására, míg a 
harmadik a Művelődési Ház fűtéskorsze-
rűsítésére vonatkozik. A 2011-es esztendő 
ebből a szempontból a befektetések éve 
volt, és remélem, hogy mindez a munka 
meghozza majd gyümölcsét.

– A helyi rendezvényeket tekintve milyen 
jelentős események történtek?     
– Ahogy tavaly, úgy idén is megrende-
zésre kerül az Országos Szántóverseny 
és a Kettesfogathajtó Verseny, valamint a 
település központi rendezvénysorozata, a 
Sárbogárdi Napok. 2011-ben ünnepeltük a 
várossá avatás 25. évfordulóját, a megem-
lékezés során kiemeltem a gyökereink felé 
fordulás fontosságát.

Cseh T./Taizs G.

Dr. Sükösd Tamás polgármester szerint a tavalyi évet elsősorban a stratégiai gondol-
kodás és az előkészítő munkák jellemezték, így a 2012-2013-as esztendőkben remél-
hetőleg több olyan projekt is megvalósul, amelynek az alapjait sikeresen lefektették. 

A fő cél a munkanélküliség visszaszorítása
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Székesfehérvár

– Melyek a 2011-es év fő eredményei?
– Felmérésünk után a munka Székesfe-
hérvár gazdasági stratégiájának elkészí-
tésével kezdődött, melynek legfontosabb 
pillérei a város működésének korszerűsí-
tése, az intézmények fejlesztése, a városi 
tulajdonban lévő cégek feladatainak raci-
onalizálása, a városi vagyon felülvizsgá-
lata és átlátható kezelése, a helyi adózási 
rendszer újragondolása, valamint az ön-
kormányzati támogatások mértékének és 
módjának áttekintése. Márciusban átfogó 
városi adóreformot hirdettünk, és elindí-
tottuk a Saára Gyula-programot, melynek 
keretében az adót fizető cégek is látják, 
mire használjuk fel – elsősorban a kiterjedt 
úthálózat felújítására – az általuk befizetett 
adóforintokat. 
– Székesfehérvár az országos nagyvárosi 
átlaghoz képest jó költségvetési helyzet-
ben volt 2011-ben, de minket nem az átlag-
hoz kell mérni, mert a lehetőségek ebben 
a városban mindig átlagon felüliek voltak. 
Ebből az is következik, hogy hatékonyabb 
költséggazdálkodással a város fejlesztése-
it – hitel helyett – helyi adóbevételekből, 
saját költségvetési forrásokból is meg lehet 
oldani. Ha ezt képesek vagyunk meglépni, 
akkor már középtávon csökkenhet a város 
pénzügyi kiszolgáltatottsága. Éppen ezért 
ezt tekintjük az egyik legkiemeltebb fel-
adatnak az elkövetkező évekre nézve. 

– A város pályázatai révén mi mindent 
sikerült megvalósítani? 
– 2011-ben, a harmadik ütemmel teljessé 
vált a Hiemer-ház épületegyüttes rehabili-

tációja. A Fő utca felújítása is elkezdődött 
végre! Folyamatosan zajlik a szennyvízcsa-
torna-fejlesztés, melyhez csatlakozik egy 
komoly útfejlesztési program – gondolok itt 
a Saára Gyula Program keretében a Mártí-
rok útjának a felújítására. Egyik folyamat-
ból tehát – annak részeként – következik a 
másik. Jelentős forrás jutott az intézménye-
inkre: a műszaki állapot javítása mellett fő-
ként olyan fejlesztéseket támogattunk, ame-
lyekkel a férőhelyek száma növelhető. 280 
millió forintot biztosított az önkormányzat, 
több bölcsőde, óvoda, iskola, egészségügyi 
létesítmény felújításának támogatására. 

– Sajátos tanácsadó testületet hívott lét-
re. Mi volt ennek a szerepe, kik a tagjai? 
– Én komolyan hiszek a csapatmunkában. 
Ez a mindennapok mellett a stratégiai 
tervezésben is fontos szempont számom-
ra, ezért hoztam létre a szenátust. Olyan 
ismert és elismert szakembereket kértem 
fel, hogy segítsék a munkámat és ezzel a 
város fejlődését, akik az élet különböző te-
rületein rendelkeznek elévülhetetlen érde-
mekkel. A bizottság társelnöki tisztségeit 
Karsai Béla, a Karsai Holding Zrt. elnöke és 
Ocskay Gábor, az Alba Volán SC Jégkorong 
Szakosztály igazgatója tölti be. A szakmai 
tanácsadás feladatát dr. Csath Magdolna, 
a Kodolányi János Főiskola Gazdálkodási 
és Menedzsment Tanszékének tanszékve-
zetője, Bobory Zoltán, a Vörösmarty Társa-
ság elnöke, dr. Forgó Béla, az Alcoa-Köfém 
Kft. vezérigazgatója, dr. Gelencsér József, a 
Közigazgatási Hivatal volt hivatalvezetője 
és dr. Abkarovits József orvos vállalta.

– Az itt lakók és turisták körében melyek 
a legkedveltebb rendezvények? 
– Székesfehérvár az ország történelmi fővá-
rosa. A tavaly immár törvényileg nemzeti 
emlékhely rangra emelt szent helyen őrizzük 
egykori királyaink csontjait. A térség leg-
erősebb gazdasági bázisaként munkahelyet 
adunk a fehérváriaknak, a környék- és régi-
óbelieknek. Több mint húszezer itt tanuló 
diákkal iskolaváros is vagyunk. Mindezek-
hez igazodnak közösségi programjaink. A 
legismertebb rendezvényünk a Királyi Na-
pok, amikor a világ minden tájáról eljönnek 
a néptáncosok városunkba, és őket a méltán 
világhírű Alba Regiások fogadják. 
– Büszke vagyok arra, hogy Székesfehérvár 
a Bajnokok Városa. A bajnokságok idején 
sok szurkoló jön el hozzánk, és a fehérvá-
ri sportrajongók is követik kedvenceiket. 
Én magam például Ljubljanáig elmentem 
egy meccsre a jégkorongcsapatunk után. A 
közösségformáló erő mellett tehát a sport-
nak is lehet turisztikai ereje. Szeretnénk új 
hagyományokat teremteni. A hamarosan 
megnyíló Hetedhét Múzeumban egyedül-
álló babagyűjtemény várja a gyermekeket, a 
szülőknek pedig az egykori mesekönyvek-
ből ismert rajzokkal – Réber László alkotá-
saival – kedveskedünk. Ez teljesen új színt 
hozhat a város életébe. Úgy tűnik, bevált a 
Kori Liget, így e területnek a továbbiakban 
is szerepe lehet rendezvények befogadásá-
ban. Gondoljunk csak arra, hogy idén olim-
piai év van és labdarúgó EB-re is sor kerül!

– Melyik volt az elmúlt időszak legemlé-
kezetesebb napja?
– Engedjék meg az olvasók, hogy most ne 
polgármesterként, hanem édesapaként vá-
laszoljak. Sokan tudják, hogy van két fiam, 
akikre nagyon büszke vagyok, és januárban 
megszületett Emma lányom. Mindannyian 
nagyon vártuk már ezt a napot, most ez a 
legnagyobb családi boldogság számomra.

Dr. Göde Andrea

2011-ben az indulást egy valós helyzetkép-felmérés jelentette Székesfe-
hérvárról, ami alapján az elkövetkező évek feladatai és lehetőségei korrek-
tül meghatározhatók. A tiszta lappal indulás tényei, számadatai – pontosan 
úgy, ahogyan azok megöröklődtek – Fehér Könyv 2011 címmel valamennyi 
városlakóhoz eljutottak. Nézzük most, egy év távlatában a honnan, hova 
kérdésre adott polgármesteri választ Dr. Cser-Palkovics Andrástól! 

A történelmi város fejlődése töretlen
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– Mikor kezdődött a közös munka?
– 2006. volt a megalakulás éve, 16 taggal 
indultunk, ma 25 tagvállalatunk van. Fon-
tosnak tartom kiemelni, hogy a szervezet 
alulról jövő kezdeményezésként, valós 
együttműködésekre és a vállalkozások 
közötti bizalomra alapozva jött létre. Tag-
jaink 100%-ban a KKV szektor képviselői, 
kizárólag mikro- és kisvállalatok, ami 
azért is előnyös, mert egy ilyen hálózaton 
belül a nagyvállalatok jelenléte rendsze-
rint erejénél, súlyánál fogva rányomja a 
bélyegét a működésre. Így még büszkéb-
bek lehetünk arra, hogy teljesíteni tudtuk 
az akkreditációhoz kapcsolódó gazdasági 
feltételeket. A nyertesek listáját áttekintve 
jól látható, hogy nem a mi méretünk a jel-
lemző. Ez tehát még értékesebbé teszi az 
amúgy is nehezen elérhető eredményt.

– Mik voltak az első konkrét lépések, 
eredmények?
– 2007-ben elindultak az első – jellemzően 
Baross – innovációs klaszterprojektek, és az 
első klaszterfejlesztési menedzsment prog-
ram is. Ez egy régiós klaszterszövetség ki-
alakítását célozta meg. Az akkori elképze-

léseink ma is abszolút aktuálisak, sőt, ma 
már országos szinten törekszünk az akk-
reditált klaszterek együttműködésének 
a kialakítására, amihez szerény szinten a 
forrásaink is megvannak. A partnerséget 
egy klasztermenedzserek klubja rendez-
vénysorozattal és egy együttműködést 
támogató web-platformmal szeretnénk 
segíteni. 
– A következő esztendőben, 2008 októbe- 
rében fontos mérföldkövet jelentett a  
klasztermenedzsment szervezet, az 
INNOSKART Vállalkozásfejlesztési Non-
profit Kft. megalapítása. A tagok munká-
ját segítő nonprofit szervezet fejlődését 
– a bevételi és létszám adatok folyamatos 
javulása mellett – jól mutatják a hazai és 
nemzetközi pályázatokon elért eredmé-
nyek, illetve a szolgáltatási portfóliónak az 
ezekre alapozott, folyamatos bővülése.

– A későbbiekben a szervezet már nem-
zetközi szinten is képviselni tudta tagja-
it. Ezen a téren milyen eredmények mu-
tathatók fel?
– 2009-ben a klasztermenedzsment szerve-
zet már önálló menedzsment projekteket 

vezetett, szélesítette hazai és nemzetközi 
kapcsolatrendszerét, majd 2010-ben elindí-
totta első nemzetközi innovációt támogató 
projektjét, a Central Europe Branch Based 
Innovation System (CEBBIS) programot. 
Ennek a 11 tagú nemzetközi projektnek a 
fő célkitűzése az innovációs együttműkö-
dések erősítése, ami teljesen egybeesik a 
klasztermenedzsment szolgáltatásfejlesz-
tési elképzeléseivel. 
– A CEBBIS projekt célja a nemzetközi 
együttműködés megerősítésén túl a tartós, 
határokon átívelő szakmai innovációt tá-
mogató hálózat kiépítése. Az eredménye-
képp létrejövő Kompetencia Központok 
tudáshálóként működnek majd a régiók-
ban. 
– Az új IKT alkalmazásokon nyugvó, ipar-
ág-specifikus innováció támogatásával 
célunk a kis- és középvállalkozások ver-
senyképességének növelése a nemzetközi 
piacon. A projekttel lehetőség nyílik a tu-
dáshoz való hatékony hozzáférés, melyet 
a nemzetközi partnerség közvetít. Az új 
technológiák közvetítésének sikeressége 
érdekében megalkottunk egy innovációs 
támogató modellt, mely segít azonosítani 
és megosztani az ajánlható szolgáltatáso-
kat a közvetítők között. A modell öt pillér-
re épül, melyek körülbelül húsz specifikus 
szolgáltatást foglalnak magukba. Innova-
tív szolgáltatásfejlesztés a KKV-k innováci-

A Közép-dunántúli Regionális Informatikai Klaszter január utolsó napján, ünnepélyes 
taggyűlés keretében jelentette be, hogy elnyerte az Akkreditált Innovációs Klaszter cí-
met. Az indulás óta nagy utat jártak be, a főbb állomásokról, az elért eredményekről 
Pintér Zsuzsannát, a klasztermenedzsment szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.

Akkreditált Innovációs Klaszter címet kapott a KDRIK

Partnerség a versenyben



ós potenciál-mérése, mely a klasztertagok 
által 2010-ben alapított spin-off cég hason-
lóságelemzési módszerén alapul.
– A projekt során kidolgoztunk egy innová-
ciós jó gyakorlatokat értékelő és feldolgozó 
módszertant is. Az erre alapozott megol-
dás alkalmas lesz a CEBBIS partnerség jó 
gyakorlatainak közvetítésére, illetve ezen 
felül a KDRIK és a TCBE.ch IT klaszterek 
IKT-támogatott nemzetközi együttműkö-
dési modelljeként is bevezetésre kerül.
– 2012 januárjában indult a svájci IT 
klaszterrel közös partnerségi programunk, 
a tervezett ICT fejlesztésre a forrást a Swiss 
Contribution program biztosítja.

– A projekt keretében a klaszterek partner-
ségének megerősítésére és fenntartására 
létrejön egy web alapú közös platform, 
mely a jó gyakorlat közvetítését, új szak-
mai projektek generálását támogatja. A 
projekt kölcsönös tudásközvetítést és a 
megszerzett ismeretek, módszerek alkal-
mazását támogatja. A program legjellem-
zőbb eszközei a közös szakmai munka, 
a workshopok szervezése, valamint az 
internet alapú közös platform kialakítása 
és fenntartása. 
– A KDRIK 2011-ben elnyerte az Akkredi-
tált Innovációs Klaszter címet, mely terveink 
szerint további nemzetközi partnerség 
kialakítását eredményezheti. Márciusban 

a klaszter kiállítóként vesz részt a CeBIT 
nemzetközi szakvásáron. Részvételünktől 
további nemzetközi kapcsolatok kialakulá-
sát reméljük mind a klasztermenedzsment, 
mind a klasztervállalkozások szintjén.

– Az idei esztendőre vonatkozóan milyen 
tervek vannak?
– Annak érdekében, hogy akkreditációs 
lehetőségeinket maximálisan ki tudjuk 
aknázni, február 1-jétől egy innovációs 
menedzser alkalmazásával új szolgálta-
tással segítjük tagjainkat a K+F munká-
ban, illetve a projektgenerálás terén. Ezek 
fókuszában azok a GOP-os pályázati lehe-
tőségek állnak, melyeken kizárólag akkre-
ditált klaszterek tagjai indulhatnak, illet-
ve amelyekben a konzorciális kapcsolat 
előnyt jelent.
– Markáns célkitűzésünk továbbá az 
EFQM modell bevezetése a menedzsment 
szervezetnél, ezzel is támogatva a minősé-
get. 

– Fejlesztési elképzeléseink középpont-
jában a hazai mellett egyre erősebben az 
uniós piac áll, azaz a klaszter innovációs 
stratégiájában megfogalmazott cél olyan 
termékek fejlesztése és gyártása, melynek 
nemzetközi piaca is van. A piacrajutás tá-
mogatására tervezzük egy új szervezeti 
egység bevezetését, amely képes ellátni a 

’sales’ feladatot, a klasztertermékek keres-
kedelmi képviseletét. Éppen ezért átfogó 
célként tűztük ki a klaszterfejlesztésen 
belül az új piacok kiépítését, közvetlen 
célként pedig az IKT technológiák más 
iparágakban való hasznosítását. Ennek ér-
dekében folyamatosan erősítjük a kapcso-
latot más iparágak szereplőivel, és a velük 
folytatott szakmai munkát segíti majd a 
korábban már említett klaszterszövetség. 
Az ilyen együttműködések újabb inno-
vatív termékfejlesztéseket és új piacokat 
hozhatnak.

– A tudatosan tervezett klasztermarketing 
tevékenységtől kézzel fogható eredménye-
ket várunk.
– Szeretnénk maximális előnyöket ková-
csolni az IT klaszterünk számára, kihasz-
nálva, hogy: a kormányzat felismerte az 
informatikai iparban rejlő lehetőséget, 
hiszen az IT a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium által kiemelt ágazat; a KKV-k kiemelt 
szereppel bírnak a nemzeti és EU-s gaz-
daságfejlesztési stratégiában, és a KDRIK 
100%-ban KKV-kat tömörít; illetve akkre-
ditált innovációs klaszterként a hazai- és 
nemzetközi Innovációs projektek terén új 
közösségi források váltak elérhetővé szá-
munkra.

TRZ

Székesfehérvár
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– Mikor és miért kezdett vállalkozni az édes-
apjuk?
– A rendszerváltás idején a szüleink a Video-
tonnál dolgoztak - kezdi a történetet Sipos Péter. 
– 1991-ben a nagyvállalat komoly leépítéseket 
hajtott végre, így egyik napról a másikra mind-
ketten elveszítették az állásukat. Gyakorlatilag 
kényszervállalkozókká váltak. Az induláskor 
főleg édesapánk csehszlovák kiküldetésben 
szerzett tapasztalataira támaszkodhattunk, 
több éven át az egész család ott élt, így a cseh 
nyelvet mindannyian jól beszéltük. Eleinte 
különböző export-import tevékenységet foly-
tattunk. Édesapánkat azonban már ekkor is a 
termelés foglalkoztatta. Azt szokta mondani, 
hogy ha nincs termelés, akkor előbb-utóbb ke-
reskedni sem lesz mivel! Ezért hozta létre két 
társával – Pásztori Ferenccel és Kalinics Miklós-

sal – 1995. március idusán a Fehér Ablak Kft.-t. 
– Műanyag nyílászárókat kezdtünk gyártani. 
2004-ben Guttamásiban megépítettük a 2500 
m2-es gyártócsarnokunkat, ahol új, korszerű 
gépekkel, magasabb színvonalon, nagyobb ka-
pacitással, az európai nívónak megfelelő mi-
nőségben gyártjuk azóta is termékeinket. Más 
versenytársaktól eltérően mi az építőipar va-
lamennyi piaci szegmensében jelen kívánunk 
lenni. A Fehér Cégcsoport dolgozik a panel-
programon, csarnokok, tömbházak, irodaépü-
letek nyílászáróit szállítjuk, és párhuzamosan 
a lakossági üzletágat is kiépítettük; ma már az 
ország egész területét lefedő márkaképvise-
lettel rendelkezünk. A több lábon állást a mű-
anyag nyílászáró-gyártáson belül is fontosnak 
tartjuk. Elgondolásunkat a piac visszaigazolta, 
a Fehér Ablak Kft. Magyarország egyik leg-

nagyobb külső hom-
lokzati nyílászáró 
szerkezeteket gyártó 
cégévé fejlődött.

– Ez volt az eredeti-
leg is kitűzött cél?
– A kezdeti időszak-
ban édesapánk arra 
törekedett, hogy élni 
tudjunk a lehetősé-
gekkel – vette át a szót 
Sipos Tamás –, tudta, 
minél gyorsabban, 
minél nagyobbra 

kell növekednünk. A rendszerváltást követő 
években erre meg is volt a lehetőség. A keres-
let jóval nagyobb volt a kínálatnál, a nyugati 
színvonalat látva az itthoni elvárások is egyre 
magasabbak lettek. A lehetőségek tehát adot-
tak voltak, csak élni kellett velük! Édesapánk 
arra is mindig nagy gondot fordított, hogy a 
gyors fejlődés azért ésszerű keretek között tör-
ténjen. A megfontolt növekedést tartotta szem 
előtt, azt, hogy a tőkét és a keletkezett nyeresé-
get befektetésekre kell használni, felhalmozni 
kell, nem pedig elherdálni. A családi életben 
is a mértékletesség volt a vezérelv, gyerekként 
- bár minden szükséges dolgot megkaptunk - 
mégis kicsit rövid pórázon voltunk tartva.
– A folyamatos növekedés volt tehát a cél – ka-
nyarodott vissza az üzlethez Sipos Péter. – Eleinte, 
nulláról indulva, az egymilliárdos forgalmat 
szerettük volna elérni, aztán amikor ez sike-
rült további célokat tűztünk ki magunk elé. Az 
elejétől fontosnak tartottuk azt is, hogy új érté-
ket teremtsünk. Olyan minőségi nyílászárókat 
akartunk gyártani, amelyről tényleg kimond-
ható, hogy „unokáink is nyitni fogják”. Sokáig 
ez is volt a jelmondatunk.

– Mi volt a következő lépés a fejlődés érde-
kében?
– 1998-ban alapítottuk meg a Fehér Alu Kft.-t, 
tovább bővítve ezzel termékkínálatunkat – 
mondta Sipos Péter. – Alumínium nyílászáró 
szerkezeteket – ablakokat, ajtókat, függöny-
falakat, üvegtetőket, télikerteket tervezünk 
és gyártunk, és természetesen ezek helyszíni 
beépítését is vállaljuk. A termelés 1500 m2-es új 
gyártócsarnokunkban, Herczog Tamás ügyveze-
tő igazgató irányításával az Alba Ipari Zónában 
történik.
– A következő évben hoztuk létre a Fehérép 
Kft.-t, melynek élén Horváth Attila ügyvezető-
társammal ketten állunk – folytatta a gondolatot 

Sipos Jenő, a Fehér Ablak Kft.-t Pásztori Ferenccel és Kalinics Miklóssal alapította, 
majd fiai Sipos Péter és Sipos Tamás a Budapesti Műszaki Egyetem elvégzése után 
csatlakoztak a vállalkozáshoz. A cég vezetése mindig a folyamatos, megfontolt nö-
vekedést tartotta szem előtt. Így alakultak meg az országosan is ismert és elismert 
vállalkozások: a Fehér Ablak Kft., a Fehér Alu és a Fehérép Kft., valamint a cégeket 
összefogó Fehér Vagyonkezelő Zrt.

Fehér Cégcsoport - Székesfehérvár

Két évtizednyi megfontolt növekedés

Balról jobbra haladva a fotón lévő vezetők:
Herczog Tamás, Molnár János, Sipos Péter, 

Sipos Jenő, Sipos Tamás, Pásztori Ferenc, 
Horváth Attila, Kalinics Miklós



Sipos Tamás. – A vállalkozás eleinte saját ingat-
lan-beruházással, ingatlanfejlesztéssel foglal-
kozott, majd a hangsúly egyre jobban a generál- 
kivitelezés irányába tolódott. A magán- és tár-
sasházak tervezése, építése, a panelprogramok 
mellett rendszeresen és eredményesen indu-
lunk közbeszerzési és tenderpályázatokon. A 
közszférában intézmények, vidékfejlesztési 
központok, bölcsődék, óvodák, oktatási intéz-
mények minőségi megvalósításával szerez-
tünk elismerést megrendelőinknél, a verseny-
szférában pedig ötcsillagos szállodákat, luxus 
apartmanokat, borházakat építettünk, s visz-
szatérő megrendelőink közé tartoznak a nagy 
áruházláncok, bevásárlóközpontok fejlesztői, 
beruházói, mint például a TESCO. Talán kicsit 
szokatlan, hogy egy ablakgyártó hoz létre épí-
tőipari céget, hiszen jellemzően épp fordítva 
szokott lenni. A mi meglátásunk szerint pedig 
éppen ez a helyes felállás, rendszerint nem sok 
jó szokott kisülni abból, ha egy kivitelező saját 
céljaira kezd gyártani.

– Sorra alakultak a cégek, nem féltek attól, 
hogy elaprózzák magukat?
– A tanulópénz megfizetése után elég hamar 
rájöttünk, hogy új üzletágat kizárólag akkor 
lehet útjára indítani, ha megtaláltuk annak ve-
zetőjét – magyarázta Sipos Péter.  – Szerencsére 
ma már rendelkezésünkre áll az a tőke, ami 
lehetővé teszi, hogy felkutassunk, és felkarol-
junk fiatal tehetségeket. Kitűnő kollégákra si-
került szert tennünk az elmúlt évek alatt, akik 
a vállalkozásaink élére álltak, és magas szak-
tudással, tisztességes, becsületes munkával 
irányítják azokat. Mindhárom vállalkozásunk 
önálló lábon áll, saját stábbal, ügyvezetés-
sel, és piaccal rendelkezik. Természetesen az 
együttműködésben rejlő szinergiahatást meg-
próbáljuk maximálisan kamatoztatni, de az 
arányokra mindig odafigyelünk. Az egymás 
között kötött üzleteink volumene egyik vál-
lalkozásunknál sem haladja meg a 10%-ot. Ez 
ad egyfajta biztonságot, hiszen a cégeink nem 
egymástól függenek, és a piaci ingadozásokat 
is könnyebb így kezelni. Egyszer az egyiknek, 
másszor a másiknak megy jobban.

– A három termelő cég mellett egy vagyonke-
zelő vállalatuk is van. Itt milyen tevékenysé-
get folytatnak?
– A Fehér Vagyonkezelő Zrt. a termelésben 
nem vesz rész – avatott be a részletekbe Sipos Pé-
ter –, a könyvelés, az ingatlanvagyon kezelése 
történik itt, illetve a pályázataink gondozása. 
A cég élén elnökként édesapánk áll, tapaszta-
lataival ma is segítve a cégcsoport harmonikus 
együttműködését, a töretlen növekedést.

– Ezek szerint csak idő kérdése, hogy a Fehér 
Cégcsoport további egységekkel bővüljön?
– Olyannyira így van, hogy már ki is alakítot-
tuk új, lakatosipari üzletágunkat, megtaláltuk 
a megfelelő vezetőt az élére, és a cél az, hogy 
mielőbb önállóvá válhasson – igazolta vissza 
feltevésemet Sipos Tamás.  – Egy másik vállalko-
zásunk is útjára indulhatott a közelmúltban, 
létrehoztuk a Fehér Energia Kft.-t. Úgy számo-
lunk, hogy a jelen gazdasági helyzet előtérbe 
fogja hozni az energetikai beruházásokat, 
felújításokat. Napkollektorokkal, napelemek-
kel, hőszivattyúkkal, geotermikus energiával, 
pellet tüzelésű kazánokkal szeretnénk foglal-
kozni, megrendelőink számára ilyen téren is 
partnerséget nyújtva.
– További kitörési pontot jelenthet export te-
vékenységünk elindítása. Az az igazság, hogy 
az elmúlt időkben kissé elkényelmesedtünk, 
mert a hazai piac elég feladatot adott a töretlen 
növekedéshez. A gazdasági viszonyok azon-
ban az utóbbi években megváltoztak, s ezekre 
oda kell figyelni. 2010-2011 visszaesést hozott 
– persze nem csak nálunk, hanem a konkuren-
seinknél is –, és a változásra kötelező reagálni! 
Szinte minden területen komoly költségcsök-
kentést hajtottunk végre, racionalizáltunk, és 
új piacok nyitására törekszünk. Töretlenül hi-
szünk abban, hogy a fejlődés megállíthatatlan, 
s szeretnénk hinni azt is, hogy amit az elmúlt 
közel két évtized alatt közösen felépítettünk, 
azt a értékrendet, amit együtt kialakítottunk 
megszerzett tudásunkkal, tapasztalatunkkal 
képesek leszünk a jövő generációinak átörökí-
teni.

Cseh Teréz

Fehér Vagyonkezelő Zrt.

8000 Székesfehérvár, Budai u. 139.
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– 2011 egy nagyon szép esztendő volt a 
város életében, sok fejlesztés megvalósul-
hatott, amelyeket már korábban kezdtünk 
el. Tartani tudtuk a költségvetésünket, 
immár öt éve annak, hogy nem kénysze-
rülünk működési hitelt felvenni, sőt még 
a 200 milliós folyószámlahitelünkhöz sem 
kellett hozzányúlni. Nagyot lépett előre a 
város a közlekedés területén. Kibővítettük 
a Tata közepén lévő körforgalmat, így egy 
esetleges autópálya lezárás esetén nem 
dugul már be a forgalom. A nagyon elha-
nyagolt Diófa utca is teljes rekonstrukción 
esett át. Nagyon nagy dolognak tartom a 
szociális alapellátó intézményünk teljes 
átépítését is, hiszen ezzel egy helyszínre 
tudtuk telepíteni a különböző funkciókat 
a hajléktalanszállás kivételével. Így egy 
helyen működik már az idősek nappali 
ellátása, a családsegítő központ, az értel-
mi fogyatékosok napközi otthona, a jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás és a támo-
gató szolgálat. Befejeződött a Jázmin úti 
iskola és a polgármesteri hivatal felújítása, 
energiaracionalizálása is.
– Folytattuk a Gyerekbarát Város progra-
mot, amelynek keretében létrehoztunk 
egy ifjúsági klubot a tatai fiatalok számá-
ra, amelyet már birtokba is vettek. Itt nagy 
köszönet illeti holland testvérvárosunkat, 
Alkmaar-t, ahonnan az ottani ifjúsági klub 
gyűjtésének köszönhetően sikerült a teljes 
berendezést – bútorokat, műszaki cikkeket 
– megkapnunk, több millió forint érték-
ben. Előreléptünk a lányok védőoltásának 
területén is, és az idei évtől a Tata kártyá-
val a gyerekek féláron mehettek a Fényes 
Fürdőbe. Elindult a felnőtt Tata kártya is, 
több mint 1500 elfogadóhelyen lehet hasz-
nálni, kedvezményeket kapni itthon, és az 

ország egész területén.
– Tovább folytatódott nagy projektjeink 
előkészítése. Az idei évben megvalósul a 
Tata-Tatabánya közti kerékpárút, itt mi va-
gyunk a konzorcium vezetője. A másik az 
Ökoturisztikai Központ, amelyet az Öreg-
tó partján lévő kajakház átalakításával 
hozunk létre a bakancsos, kerékpáros és 
vízi turisták számára, a harmadik pedig 
az Angol-parki nagy fejlesztés, amelynek 
az idei évben meg kell valósulnia. Ennek 
keretében megújulhat a kiskastély, a Jenő 
malomból malommúzeum lesz, és a sza-
badtéri színpad, valamint a hozzá tartozó 
park sétánya, közvilágítása újulhat meg. A 
kistérséggel is pályáztunk további kerék-
párút fejlesztésre, ahol a tervezésre nyer-
tünk is nyolcmillió forintot. A Rajka és 
Budapest között épülő kerékpárútra sze-
retnénk rácsatlakozni a jövőben.
– Megalakult a Pons Danubi ETT (Európai 
Területi Együttműködési Csoportosulás), 
amely gazdasági együttműködést indít el 
felvidéki és magyar városok között. Oda-
átról Gúta, Ógyalla és Rév-Komárom, a mi 
részünkről pedig Tata, Kisbér, Komárom 
és Oroszlány tagja a szövetségnek. Már 
több területen pályáztunk közösen, és már 
sikerről is beszámolhatok, ez a médiával 
kapcsolatos, és a kétéves időtartam alatt a 
települési televíziók műsorcseréjét jelenti.
- Folyamatban van az Által-ér és az Öreg-
tó rehabilitációja, a keleti tóparton két ki-
lométernyi hosszban elkészült a fövenye-
sítés, a tófarokban pedig egy vizes élőhely 
kialakítására kerül sor több hektáron az 
állat- és növényvilág számára. A Város-
gazda Kft. egy gyönyörű szép, új helyre 
költözött. Saját maguk építették, nagyon 
pontosan megtervezték, és saját speciális 

funkcióikra találták ki a rendszert. Régi 
telephelyüket felparcellázzuk, és családi 
házak építésére szeretnénk értékesíteni.
– Az állammal, a kézilabda szövetséggel 
és a tatai edzőtáborral fogtunk össze, hogy 
ez utóbbi helyszínen épüljön egy új sport-
csarnok, amelynek jelenleg a tervezési 
fázisa zajlik. Ha sikerül, akkor Komárom-
Esztergom megye legnagyobb csarnoka 
épülhet meg Tatán. A város sportegyesü-
lete, a THAC is pályázott a látványspor-
toknál felhasználható TAO-ra (Társasági 
Adó és Osztalékadó), ezt meg is nyerte. A 
befolyó összeg a kézilabda utánpótlás ne-
velését segíti a városban. Erre a lehetőség-
re az idén is pályázunk azt remélve, hogy 
az ifjúság minél nagyobb létszámban fog 
aktívan sportolni. A felnőtt kézisek az NB 
I-ben szerepelnek, nagyon erős mezőny-
ben igyekeznek kiharcolni a bennmara-
dást. Az mindenképpen dicséretes, hogy a 
Magyar Kupában a legjobb nyolc közé ju-
tottak a fiúk, amely a tatai kézilabdasport 
eddigi legszebb eredménye.
– Folyamatos érdeklődés tapasztalható az 
ipari parkunk iránt, viszont igazi üzletet 
kötni sokkal lassabban megy. Van külföldi 
és magyar érdeklődő egyaránt, remélem, 
hogy ebben az évben eredményre vezet-
nek a tárgyalások, és új céget, vagy cége-
ket köszönthetünk az iparterületünkön. 
Nagy öröm a városban, hogy a korábban 
csődbe ment HELKAMÁ-ban újraindult a 
termelés.
– 2012-es költségvetésünk egy stabil, 
biztonságos működésre ad lehetőséget. 
Folytatjuk a korábbi évekhez hasonló ta-
karékosságot, szeretnénk garantálni a 
működés biztonsága mellett a fejlesztések 
biztonságát is. Több mint 2,5 milliárd fo-
rintnyi elnyert uniós pénzünk van, ezen 
pályázatok önerejéhez szükséges lesz hi-
telt felvennünk. Ha a fent említett nagy-
beruházásokat az idén sikerül befejezni, 
akkor nyugodtan elmondhatjuk, jól dol-
goztunk!

- érk -

Amikor Tatán jártunk, Michl József polgármester éppen a költségvetés elfogadása 
okán összehívott önkormányzati ülésre készült. Rutinos nyilatkozóként, felkészül-
ten kezdte az évértékelést, sorolta eredményeiket, terveiket. A krónikásnak éppen 
csak annyi dolga volt, hogy bőszen jegyzeteljen, hiszen szinte kérdés nélkül jöttek 
a válaszok.

Nagyberuházások éve következik



Immár huszadik alkalommal telt meg a tatai edzőtábor egyik csarnoka mezőgazdasági kisgépekkel, kiegészítő árukkal. A 
Harmath József, Végvári István és Végvári Tamás trió által vezetett Rotáció Kft. szezonnyitó, jubileumi vásárra hívta a gazdákat 
és az érdeklődőket. A huszonöt kiállító árui mellett több ezren voltak kíváncsiak a magyar Timbersport, azaz favágó válogatott 
nagyszerű bemutatójára. Képes beszámolónkat Veér Károly és Taizs Gergő készítette.

Vendég volt a magyar Timbersport válogatott

Huszadszor is Rotáció Expó Tatán

51. oldal

Tata

A jubileumi Rotáció Expót Michl József, Tata polgármestere nyitotta meg A mezőgazdasági kisgépeket a csarnokban tekinthette meg a közönség

A nagyobb gépek és a személyautók a szabadtéren várták a látogatókat A kiállítók egy csoportja hangulatos este keretében kipróbálhatta a tekepályát is

Veér Károly, lapunk főszerkesztője gratulált a jubileumhoz Harmath Józsefnek Több ezer ember előtt tartott nagysikerű bemutatót a favágó válogatott



Tapolca

52. oldal

– Gazdálkodási szempontból milyen évet 
zártak?
– Tapolca tavalyi gazdálkodása stabil volt, 
a költségvetés bevételi és kiadási össze-
gei 5 milliárd forint körül mozognak, az 
önkormányzat működéséhez hitelt nem 
kellett igénybe vennünk. Eredményeinket 
fegyelmezett és következetes gazdálkodás 
révén sikerült elérni, a gazdasági nehéz-
ségek ellenére a helyi adóbevételek csak-
nem elérték a 800 millió forintot. A város 
biztonságos, kiegyensúlyozott működése 
mellett megtartottuk, sőt növeltük az ön-
kormányzati vagyont.

– Melyek a városfejlesztés kiemelt pont-
jai 2011-ben?
– Jelenleg is tart a Közép-dunántúli Opera-
tív Program pályázatán elnyert, „A tapol-
cai belváros értékmegőrző rehabilitációja” 
című projektünk megvalósítása. A közel 
1,1 milliárd forint összköltségvetésű fej-
lesztéshez mintegy 700 millió forint visz-
sza nem térítendő támogatást nyertünk 
el. Ennek keretében befejeztük a Belváro-
si Irodaház, a Wass Albert Könyvtár és a 
Tamási Áron Művelődési Központ ener-
gia-hatékonysági felújítását. Két másik 
jelentős projektelem, a Köztársaság téri 
parkfejlesztés és a Nagyköz utcai autópar-
koló kiépítése is megtörtént. A Ringató 
Bölcsőde energia-hatékonysági fejlesztését 
és bővítését pályázati úton, mintegy 100 
millió forint összköltségből sikerült elérni. 
A város és térségének egészségügyi ellátá-

sát biztosító dr. Deák Jenő Városi Kórház-
Rendelőintézetet, és annak működtetését 
végző, önkormányzati tulajdonban álló 
gazdasági társaság tevékenységét folya-
matosan segítettük, továbbá számos ki-
sebb fejlesztést és előremutató programot 
valósítottunk meg lakossági és intézményi 
szinten. Sajnos a gazdasági válság miatt 
egyelőre eredménytelenül zárultak a ta-
polcai új mentőállomás megépítésére, és a 
volt honvédségi ingatlanvagyon hasznosí-
tására kiírt pályázatok.

– Milyen fő célokat tűztek ki az idei esz-
tendőre?
– Ahogy szerintem mindenki, úgy mi is 
meglehetősen nehéz évnek nézünk elébe, 
de lehetőségeinkhez képest igyekszünk 
megőrizni azt a nyugodt légkört, amely 
jellemzi városunkat, s amely gazdasá-
gi-szociális fejlődésünk fundamentu-
ma lehet. Elsődleges feladatunk a város 
és intézményrendszerének biztonságos 
működtetése, korszerűsítése, valamint a 
folyamatban lévő programok befejezése. 
További fejlesztésekhez forrásokat kizáró-
lag pályázatok útján lehet bevonni, ezért 
a pályázatkészítő feladatok hatékony vég-
zése továbbra is kiemelt önkormányzati 
feladatnak számít. Tudatosan kell készül-
nünk az Új Széchenyi Terv pályázataira, 
különös tekintettel az energiafelhasználás 
csökkentésére és szennyvízkezelésünk 
javítására vonatkozó projektekre. A ko-
rábban megkezdett „A tapolcai belváros 

értékmegőrző rehabilitációja” című pro-
jektünk 2012-ben is folytatódik, az ütem-
tervnek megfelelően a Fő tér körüli belső 
udvarok, átjárók, közlekedő utak felújí-
tásával, új parkolók, sétányok építésével. 
Idei lehetséges terveink között szerepel 
egy jó minőségű kerékpárút építése a 
Dobó városrész és a városközpont között. 
A Közép-dunántúli Regionális Operatív 
Program keretében újfent megpályázzuk 
egy közös vasúti és autóbusz állomás 
kialakítását, a Hajléktalanok Átmeneti 
Szállását pedig a Társadalmi Infrastruk-
túra Operatív Programjának segítségével 
szeretnénk fejleszteni. Fontos szempont, 
és a kistérségi települések közös érdeke a 
látogatottság növelése, illetve a különféle 
turisztikai szolgáltatások fejlesztése. Ta-
polca és a környék természeti adottságai 
nagyon jó alapul szolgálnak egy átfogó 
turisztikai program megfogalmazására, 
melynek megvalósítására nagy hangsúlyt 
fogunk fektetni. A Balaton-felvidéki Nem-
zeti Parkkal már felvettük a kapcsolatot a 
város legnagyobb idegenforgalmi attrak-
ciójának, a Tapolcai-tavasbarlangnak a 
közös működtetésével kapcsolatban, me-
lyet egy nonprofit társaság keretein belül 
képzelünk el.
– Zárásként szeretnék köszönetet monda-
ni egész évben mutatott példás együttmű-
ködéséért és segítő hozzáállásáért a helyi 
vállalkozásoknak, civil szervezetnek, if-
júsági és sportegyesületeknek, történelmi 
egyházaknak, városunk polgárainak és 
természetesen közvetlen munkatársaim-
nak is. Tapolca önkormányzata a múltban 
mindig jelentős támogatást nyújtott nekik, 
s ez nem fog változni a jövőben sem, fenn-
tartva a működésüket biztosító kedvező 
feltételeket és pályázati lehetőségeket.

Cseh T./Taizs G.

„Úgy látom az életben, hogy az emberek minden dologban vagy nagyon fent, vagy 
nagyon alant keresik az igazságot. Sok előnyt a távolban keresünk, holott köze-
lünkben fekszik.”  Széchenyi István e szavai olyan tanulságot rejtenek, melynek 
szellemiségét Császár László polgármester a városvezetés mindennapos gyakorla-
tába is megpróbál átültetni.

Biztos alapok és tudatos építkezés
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Tatabánya

– Mi jellemezte 2011-ben a város gazda-
ságát?
– 2011-ben 20%-kal nőtt a cégek által be-
fizetett iparűzési adó a városban, az Ipari 
Parkban dolgozó vállalatok közül többen 
maximális létszámot foglalkoztatva mű-
ködnek. Ez azt jelenti, hogy a 2008. előtti 
időszakot is figyelembe véve tudták növel-
ni a létszámot, saját iparágukat tekintve 
győztesen kerültek ki a válságból, és most 
fejlesztéseket fontolgatnak. Ezek közé tar-
tozik például a Grundfos, az FCI, vagy az 
AGC. Az ipari parkon kívüli cégek közül a 
Sanmina SCI-nál is épületbővítésben gon-
dolkodnak. Ugyanakkor hű tükre a város 
gazdasági élete, az országosnak, hiszen az 
exportra termelő vállalatok jó helyzetben 
vannak, míg a belföldi piacot megcélzók 
– ezek nagyrészt mikro- és kisvállalkozás-
ok – komoly gondokkal küzdenek. Remél-
jük, hogy náluk is elindul a fejlődés, ám 
valószínű, hogy az ő esetükben ez jóval 
lassabb ütemű lesz, mint a nagyvállalatok 
esetében.

– Milyen évet zárt az önkormányzat?
– Takarékos gazdálkodással tudtunk 2011-
ben működni, ehhez szerencsére partne-
rek voltak intézményeink, az önkormány-
zat dolgozói és a civil szervezetek. Ennek 
köszönhető, hogy 200 milliós plusszal 
zártuk az évet, ami komoly eredménynek 
számít ebben a nehéz gazdasági helyzet-
ben. Tudatos döntéssel csak külső forrás – 
azaz pályázatok – segítségével indítottunk 
nagyberuházásokat, általában 70-80%-os 
támogatástartalommal. Így indulhatott el 

a városközpont felújítása, és hosszú vajú-
dás után megkezdődött a Vértes Agórája 
program is.

– Milyen feladatok várnak az önkor-
mányzatra 2012-ben?
– Előttünk áll még a Tatabányai Erőmű Kft. 
feladatainak hosszú távú meghatározása, 
hiszen ma a városban a távfűtés ára egy-
értelműen a gáz világpiaci árán múlik. Ke-
resnünk kell más, alternatív lehetőséget, 
lehetőség szerint alacsonyabb költséggel, 
és megújuló energiaforrások felhasználá-
sával. Az infrastruktúra területén folyik a 
Komáromi út teljes rekonstrukciója, és be-
nyújtottuk a Táncsics út felújítására vonat-
kozó pályázatunkat. Két kerékpárút épí-
tési projektünk van, az egyik az Által-ér 
völgyi, a másik pedig a Tatabánya belterü-
letén lévő kerékpárutak összekötése a volt 
buszpályaudvartól a Cseri strandig. Nagy 
feladatunk a vasútállomás megújítása, a 
megvalósíthatósági tanulmány elkészíté-
sére nyertünk 80 millió forintot, zajlanak 
az ezzel kapcsolatos tervezési munkálatok. 
A MÁV most készíti elő a Biatorbágy-Tata 
vonal teljes pályarekonstrukcióját, amely a 
következő uniós pénzügyi ciklusban való-
sulhat meg. Ebből is szeretnénk a legtöb-
bet kihozni Tatabánya számára, például a 
régóta óhajtott Sárberek - Bánhida össze-
köttetést.

– Tatabányán hagyományosan sok kul-
turális eseményt rendeznek évről-évre. 
Folytatódik a tendencia?
– Kibővítettük a Bányásznap programját 

a Faszén Fesztivállal, ami színesebbé tette 
a hagyományos ünnepet. Másodszor ren-
deztük meg a Szelim-napot, most az égiek 
is kegyesek voltak a több ezer résztvevő-
vel, hiszen jó idő volt. Az augusztus 20-i 
rendezvény is hatalmas tömegeket mozga-
tott meg. Talán a nyár elejére lehetne még 
valamit kitalálni, erre a feladatra hoztuk 
létre a Tatabánya Pont Rendezvényszer-
vező Irodát, amely koordinálja, szervezi 
a városi rendezvényeket. A városközpont 
megújításánál uniós követelmény volt, 
hogy különböző programokat is hozzunk 
erre a térre. Ezért pályázattal ösztönöz-
zük a civil szervezeteket, hogy hozzanak 
ide rendezvényeket, és minden hétvégén 
legyen egy közösségi program a központ-
ban.

– Végül beszéljünk a város sportéletéről!
– Természetesen a sport támogatását to-
vábbra is kiemelt fontosságúnak tart-
juk, és ebben új szövetségesre leltünk a 
Grundfos-ban, hiszen három éves szerző-
dést kötöttek, és nagyon komoly összeggel 
támogatják a kézilabda klubot. Ez komoly 
alapot teremt arra, hogy hosszú távon az 
első négyben végezzenek a fiúk. Focistá-
ink is nagyon ambiciózusan láttak neki 
a szezonnak, és talán újra NB I-es csapa-
ta lehet Tatabányának, de csak akkor, ha 
ehhez minden feltétel adott lesz. Az idei 
évben szeretnénk építeni egy új műfüves 
labdarúgópályát a sportcentrumban a 
TAO felhasználásával, egyet pedig ugyan-
ebből a forrásból a Máltai Játszótér mellett. 
Örömmel tölt el az is, hogy a többi hagyo-
mányokkal rendelkező sportágban (atléti-
ka, úszás, vízilabda, röplabda, kosárlabda, 
cselgáncs, ökölvívás és birkózás) is sokan 
versenyeznek, és hozzák a megfelelő ered-
ményeket.

VK

Schmidt Csaba polgármester örömmel számolt be arról, hogy a város leg-
nagyobb adózói közül több cég is komoly fejlesztéseken gondolkodik. 
Bízik benne, hogy az Ipari Park 100 hektáros bővítése újabb befektetőket 
csábít majd Tatabányára, akik még több munkalehetőségeket teremtenek 
az itt élők számára.

Intenzíven fejlődő ipar, 
színes kulturális és sportélet



– Sok minden történt Önökkel az elmúlt évek 
során. Kezdjük az elején. 2000-ben érkeztek 
Magyarországra, mik voltak az azóta eltelt 
bő évtized fontosabb mérföldkövei a cég éle-
tében?
– 1999-ben, egy megvalósíthatósági tanulmány 
alapján a Grundfos úgy döntött, hogy a Kelet-
Közép-Európában tervezett gyártóbázis létre-
hozására Magyarország a legalkalmasabb. Itt is 
két alternatíva közül kellett választani, Kecske-
mét és Tatabánya városainak „versenyéből” vé-
gül ez utóbbi került ki győztesen. A tatabányai 
hatóságokkal egyébként azóta is példaértékű 
együttműködést folytatunk, ami nagyban hoz-
zájárul munkánk eredményességéhez. A gyár-

építés befejezése után 2000 nyarán kezdődött el 
a villanymotorok gyártása, s egy évvel később 
már döntés született egy új szivattyúgyár fel-
építéséről is, ahol a soros, a norm- és blokkszi-
vattyúk készülnek. Az előzővel ellentétben ez 
már egy teljesen zöldmezős beruházás volt, új 

gépekkel és termékcsaláddal – emiatt természe-
tesen a termelés felfutási ideje is lassabb lett. Az 
üzem átadására 2002-ben került sor.
– Amit még a 2002-es esztendőből ki szeretnék 
emelni, az a beszerzési osztály létrehozása, 
amelynek fő feladata az alkatrészek lokalizálá-
sa lett. Az osztály működésének köszönhetően 
sikerült elérni, hogy a beszállított alkatrészek 
19%-a magyar.
– A 2004-es döntést követően egy évvel később 
átadtuk a 7000 m²-rel kibővített motorgyárat, 
ahol új gyártósorokat állítottunk üzembe, új 
munkahelyeket teremtve ezáltal. Elmondha-
tom, hogy a Grundfos, a többi vállalattal karölt-
ve, nagyban hozzájárult a tatabányai ipari park 
felfejlődéséhez, s ahhoz, hogy ilyen környezet-
ben dolgozhatunk nap mint nap.

Magyarország elhelyezkedése Kelet- és Nyugat-Európa határán, valamint a szak-
képzett munkaerő megléte ideális feltételeket kínált, amikor a Grundfos az addig 
Dániában folyó motorgyártás áthelyezéséről döntött. A tatabányai ipari park egyik 
első nagyvállalatának üzemében 2000-ben kezdődött el a termelés. Az azóta el-
telt 12 esztendő igazolni látszik a Vállalatcsoport döntésének helyességét, sőt a 
folyamatos növekedést aktív társadalmi felelősségvállalás és sportszponzori te-
vékenység kíséri évről évre. Török Lászlóval, a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. 
ügyvezető igazgatójával a cég történetének hazai mérföldköveiről, a fenntartható 
fejlődés fontosságáról, és a jövőt érintő kérdésekről beszélgettünk.

Grundfos Magyarország Gyártó Kft.

Egy világcég hazai sikertörténete 



– A cég további bővüléséről 2006-ban határoz-
tunk, amelyet immáron nem Tatabányán, ha-
nem annak 100 km-es körzetében képzeltünk 
el. Székesfehérvárra azért esett a választás, mert 
nagy számban rendelkezett szakképzett operá-
torokkal. A magyar Grundfos az új gyáregység 
megépítésével 2007-ben érte el jelenlegi nagy-
ságát: összesen 65000 m²-en közel kétezer fős 
munkaerővel folyik a termelés. A motorgyártás 
mellett piacvezető keringető szivattyúk, illetve 
szennyvíz és szürkevíz szivattyúk előállítása 
folyik. Büszkén jelenthetem ki, hogy e széles 
termékskálával nagyban hozzájárulunk a cég-
csoport össztermeléséhez.
– A 2007-es esztendő egyébként igen zsúfoltnak 
tekinthető, hiszen egy másik, közel 1 milliárd 
forintos beruházásra is sor került, amelynek ke-
retében megépült a Grundfos City. Ennek célja, 
hogy globális vevőinket közelebb hozzuk Ma-
gyarországhoz, valamint olyan applikációs tré-
ningeket tartsunk, amelyeken az oktatás mellett 
kiváló lehetőség nyílik vevőkapcsolat-építésre 
is. Emellett ekkor született döntés a kutatás-fej-
lesztési osztály létrehozásáról is, ahol ma már 
több mint 50 mérnök dolgozik a cégcsoport ter-
mékkörének környezetkímélőbb kialakításán 
és a versenyképesség megőrzésén. A vállalaton 
belüli mérnöki tevékenység másik fellegvára a 
fehérvári technológiai részleg, amely 2009 óta a 
dániai központ kis szatellitjeként működik. Je-
lenleg nyolc mérnök dolgozik itt, akik speciális 
teszterekkel foglalkoznak.

– Gazdasági szerepük meghatározó régiónk-
ban és Magyarországon egyaránt. Mik a to-
vábbi terveik?
– A legfontosabb fejlemény, hogy 2011 nyarán 
vezetőségi döntés született a negyedik magyar-
országi gyár megépítéséről, amelynek színhelye 
újfent Székesfehérvár lesz. Az építkezés 2012 
júniusában kezdődik, az átadás előreláthatólag 
2013 első félévében történik meg, a teljes, 350 fős 
dolgozói létszámot pedig 2014-15 környékén ér-

hetjük el. Az új gyáregységben lehetőség nyílik 
a folyamatok optimalizálására, az egyedi vevői 
igények kiszolgálására és a projekt-központú 
szolgáltatások bővítésére. Mindez azért fontos, 
mert az egyedi, egydarabos óriásszivattyúk 
gyártásakor a vevőközpontú gondolkodás alap-
feltétele a minőségi munkának. A Grundfosnál 
ez a projekt, a nagyméretű szennyvízszivattyúk 
(King size pumps) gyártása teljesen újnak szá-
mít, ezért izgalmas és kihívásokkal teli feladat 
lesz ezt a piacot s az értékesítési csatornákat 
megismerni, amelyhez nyilván új stratégia ki-
dolgozása szükséges. Ezt a felelősségteljes meg-
bízást eddigi munkánk elismeréseként tartom 
számon.   
– Az új üzemben a helyi kutatás-fejlesztés bőví-
tését is szeretnénk megvalósítani, mind kapaci-
tásban, mind kompetenciában. Így a korábban 
már említett kutatás-fejlesztési osztály is kap egy 
új szárnyat az épületben, amellyel további 50-60 
mérnöknek adunk majd munkát a több mint 
3000 m² alapterületű kutatólaboratóriumban. 

– A társadalmi felelősségvállalásuk példaér-
tékű, ezt nemrég szakmai díjakkal is elismer-
ték. Mik voltak ezek, miért kapták, és merre 
tovább a CSR útján?
– Mindig is megkülönböztetett figyelmet fordí-
tottunk a megváltozott munkaképességű em-
berek foglalkoztatására. 2001-ben létrehoztuk 
a ma már több mint 90 főnek munkát biztosító 
rehabilitációs csoportot, ahol a speciális felada-
tokat a megmaradt képességekre építjük. Eb-
ben a személyre szabott képzési programban a 
Konszenzus Alapítvánnyal és a székesfehérvári 
Regionális Képző Központtal közösen segítjük 
a fogyatékkal élők beilleszkedését, munkába 
állását. 
– A szakmai elismerések eddigi CSR tevékeny-
ségünk visszaigazolásai, melyekből erőt tudunk 
meríteni a jövőre nézve is, hiszen komoly ambíci-
ókkal, stratégia szinten képzeljük el a Grundfos 
Magyarország Gyártó Kft. társadalmi szerep-

vállalását. A „Fogyatékosság-barát munkahely” 
díját idén márciusban vehettük át másik nyolc 
munkáltatóval együtt, melyet a Nemzeti Erőfor-
rás Minisztérium, az Amerikai Kereskedelmi 
Kamara, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú 
Egyesület és a Salva Vita Alapítvány közösen 
adott át. A Magyar Public Relations Szövetség 
(MPRSZ) „CSR Best Practice 2010” pályázatán a 
Grundfos egyedüliként érdemelte ki a „Valóban 
Felelős Vállalat” díját, a „Jó gyakorlat megvál-
tozott munkaképességűek” pályázaton pedig 
harmadik helyen végeztünk. Az IVM-Bridge 
2010-es pályázatán Aranyhíd díjban részesül-
tünk „Az Év Humán Csapata” kategóriában, 
ahol azokat a vállalatokat díjazzák, melyek a 
legtöbbet tették a Human Relations üzleti part-
nerség, innováció és társadalmi szerepvállalás 
témákban. A cég környezettudatos gondolkodá-
sát 2009-ben pedig a KÖVET Egyesület ismerte 
el a Környezeti Megtakarítás Díjjal.
– A Grundfos csoporton belül a szállítási folya-
matok optimalizálásáért, valamint a legjobb 
EHS (Environmental Health and Safety) gya-
korlatért részesültünk elismerésben.

– Sportszponzori tevékenységükről is lehetett 
hallani az elmúlt hetekben.
– Igen, 2004 óta a Grundfos jó kapcsolatot ápol 
az Európai Kézilabda Szövetséggel (EHF), több 
világversenyen is főtámogatóként jelentünk 
meg. Külön öröm, hogy mind válogatott szin-
ten, mind a nemzetközi kupákban sikeresek a 
magyar csapatok, ráadásul a játékosok rangos 
nemzetközi egyéni elismerésekben is részesül-
nek. Hogy miért szereti a Grundfos a kézilabdát? 
Azt hiszem, hogy mindaz az erény, amely erre 
a sportágra jellemző, fontos eleme a Grundfos 
filozófiájának is. Erő, kemény munka, kitartás, 
csapatszellem, fair play, folyamatos megújulás, 
és még sorolhatnám. 
– A tatabányai kézilabdacsapatot 2008-ban már 
támogattuk egy kisebb összeggel, valamint ek-
kor került először megrendezésre a Grundfos 
Kézilabda Kupa is, ahol külföldi és hazai ké-
zilabdacsapatok mérhették össze az erejüket. 
A nemrég bejelentett középtávú megegyezés 
három évre szól, és 2012 nyarától a csapat név-
adó főszponzoraként támogatjuk a klubot. Tá-
mogatói oldalról veszünk részt a stratégiában, a 
munka szakmai részét természetesen az eddig is 
kiválóan tevékenykedő menedzsment folytatja.   

Taizs Gergő
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– Milyen lesz az idei évi városi költség-
vetés?
– A költségvetés a törvényi előírásoknak 
meg fog felelni, ugyan hiánnyal tudjuk 
csak elfogadni, de ez a jogszabályoknak 
megfelelő mértékű lesz. Egy visszafogott, 
takarékos városműködtetést tervezünk 
erre az esztendőre. Minden kötelező fel-
adatot el tudunk látni, illetve az önként 
vállaltak nagy részére is biztosítunk forrá-
sokat különböző mértékben, így működni 
fog továbbra is az ápolóotthon, jutni fog 
sportra, civil keretre és a közművelődési 
tevékenységre is. A japán hitel ugyan nincs 
már, viszont ebben az évben a nehézséget 
az okozza, hogy belép a Mátyás-kötvény 
visszafizetésének kötelezettsége. Köszön-
hetően a kötvény kibocsátása óta bekövet-
kezett jelentős árfolyamváltozásnak, ez a 
visszafizetés közel kétszer akkora kiadást 
fog jelenteni, mint a japán hitel a tavalyi 
esztendőben. A hivatalban létszámleépítés 
lesz, és az intézményektől is az az elvárás, 
hogy a már meglévő létszámmal lássák el 
a feladataikat.

– Fejlesztésekre lesz lehetőség?
– Igyekszünk figyelmet és pénzt fordítani 
a fejlesztésekre. A pályázatok elsőbbséget 
élveznek. Azt szeretnénk, hogy a mi fo-
rintjaink mellé tudjunk külső forrásokat 
szerezni. Lesznek kisebb útfelújítások, jár-
da-, parkoló építések is, és szeretnénk több 
mindent – utakat, járdákat – megterveztet-
ni, amelyekre a jövő esztendőben tudunk 
majd pályázni.

– Milyen pályázatokra kell ebben az év-
ben kifizetni az önrészt?
– A tési-dombi város-rehabilitációs, a já-
róbeteg-szakellátás, illetve a kerékpár-
ú t - h á l ó z a t 
fe j lesztésére 
irányuló, va-
lamint a Fenn-
tartható Vár-
p a l o t á é r t 
elnevezésű pá-
lyázathoz kell 
biztosítanunk 
az önrészeket. 
Ezeken túl 
lesz egy külön 
keret, amely-
ből az év köz-
ben beadandó 
pályázatok ön-
részét tudjuk 
finanszírozni. 
Amennyiben 
kiírásra ke-
rülnek, több 
mindenre is 
s z e r e t n é n k 
majd pályázni, 
de természe-
tesen a jelen 
anyagi körül-
mények miatt 
nagyon meg 
kell gondolni, 
hogy mire je-
lentkezzünk. 
Amennyiben 

első körben sikeres lesz a tavaly benyúj-
tott energiahatékonysági pályázatunk 
(Várkerti Általános Iskola, polgármesteri 
hivatal és sportcsarnok fejlesztése), akkor 
szeretnénk a következő körben újabbat 
beadni, ami a Dúdoló tagóvodát, illetve a 
Krúdy Gyula Városi Könyvtárat foglalná 
magában.

Forrás: Palotai Hírnök

Várpalota és környéke 2011. végén megszabadult az úgynevezett japán hiteltől, 
ugyanakkor az idén komoly kiadást fog jelenteni a város számára a Mátyás-kötvény 
visszafizetésének kötelezettsége. A 2012. évi költségvetés elfogadása előtt a Palotai 
Hírnök című városi újság munkatársának nyilatkozott Talabér Márta polgármester a 
tervekről, elképzelésekről.

Takarékos városműködtetés

Várpalota 2011-ben ünnepelte várossá nyilvánításának 60. évfordulóját. A jubileumra je-
lent meg Leitner Ferenc fotográfus helytörténeti albuma
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Velence

– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 
ennek az összegnek a felét a saját bevéte-
lünkből képesek voltunk fedezni. Mindezt 
úgy sikerült elérnünk, hogy jelentős meg-
takarítási intézkedéseket tettünk, ezzel 
párhuzamosan korszerűsítettük az intéz-
ményeket, szinten tudtuk tartani a rászo-
rulók szociális juttatását, és nem kellett a 
dolgozói állományt csökkenteni. 
– 2011-ben folytatódott a gyermeklétszám 
örvendetes növekedése, amely egyre sür-
getőbbé teszi az óvodabővítés folytatását. 
A tavalyi tanévben három első osztály in-
dult, kettő kéttannyelvű programmal. Ma 
már közel 400 gyermek tanul iskolánk-
ban. 
– Az egészségügyi ellátás területén a 
teljeskörű háziorvosi ellátásunkat kiegé-
szítő Szakorvosi Rendelőintézet nagy 
népszerűségnek örvend. A tó környékéről 
közel 5000 beteg fordul itt meg havonta. 
Mindkét intézményünk (iskola, rendelőin-
tézet) európai uniós forrásból és az önkor-
mányzat önerejéből épült meg.

– Ha már említette a külső forrásokat, be-
szélne arról, hogy a pályázatok korsza-
kában Velence mennyire sikeres e téren?
– Városunk – összefogva Pákozd, Sukoró 
településekkel – létrehozta a tó környéki 
kerékpárút jelentős hányadát. Ennek legki-
sebb egysége nálunk épült, hiszen mi már a 
korábbi években elkészültünk ezzel. Az elő-
ző évben legnagyobb feladatunk és egyben 
a legnagyobb gondunk is a Velencei-tó Ka-
puja projekt lett. Az év első felében jelentős 

lépésekben haladt a beruházás, ám a vállal-
kozó cég felszámolás alá került, így a kivi-
telezés szeptembertől gyakorlatilag meg-
állt. Velence város alapítója és létrehozója a 
TDM Egyesületnek, ami pályázati nyertes-
ség után felállítva munkaszervezetét – újra 
üzemelteti a Tourinform Irodát. Intézmé-
nyeink közül könyvtárunk, iskolánk külön-
böző eszközfejlesztésekre nyert támogatást. 
Nem feledkeztünk el a civil szervezetekről 
sem! A jó együttműködéseken túl magunk-
ra vállaltuk utófinanszírozott pályázataik 
előkészítését, és az önrész megelőlegezését. 
Így valósulhatott meg LEADER forrásból 
Helytörténeti Egyesületünk révén a Fotótár, 
melyben összegyűjtötték a Velence múlt-
ját bemutató régi fényképeket is. Szintén 
LEADER pályázattal történt a régi község-
ház felújítása, mely mára a civil szervezetek 
és mozgalmak otthona. 

– Hogyan értékelhető a tó környéki tele-
pülések összefogása?
– Szerencsére a gondolat nem új keletű. Fo-
lyamatosan fejlődő és bővülő az együttmű-

ködésünk. Ennek példája a közös kerék-
párút-hálózat fejlesztés és a térségi TDM 
szervezet által benyújtott pályázatunk. 

– Melyek a számtalan rendezvény közül 
a lakók és turisták számára kedveltek, 
s ha lehet egyáltalán választani, melyik 
áll Önhöz a legközelebb? 
– A nyári szezon rendezvényei széles kí-
nálatot biztosítanak a helybelieknek és 
az ide érkező vendégeknek, hiszen május 
végétől, az Orbán-napi borünneptől a vá-
ros augusztusi születésnapjáig bezárólag 
számtalan színházi esten, utcabálon, sport-
rendezvényen, kirakodóvásáron, fúvósze-
nekari koncerten, néptánc bemutatón szó-
rakozhatunk. A szívemhez legközelebb a 
tavaszi virágosítási mozgalmunk és a késő 
őszi rózsaültetés áll. 
– Tavasszal virágba borulnak Velence köz-
területei. Kivonulnak a civil szervezetek, 
az intézmények dolgozói, tagjai, fiatalok 
és idősek, hogy egy időpontban alig 1,5 óra 
alatt több százan kiültessenek közel 40.000 
palántát. Ősszel pedig a Babák Rózsakert-
jében a szülőkkel rózsát ültetünk az újszü-
lött gyermekeknek. Évek óta tartó hagyo-
mányunk eredményeképpen ma már több 
mint 300 tő illatozik itt. 

– Személy szerint mi adta Önnek a 2011. 
év legnagyobb sikerélményét?
– Talán az egészségügyi centrum kialakí-
tása, hiszen a rendelőintézet tevékenysége 
kibővülhetett az otthoni szakápolással, a 
nappali kórházszolgáltatással. Megkezd-
te működését az optikai szaküzlet és a 
gyógyászati segédeszközöket forgalmazó 
bolt. De nagy örömöt jelent az is, hogy az 
óvodába és iskolába járó gyermekek szü-
lei (közel 600 gyermeket érintően) nagyon 
elégedettek intézményeink színvonalával.

Dr. Göde Andrea

Bár a 2011-es év pénzügyi beszámolója még eztán kerül képviselőtestüle-
tünk elé, az már tudható, hogy minden önkormányzat életét befolyásoló ne-
hézség ellenére kiegyensúlyozott és stabil költségvetési évet tudhatunk ma-
gunk mögött. A 3 milliárd forint feletti költségvetésből közel 1 milliárd forint 
volt, amelyet az intézmények és a település üzemeltetésére tudunk fordítani 
– kezdi összegzését Velence polgármestere, Oláhné Surányi Ágnes. 

A virágos és virágzó város
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– Minek köszönhető ez a nagy beruházási 
kedv?
– A kisebb-nagyobb cégek egyre több új 
beruházást végeznek, ez a város gazdasá-
gi erejét mutatja. A vállalatok jól érzik ma-
gukat a városban, és az olcsóbb munkaerő 
miatt nem szándékoznak tovább tolódni 
keleti országokba. A vezetők azt mondják, 
hogy amikor a kutatásfejlesztési tevékeny-
séget kezdik el Magyarországon, az egy 
olyan horgony, ami itt tartja őket. Rájöttek, 
hogy Közép-Európában magas a munka-
kultúra, megfelelően képzett, és a nyuga-
tinál kevesebbe kerül a munkaerő. Ami 
Veszprémet különösen érdekessé teszi, az 
a Pannon Egyetem munkája. A mérnök-
képzés kiválóságát húzza alá, hogy példá-
ul a Continental Teves kétszáz, itt végzett 
mérnököt alkalmazott az elmúlt években.

– Két nagy projektet harangozott be ta-
valy. Hogy áll a végrehajtásuk?
– Egyik projektünk az egységes intézmény-
irányítási modell, amely jóval olcsóbbá teszi 
az intézményrendszert. Ezeket a vizsgála-
tokat elvégeztük, felállítottunk egy struk-
túrát. Hogy ebből mit tudunk hasznosíta-
ni, az az új köznevelési törvényen múlik, 
hiszen az állam január elsejétől átveszi az 
általános és középiskolák működtetését. Az 
önkormányzatoknak ugyanakkor van arra 
módja, hogy visszaszerződjenek, ennek a 
feltételrendszere még nem ismert. Ezért 
az új struktúra elindításával megvárjuk a 
törvény végleges formáját. Veszprém egyik 
büszkesége az oktatási rendszer minősége, 
ezért mi szeretnénk továbbra is vállalni 
ezt a felelősséget, hiszen úgy gondolom, 

jó gazdái vagyunk az intézményeinknek. 
A másik projekt keretében az IBM elvég-
zett egy nagy vizsgálatot Veszprémben az 
új, okos technológiák használatára. Ebből 
a csomagból kiemeltünk öt területet, ahol 
továbbra is együtt akarunk működni, illet-
ve konkrét projekteket kívánunk generálni. 
Ebből a Pannon Egyetem informatikai kara 
az IBM módszertani segítségével már ki-
fejlesztette az ügyfélbarát önkormányzati 
modellt, ezzel a beérkezett panaszok keze-
lését szeretnénk sokkal hatékonyabbá ten-
ni. Bevezetésére tavasszal kerül sor, ered-
ményeképpen az ügyfél a teljes ügyintézési 
folyamatot otthon a számítógépén, vagy az 
okostelefonján nyomon követheti, a végén 
pedig visszajelzést kap a megtett intézke-
dések eredményéről. A következő lépés 
az idegenforgalom információs rendszeré-
nek kialakítása lesz, például ha valaki az 
okostelefonját rátartja egy épületre, azon-
nal megjelenik, hogy mit kell tudni róla. 
Kötöttünk az egyetemmel egy olyan szoros 
szerződést, ami példa nélküli az országban. 
Közös gazdasági programot fogunk megal-
kotni 12 évre a fejlesztések koordinálására. 
Tárgyaltunk ösztöndíjprogramokról, ki-
nyitottuk egymás számára a létesítménye-
inket, beemeltük az Egyetemi Napokat a 
városi események sorába, innovációs tevé-
kenységek támogatására létrehoztunk egy 
közös pénzalapot, és még számos területen 
szorosabbra kívánjuk fonni a kapcsolatot.

– A TDM szervezetet létrehozásakor mi-
lyen együttműködésben gondolkoztak?
– Jelenleg azt látjuk, hogy átalakul a vá-
rosok szerepe, a korábbi intézménymű-

ködtető tendenciát felváltja a fokozott tér-
ségi szerep. Ez a mi esetünkben például 
Veszprém, a Bakony és a Balaton közös 
megjelenését jelenti az idegenforgalmi pi-
acon, amelyben a városnak integráló, ko-
vász szerepet kell vállalnia. A létrehozott 
térségi TDM szervezetet hetven millióval 
támogatjuk, amelytől azt várjuk, hogy 
láthatóvá tegyen bennünket a turisztikai 
piacon.

– Milyen nagyberuházásokat terveznek 
2012-re?
– A belváros rehabilitációja kapcsán, ame-
lyet 26 konzorciumi partnerrel közösen 
végzünk, kiírtuk a közbeszerzési eljáráso-
kat, be is érkeztek az ajánlatok, most vé-
gezzük az értékelést. A tervek szerint ápri-
lis végén át tudjuk adni a munkaterületet 
a kivitelezőnek. A munkálatok a Kossuth 
utcát fogják érinteni. Felülről lefelé fogunk 
haladni, hiszen azt fogalmaztuk meg stra-
tégiánkban, hogy nem egyszerre zárjuk le 
a teljes belvárost, hanem 150-200 méteres 
szakaszonként fogjuk felbontani. Tesz-
szük ezt azért is, hogy az ott tevékenykedő 
kereskedőket ne érje kár, minél rövidebb 
ideig kelljen megküzdeniük az építkezés 
okozta felfordulással. Nagyon látványos 
lesz az egykori Séd Filmszínház felújítása, 
ahol a Hangvilla nevű intézmény kap he-
lyet, amely reményeink szerint a Dunántúl 
egyik legkorszerűbb kulturális központja 
lesz. Január elsejétől a város fenntartásá-
ba került az egyre több nézőt vonzó Pető-
fi Színház is, így a Veszprém Arénával, a 
volt Helyőrségi Művelődési Otthonnal – 
amelyet megkaptunk a HM-től, és átveszi 
a korszerűtlen, energiapazarló épületben 
lévő VMK szerepét -, illetve a meglévő 
klubkönyvtári hálózattal együtt igen fej-
lett intézményi hálózat áll rendelkezésre a 
művelődés céljára.

vk

Porga Gyula polgármester szerint az a tény, hogy számos vállalat indított komoly 
beruházást az elmúlt évben azt is jelenti, hogy ezáltal stabilizálják a város hely-
zetét, hiszen nem kell azt figyelniük, hogy mikor költözik tovább egy cég. Sőt azt 
tapasztalják, hogy az itteni mérnököket két-három évre kiviszik külföldre, megta-
nulni az új technológiákat, akik aztán visszakerülnek Veszprémbe.

A térség kovásza kívánnak lenni



A fejlesztés teljes költségvetése meghaladja a 3,5 
milliárd forintot, az uniós támogatás összege 
2,34 milliárd forint. A kivitelezési munkálatok 
Farkasgyepűn várhatóan ez év nyarán, a megyei 
kórházban pedig az év végén kezdődnek meg.  
A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-
ban kialakítandó új Regionális Onkológiai Köz-
pont épülete az „A” és „D” jelű épület között, a 
volt szülészeti épület helyén épül fel, 4271 m2-
en. A szabadon álló épület pincéjében kapnak 
helyet a sugárterápiás berendezések, földszint-
jén zajlik majd a betegfogadás és a járóbeteg-
ellátás, emeletén pedig a fekvőbeteg-ellátás. 
Az épület tetőszintjén mentőhelikopter leszál-
lóhelyet alakítanak ki a kivitelezés során, az 
onkológiai centrum mellett pedig felszíni gép-
kocsi parkoló létesül. A projekt eredményeként 
a Közép-dunántúli régió betegeinek komplex 
onkológiai ellátását 2014 őszétől a kor igényeit 

mindenben kielégítő épület és felszerelés bizto-
sítja Veszprémben. A meglévő 30 ágyas osztály 
helyett 62 ágyas fekvőbeteg osztály jön létre on-
kológiai és onkoradiológiai profillal, a kúrasze-
rű kezelések magas szintű ellátásához nyújt hát-
teret a kialakítandó 12 ágyas speciális kezelő- és 
megfigyelő egység, a sugárterápiás ellátások 
keretében 2 korszerű lineáris gyorsító, valamint 
brachyterápia és lokalizációs CT készülék segíti 
a gyógyító munkát, modern citosztatikus labor 
áll majd rendelkezésre és az új központ ad he-
lyet az onkológiai járóbeteg-szakellátásnak is.
A Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézetében a 
korszerű betegellátás infrastrukturális körül-
ményeinek javulását eredményezi a fejlesztés. 
A beruházás keretében 490 m2-es diagnosztikai 
szárny épül két meglévő épület között, azok ösz-
szekötésével.
A fekvőbeteg szárnyakhoz közvetlenül kapcso-

lódó földszintes épületben akadálymentes ki-
alakítással azok a vizsgáló, diagnosztikai funk-
ciók kapnak helyet, amelyek jelenleg a kórház 
területén szétszórva, kispavilonos rendszerben 
működnek. A projekt emellett új berendezések, 
műszerek beszerzését is lehetővé teszi.
A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház 
Csillag termében tartott projektnyitó rendezvé-
nyen dr. Rácz Jenő, az egészségügyi intézmény 
főigazgatója köszöntötte a megjelenteket, kiemel-
ve, hogy az intézményben tízmilliárd forintot 
meghaladó fejlesztés – közte a Regionális On-
kológiai Centrum kialakítása – zajlik. A Veszp-
rém Megyei Közgyűlés elnöke, Lasztovicza Jenő 
a fejlesztési javaslat első megfogalmazásától a 
Támogatási Szerződés aláírásáig vezető hosz-
szú utat ismertette. Dr. Medgyasszay Balázs, a 
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet megbízott 
főigazgatója tájékoztatójában arról szólt, hogy 
az európai uniós fejlesztés milyen előrelépést 
jelent Farkasgyepűn a gyógyító munkában. A 
projekt által megvalósuló, komplex onkológiai 
betegellátás szakmai folyamatáról dr. Hornyák 
Lajos, az Onkológia osztályvezető főorvosa tar-
tott előadást a projektnyitó rendezvényen.

-y

A tervek szerint 2013 tavaszára készül el a farkasgyepűi Veszprém Megyei Tüdő-
gyógyintézet új diagnosztikai szárnya és 2014 őszén nyitja meg kapuit a Veszprém 
megyei kórházban a Közép-Dunántúli Regionális Onkológiai Centrum. E két fejlesz-
tés annak az Európai Unió által támogatott projektnek a keretében valósul meg, 
melynek támogatási szerződését két hónappal ezelőtt írták alá. 

Helikopter leszállóhelyet is terveznek

Onkológiai centrum épül Veszprémben 
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– Hogyan összegezné a város 2011-es tör-
ténéseit, és az önkormányzat munkáját?
– Az elmúlt évekhez hasonlóan Zirc mű-
ködtetése tavaly sem ütközött fennaka-
dásokba, amelyet komoly eredményként 
könyvelhetünk el. A kistérség központ-
jaként plusz feladatok és szolgáltatások 
hárulnak a település önkormányzatára, 
melyeket megfelelő gazdasági háttérrel le-
het csak biztosítani. A feladatellátás szín-
vonalának romlása nélkül azonban nehéz 
csökkenteni a kiadásokat, így az állam ál-
tal nyújtott segítség, és a pályázati lehető-
ségek szerepe megnőtt. Végül elmondha-
tom, hogy mindezen akadályokat sikerrel 
vettük, és Zirc továbbra is betölti központi 
funkcióját.
– A fejlesztések terén a jelentős, folyamat-
ban lévők befejezésére koncentráltunk. 
Sikerült kialakítani az új, háromszobás 
bölcsődét, és az emelt szintű járóbeteg 
szakrendelőt – mindkét esetben figyelem-
be véve olyan energetikai megfontoláso-
kat, mint a hőveszteség minimalizálása, 
vagy a megújuló energia hasznosítása. 
A korábban az általános iskolák számára 
kiírt fejlesztési pályázat befejezésére ta-
valy kaptunk lehetőséget, így végül az is 
elkészülhetett. A hulladéklerakó kármen-
tesítése folyamatban van, a pályázat első 
fordulóját megnyertük, jelenleg a második 
forduló előtt állunk. A Rákóczi tér rekonst-
rukciója több, egymással párhuzamos pá-
lyázat során fog megvalósulni, a téren lévő 

Országzászló emlékművet és környékét 
például az apátság gesztorságával közös 
projekt keretein belül újítjuk fel. Ezek a 
munkálatok az idei évre is áthúzódnak. A 
kisebb beruházások közül kettőt szeretnék 
kiemelni, melyeket önerőből, illetve helyi 
vállalkozások segítségével valósítottunk 
meg. A városi tévé számára új stúdiót ala-
kítottunk ki, valamint felújítottunk egy 
gazdasági szempontból központi útsza-
kaszt is.

– Zirc több kiemelt kulturális esemény-
nek is otthont ad.
– Valóban, a már hagyományosan, im-
máron tizenharmadik alkalommal meg-
rendezésre kerülő Bakonyi Betyárnapok 
és Országos Betyártalálkozó mellett a 
Múzeumok Éjszakájának nyári és őszi 
„felvonása”, valamint a huszonegyedik 
alkalommal, töretlen sikerrel lebonyolított 
Zirci Buli, vagy ahogyan sokan ismerik, a 
„magyar Woodstock” is felejthetetlen él-
ménnyel szolgált az érdeklődők számára. 
2011-ben először került sor a Zirc Városi 
Farsangoló Bálra, amely a maga 400-450 
résztvevőjével nem várt sikert aratott. 
Ezen felbuzdulva az idei február szintén a 
jelmezekről szólt – úgy tűnik, a Farsangoló 
Bál elnyerte a zirciek tetszését. Az élőzenés 
est jó orvoslat a mindennapok gondjaiba 
belefásuló embereknek, így a folytatás lét-
jogosultsága sem lehet kérdés. Kiemelném 
még, hogy a vállalkozások, civil szerveze-

tek és magánszemélyek újra összegyűltek 
Zirc Város Napján a település megszépí-
tése végett, s azt hiszem, ez az összefogás 
példaértékűnek nevezhető.

– Tekintsünk egy kicsit előre. 
– Az alapvető filozófiánk nem fog vál-
tozni: a folyamatban lévő nagyobb beru-
házások befejezése és az egyensúly meg-
tartása elsőbbséget élvez. A költségvetést 
elfogadtuk, sajnos 2007 óta nem volt példa 
ilyen mértékű adóemelésre. A hulladék-
feldolgozó kármentesítésére, a belterületi 
gyűjtőutak fejlesztésére és egy játszótér 
megépítésére beadott pályázatok ered-
ményeire várunk, a közeljövőben pedig a 
felszíni csapadékvíz-elvezetés pályázatá-
nak közbeszerzése indul meg. Még az idén 
megkezdődnek a Reguly Antal Múzeum 
és Népművészeti Alkotóház népi kismes-
terségek műhelyei épületének átépítési 
munkálatai, melyet Leader pályázat útján 
finanszírozunk.
– A turizmus szervezett fejlesztését, 
megfelelő menedzselését a Bakony-Bala-
ton térségi TDM szervezet segítségével 
folytatjuk, melynek tavalyi létrejöttében 
alapítóként vett részt többek között Zirc 
is. Következő lépésként a térségi szint-
ről továbblépve egy helyi TDM szervezet 
megalapításán dolgozunk, amelyben a 
Zirci Apátság kiemelkedő partnerségét 
élvezzük. Az összefogás, az integrált gon-
dolkodás fontosságát egyébként sem lehet 
eléggé hangsúlyozni, hiszen csak együtt 
– az önkormányzat, a szolgáltatók, a szál-
lásadók és a helyi szervezetek – vagyunk 
képesek településünket rengeteg látniva-
lójával csábítóvá varázsolni. 

Taizs Gergő

Céljainkat érdemes működtetési és fejlesztési szempontok szerint megkü-
lönböztetni – kezdte évértékelő beszédét Ottó Péter, Zirc polgármestere. 
A városüzemeltetés eddigi egyensúlyát az elkövetkező években is meg 
kell tartani, ugyanakkor a már megkezdett fejlesztések befejezésére, és az 
újabb feladatok megvalósítására is kiemelt figyelmet kell fordítani.

A Bakony fővárosában egyensúlyi 
helyzet alakult ki

Zirc
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A megújulás a ciszterci rend megalakulásakor is 
irányelvnek számított, hiszen a 11. századi szer-
zetesi mozgalmak során a feudális rend minden 
árnyoldalának hátat fordítva az apostoli sze-
génység és remeteélet újbóli megélése lett e szer-
zetesek fő célja. Nursiai Szent Benedek Reguláját 
követve, Róbert francia apát kezdeményezésére 
először Burgundiában, Molesme-ben apátságot, 
majd 1098-ban Dijon környékén az Új Monostort 
(Cistercium, franciául Cîteaux) alapították meg. 
Szent Róbert után Szent Alberik, majd Harding 
Szent István vezetésével tették le az új rend alap-
jait, amely 1100-ban védelmi okiratot kapott II. 
Paszkál pápától. 1119-ben a Charta Caritatisban 
foglalták össze a rend szabályait, amely irat vé-
gül a ciszterciek alapokmánya lett.

Dékány Árpád 1991-ben lépett a rendbe, 1997-
ben szentelték pappá, tavaly pedig Zirc apátjává 
választották. Vele beszélgettem az apátságban 
folyó munkálatok turisztikai jelentőségéről, idő-
szerűségéről.

– Mit kell tudni a beruházás hátteréről?
– A fejlesztést az apátság uniós források bevo-

násával, valamint Zirc városának önkormány-
zatával közösen valósítja meg; a munkálatokért 
felelős projektmenedzser Zátrok Attila úr. A 
beruházás során az apátsági homlokzat és dísz-
kert felújítása mellett kialakítunk egy turiszti-
kai látogatóközpontot. Erre a célra az eddig ki-
használatlan déli épületrészt jelöltük ki, amely 
korábban füvészházként funkcionált, s közvet-
lenül az arborétum szomszédságában helyezke-
dik el. A felújítás végeztével 100 fős előadóterem 
és kiállítótér várja az idelátogatókat. A kiállítást 
nem régészeti tárlatként kell elképzelni, hanem 
a ciszterci rend történetének, lelkiségének, a 
szerzetesi életformának a bemutatása lesz a cél. 
A pályázat keretén belül tovább bővül a közép-
kori kolostor feltárása is. A pályázat részeként 
a Zirc főterén található Országalma emlékmű 
és környéke is megújul – a Rákóczi tér továb-
bi részeit pedig külön pályázatok által a város 
önkormányzata csinosítja, szépíti. A beruházás 
kiegészíti az eddigi turisztikai lehetőségeket, 
hiszen a 90-es években felújított bazilika mellett 
a könyvtár és a Bakony Természetrajzi Múzeum 
is nívós kulturális élményt nyújt az érdeklődők 
számára. Mindez része annak a közös marke-

tingstratégiának, amelynek fő célja az apátság, 
és ezáltal a város vonzerejének növelése. Az 
ehhez hasonló komplex térségfejlesztési mun-
kákat nyugaton siker koronázta, ezek példáját 
szerettük volna Magyarországra is átültetni.
– Sajnos jelentős késéssel tudtuk az érdemi 
munkát elkezdeni, s az év eleji mostoha időjárás 
sem segítette a haladást, de reményeim szerint 
augusztus végére befejeződnek a munkálatok. 
Meg szeretném még említeni, hogy nem a pá-
lyázat részeként, de egy speciális eljárás során a 
bazilika toronysisakjai is felújításra kerülnek. 

– Milyen fogadtatásra számítanak a projekt 
elkészültével?
– Azt hiszem, hogy az emberek nehéz anyagi 
helyzete, s az ebből fakadó mindennapos gon-
dok és lelki terhek állnak a turizmus mostani 
mélyrepülésének hátterében. A munkálatok so-
rán kialakított megfelelő infrastrukturális hát-
tér, és az interaktív, családbarát szolgáltatások 
kielégítik a 21. századi igényeket, s növelik a tér-
ség turisztikai vonzerejét. Ennek megfelelően – 
az utóbbi években sajnos csökkenő tendenciát 
mutató – látogatószám növekedésében bízunk. 
Az önkormányzattal közösen jelenleg is dolgo-
zunk egy helyi TDM (Turisztikai Desztinációs 
Menedzsment) kialakításán. A marketing sze-
repe természetesen fontos, de a siker nem csak 
ezen áll vagy bukik. 

Taizs Gergő

A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Operatív Programjának 
(KDOP) pályázatán elnyert közel 600 millió forintos beruházás keretében az apát-
ság épületének felújítása, egy látogatóközpont kialakítása, és a Rákóczi tér kiépíté-
se valósul meg. A munkálatokat - a Zirci Ciszterci Apátság, a város önkormányzata 
és az Európai Unió összefogásával - a tervek szerint idén augusztusban fejezik be.

Interjú Dékány Sixtus zirci apáttal

Látogatóbarát lelki-turisztikai központ 
létesül Zircen
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Zirc



A szakképzést érintő új törvények - nép-
szerű nevükön a szakképzési, a hozzájá-
rulási és az elszámolási törvény - az al-
elnök véleménye szerint összességében 
pozitív, a gazdálkodók és a tanulók érde-
keit szolgálja még akkor is, ha már most 
látszanak annak hiányosságai, negatív 
hatásai. Ráadásul az új törvények január 
1-jétől léptek hatályba, tehát rendkívül 
rövid idő állt a vállalkozások rendelke-
zésére az átálláshoz.
A legfontosabb változásokat Dávid Lajos 
négy csoportba sorolta: a tanulószerző-
dések megkötése, felmondása; a jutta-
tások változásai; a tanulók gyakorlati 
képzésével kapcsolatos elszámolások; 
illetve a kamara megnövekedett szerepe 
a szakképzésben, ehhez kapcsolódó ha-
tósági, ellenőrzési feladataik.

Az alelnök felhívta a figyelmet arra, 
hogy szerződés kizárólag azzal a tanu-
lóval köthető, aki a kamarai szintvizsgát 
teljesítette. A tanuló korábban indoklás 
nélkül felmondhatott, a munkaadó vi-
szont nem. Az új törvény már a vállal-
kozó számára is felmondhatóvá teszi 
bizonyos esetekben a szerződést, és a 
tanulótól is elvárja a felmondás indok-
lását. A rendkívüli felmondást mindkét 
félnek indokolnia kell, és az érintettek 
15 napon belül bírósághoz fordulhat-
nak, melynek halasztó hatálya van. A 
jövőben szüneteltetni is lehet majd a 
tanulószerződéseket, és erre az időre a 
vállalkozó mentesül a juttatások fizeté-
se alól. A vállalkozóknak május 15-éig 
kell a tanulószerződésekre vonatkozó 
szándékukat jelezni, és augusztus 15-éig 

kell azokat megkötni. Ugyancsak fontos 
dátum március 31, mert eddig a határ-
időig kell a tanulószerződéseket az új 
törvénynek megfelelően módosítani. Ez 
több mint 400 vállalkozót, és 1500 tanu-
lót érint Fejér megyében. Természetesen 
a kamara ezen a téren is készséggel áll a 
vállalkozások rendelkezésére.

A kamara képviselőjétől azt is megtud-
tuk, hogy a gazdálkodók számára a tör-
vényi változások kisebb anyagi terhet 
eredményeznek. Míg korábban a tanu-
lóknak a mindenkori minimálbér 20%-a 
- hiányszakmák esetén pedig 40%-a - 
járt, addig az új szabályok a gyakorlati 
képzési időtől teszik függővé a fizetendő 
díjakat. A kamara számításai szerint így 
a korábbi teher 18%-ra, vagy az alá csök-
kenhet. Azon tanulók pedig, akik évet 
ismételnek, a juttatásoknak csupán 50%-
ára tarthatnak igényt, sőt ha a tanuló 
már vizsgára sem bocsátható, akkor az 
adott évben semmiféle juttatásban nem 
részesülhet.
Áttekinthetőbbé válik a juttatások kifi-
zetése is, hiszen az új előírásoknak meg-
felelően minden diák saját vagy szülője 
bankszámlájára kell, hogy megkapja jö-
vedelmét.

A költségelszámolás terén a legfonto-
sabb változás, hogy a vállalkozásoknak 
januártól havonta kell elszámolniuk a 
szakképzési költségekkel, így hamarabb 
a pénzükhöz juthatnak. Az éves beval-
lást február 25-ig kell benyújtaniuk, így 
az esetleg elszámolásbeli különbözetet 
ilyenkor még korrigálni lehet. Az is lé-

nyeges változást jelent, hogy januártól 
a bevallásokat már a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalhoz kell benyújtaniuk a vál-
lalkozásoknak.

Végül az alelnök a kamara megváltozott 
szerepéről, a szakképzési törvényhez 
kapcsolódó új hatósági, törvényességi és 
ellenőrzési feladatairól is szólt, kiemelve 
azt, hogy a szervezetnek nem célja élni 
a hatósági jogosítványokkal, inkább a 
vállalkozások tájékoztatására, segítésére 
fektetik a hangsúlyt.

Természetesen az új törvény sem ad meg-
oldást minden problémára, sőt bizonyos 
területeken újabb gondok merülhetnek 
fel. Az új szabályok között például az is 
szerepel, hogy a tanműhelyek fenntartói 
a jövőben nem számolhatják el a szakok-
tatók bérét a szakképzési hozzájárulás 
terhére. Ennek eredményeként már ma 
is több tanműhely szűnt meg, és további 
bezárások várhatóak.
Ugyanígy problémás, hogy a normatív 
támogatások egységesítése nem számol 
az adott szakma anyagköltségeivel. Nem 
mindegy ugyanis, hogy az adott keret-
ből minimális feltételeket, vagy komoly 
hátteret, és anyagköltséget kell biztosíta-
ni az adott szakma elsajátításához.

Problémát jelenthet továbbá az is, hogy 
a hiányszakmáknak nyújtott +20%-os 
pénzbeli hozzájárulást is megszüntette 
az új szabályozás. A törvényalkotó ezzel 
a hármas-finanszírozást kívánta meg-
szüntetni: hiszen a tanuló az alap jut-
tatás és az ösztöndíj mellett kapta ezt a 
plusz 20%-ot. Így a vállalkozók számára 
terhet jelentő többlet 20%-ot volt a legin-
kább indokolt elvonni. A hiányszakmák 
azért így sem maradnak teljesen ösztön-
zés nélkül, mert a tíz ösztöndíjjal is tá-
mogatható szakma között természetesen 
az öt hiányszakma is szerepel. Remél-
hetőleg ez is elegendő motivációt jelent 
majd a fiataloknak ezek választásakor!

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, Dávid Lajos a sajtóhoz 
fordult segítségért, hogy a szakképzésre vonatkozó új törvényekre, a legfonto-
sabb változásokra felhívják a vállalkozások figyelmét. A tudnivalókat feltették 
a honlapjukra (www.fmkik.hu), megjelentették a kamarai lapban, fórumokat 
tartottak, a tapasztalatok mégis azt mutatják, hogy a tájékoztatás ellenére a 
vállalkozások zöme a régi szabályokat alkalmazza, és az új előírásokkal még a 
könyvelők jelentős része sincs tisztában.

Már nem alkalmazhatók a régi szakképzési szabályok 

A törvény nem ismerete nem mentesít!
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Berhida

Februárban négy vállalkozói fórumra került sor. A tatabányai 
rendezvénynek az Edutus Főiskola, az esztergominak a Ke-
reskedelmi és Iparkamara esztergomi székháza adott otthont. 
Környén a fórum résztvevői vállalkozói klub alakulásáról is 
döntöttek. Tarjánban február 29-én találkoztak az előadók a 
helyi és környékbeli vállalkozókkal.

A rendezvényeken Juhász Józseftől a Komárom-Esztergom 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökétől tájékoztatást 
hallhattak a vállalkozók a kötelező regisztrációról, a kapcsola-
tos teendőkről, a regisztráció gazdasági értelméről és a várható 
haszonról. Elmondta, hogy a regisztráció a gazdasági szereplők 
pontos feltérképezéséhez, az üzleti folyamatok elemzéséhez, a 
vállalkozások célirányos segítéséhez szükséges. Sajnálatosnak 
tartja, hogy egyes médiumok nem a kamarai adatbázis szük-
ségességét, a kamarán keresztüli gazdasági önirányítás kiépí-
tésének szükségességét kommunikálják, hanem „egy újabb 
sarc” címkéjével próbálják a vállalkozói társadalmat tovább 
elidegeníteni. Fájlalja, hogy az adatbázis alapjait-a vállalkozói 
alapadatokat- nem kaphatta meg a kamara a cégbírósági vagy 
adóhivatali nyilvántartásból.

Orosz György az Edutus Főiskola igazgatója a vállalkozások 
fejlesztésének szükségességéről, és ebben az általa vezetett 
Technológiai és Tudástranszfer Irodának a vállalkozások inno-
vációját, fejlesztését segítő szolgáltatásairól beszélt. Az Iroda 
marketing- és stratégiatervek, üzleti tervek elkészítésében, a 
kutatásfejlesztésben és a szabadalmi eljárásokban segít. Beszá-
molt arról, hogy a kamarával párhuzamosan pályázati tanács-
adás és erőforrás bevonás is a szolgáltatásai közé tartozik.

Pákozdi Szabolcs a Komárom-Esztergom Megyei Kormány-
hivatal Munkaügyi Központ igazgatója a munkahelyterem-
tésről, munkahelymegőrzésről, és a foglalkoztatásbővítés tá-
mogatási lehetőségeiről tájékoztatott. Az igazgató úr szerint 
nem a munkanélküliség magas, hanem a foglalkoztatottság 
alacsony a megyében. Véleménye szerint a legnagyobb gondot 
a gazdaságban a magas inaktív munkanélküliség okozza. Elő-
adásában felhívta a figyelmét a vállalkozóknak, hogy milyen 
pályázatokkal milyen kedvezményekhez juthatnak. A vállal-
kozók munkahelymegőrzési, vállalkozóvá válási támogatáso-
kat igényelhetnek. 
Drexler Csaba, a Komárom-Esztergom Megye Munkavédelmi 
és Munkaügyi Szakigazgatósági Szerv igazgatóhelyettese a 
munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges mun-
kabér emelés szabályairól és ellenőrzéséről beszélt az előadása 
során.
Az előadások után a vállalkozók kérdéseket tehettek fel az elő-
adáson elhangzottakkal kapcsolatban.

A Kereskedelmi és Iparkamara a folytatásra is gondol. A fó-
rum résztvevői a következő vállalkozói fórum, klub témáira 
is javaslatot tehettek. A szervezők és a rendezők bíznak abban, 
hogy a jövőben még sikeresebbek lesznek ezek a vállalkozói 
klubok, hisz a gazdasági válság közepette minden eddiginél 
fontosabb a naprakész információ, az interaktív kamarai, hiva-
tali, vállalkozói kapcsolat.

A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara az előző években megkezdett gyakorlatot foly-
tatva vállalkozói fórumokat szervez a megyében azzal a 
céllal, hogy személyessé és aktívabbá tegye a kommu-
nikációt a vállalkozók és a kamara között. A fórumokon, 
ahol több vállalkozótól erre igény mutatkozik, és az ön-
kormányzat is partner, vállalkozói klubok létrehozásá-
ról is döntenek a résztvevők.

Aktívabb együttműködés a vállalkozókkal

A tatabányai vállalkozói fórum. Balról jobbra: Pákozdi Szabolcs, Juhász József, 
Drexler Csaba, Orosz György

Esztergomi vállalkozói fórum



Pályázat
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Essősy Zsombor, a MAPI Magyar Fejlesztési Iro-
da Zrt. (MAPI) vezérigazgatója bízik a gazdaság 
stabilizálása érdekében tett lépésekben. „A so-
kat emlegetett IMF-hitel átmeneti egyensúlyt 
teremtve egységnyi, záros határidejű „laufot” 
biztosíthat ahhoz, hogy jó irányba induljon el 
a gazdaság fejlesztése, bár nem maga a meg-
oldás. Az így nyert idő mellé a pénzt a struk-
turális átalakításhoz, a gazdaság motorjainak 
begyújtásához kizárólag a most még elérhető 
EU-források biztosítják” – írja „Józan ésszel” 
című blogja bejegyzésében. Az Új Széchenyi 
Terv (ÚSZT) keretében rendelkezésre álló uniós 
pénzből eddig mindössze 25% került kifizetés-
re, noha a miniszterelnök legutóbbi vonatkozó 
megszólalása után egyértelmű a kormányzati 
cél: a 95%-os felhasználás. Orbán Viktor „fővesz-
téssel” fenyegette meg szakminisztereit, ameny-
nyiben nem sikerül ilyen arányban beépíteni a 
forráshiányos gazdaságba az uniós pénzt. 

Támogatásra méltó projekt volt és van is szép 
számmal: Gedia Kft., Güntner Tata Kft., J.H. 
Ziegler Pannonia Kft., Hungrana Kft., Visteon 
Kft., Sapa Kft., Masterplast Kft., Gyermelyi Lo-
gisztikai Kft., HUNTSMAN Corporation Hun-
gary Zrt., Kienle+Spiess Hungary Kft., BECOM 
Electronics Hungary Kft, Iron Trade Kft.,  Vér-
tes Volán Zrt., Bakony Volán Zrt., hogy csak 
néhány, helyben is jól ismert nevet említsünk a 
régióban a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 
(MAPI) közel 1000 sikeres ügyfele közül. „Tisz-
tában vagyunk azzal, mi kell a magyar vállal-
kozások fejlesztéséhez – hangsúlyozta a MAPI 
vezérigazgatója. – Eddig mintegy 150 milliárd 
forintnyi támogatás lehívásához segítettük 
hozzá partnereinket, konzultációs és projekt-
menedzsment szolgáltatásokkal járulva hozzá a 
beruházás sikeres megvalósításához egészen a 
kulcsrakész átadásig.” 

Közel 10 év tapasztalatára építve Essősy Zsom-
bor a jelenleg futó pályázatok közül külön is 
kiemelt néhány figyelemre méltót. „Régóta 
vesszőparipám a magyar vállalkozói középosz-
tály megteremtésének szükségessége. Ezért is 
tartom előremutatónak a hamarosan, közel 27 
milliárdos tervezett kerettel elinduló beszállí-
tó-fejlesztési programot, amelynek célja, hogy 
képessé tegye a hazai kis- és középvállalkozá-
sokat a nagy cégek által támasztott követelmé-
nyek teljesítésére. E pénzből 25-500 millió Ft 
értékű támogatást igényelhetnek majd a be-
szállítói kompetenciákat fejleszteni szándé-
kozó hazai cégek. Az ÚSZT uniós forrásaiból 
testre szabottan támogatható az importhelyet-
tesítő vagy exportképes termékek gyártásához 
szükséges technológia, maga az innovációs 
folyamat, a logisztika, illetve a külkereskedel-
mi tevékenységhez elengedhetetlen szakmai, 
szervezeti kompetenciák fejlesztése is. Egy bi-
zonyos: a gazdasági válság kritikus feltételei 
között az új, hatékony technológiák, eljárások 
meghonosításához a kis- és középvállalatoknak 
megbízható finanszírozási megoldás kell. En-
nek a korábban említett uniós források mellett 
részét képezheti a hitel és a kockázati tőke is. 
A MAPI vezérigazgatója fontosnak tartja fel-
hívni a figyelmet, hogy az uniós pénzt kínáló 
JEREMIE I. és II., valamint a Széchenyi Tőkebe-
fektetési Alap révén az elmúlt időszakban több 
mint 70 milliárd forintra bővült a kockázati tőke 
formájában elkülönített forrás, és egyre széle-
sebb az a vállalkozói kör, amely igénybe veszi 
a tőke bevonásának e sajátos lehetőségét. „Ma 
már nemcsak a >>három informatikus egyetemista 
összeáll egy mobil-alkalmazás kidolgozására<< típu-
sú projektek folyamodhatnak kockázati tőkéért, 
hanem a több éve működő, bevezetett termék-
kel rendelkező, növekedni képes hazai terme-
lő és szolgáltató cégek is.” – húzta alá Essősy 
Zsombor.

Az elmúlt napokban nagy vihart kavart az Európai Bizottság javaslata a 143 milli-
árd forintnyi kohéziós forrás feltételes zárolására 2013. január elsejétől. Az Európai 
Unió történetében példátlan, nagy vihart kavaró lépés a fejlesztési szakértő vé-
leménye szerint inkább jelzésértékű, mint valós fenyegetés, és teljesülése esetén 
sem gyakorol közvetlen hatást a vállalkozások fejlesztési terveire.

VAN MÉG BŐVEN UNIÓS FORRÁS A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSRE

Tény: mintegy 5500 milliárd 
vár még kifizetésre 

A SZAKÉRTŐ SZEMÉVEL - A Kohéziós 
Alapokra vonatkozó EB javaslatról

Az vállalkozások számára talán a legfon-
tosabb tény – emelte ki Essősy Zsombor, a 
MAPI Zrt. vezérigazgatója -, hogy a javasolt 
döntés kizárólag a Kohéziós Alapból finan-
szírozott (elsősorban a nagy, állami közleke-
désfejlesztési és a környezetvédelmi)  projek-
teket érintené. 

1. Az eredetileg 2800 milliárd forintos 
Kohéziós Alapból eddig 2100 milliárd-
nyi lett odaítélve. „A fennmaradó, oda 
nem ítélt forrás értéke mintegy 700 
milliárd.” – húzta alá a MAPI vezérigaz-
gatója.  
2. A javaslat jóváhagyása esetén egy-
értelműen ezt a még oda nem ítélt, 700 
milliárdos támogatási keretet kurtíta-
nák meg 142 milliárddal. 
3. Arányaiban ez az eredeti keretösszeg 
közelítőleg 5%-ának megvonását jelenti, 
ami csak akkor válna valós veszteséggé 
Magyarország számára, ha a befoga-
dott (jó) pályázatokkal elérnénk a keret 
95%-os lekötését, ami uniós szinten is 
ritkaság számba megy. 
4. A lépés 2013-ig a javaslattétel szintjén 
áll. Van időnk januárig, és az Unió dek-
larálta, hogy a közösségi elvárások tel-
jesülése esetén eláll az eddig példátlan 
szankciók foganatosításától.

A szankció tehát sokkal inkább jelzésértékű, 
mint valós fenyegetés a magyar gazdaság 
számára, noha tény, hogy a megvonni terve-
zett összeg igen nagy, elég csak összevetni 
a Gazdaság és Versenyképesség Operatív 
Programjának (GVOP) hajdani 2004-2006-os, 
hároméves periódusára szánt, 154 milliárd 
forintos keretével.



Az országhatárokon átnyúló, innovációs 
fejlesztési projekt költségvetése 2.200.000 
EUR, melyből a Budapesten lévő Dél-Kelet 
Európai Transznacionális Program Közös 
Technikai Titkársága 85 %-os, Magyaror-
szág kormánya pedig további 10 %-os tá-
mogatást nyújtott a projekttervben rögzí-
tett célok elérésére. A Közép-Pannon Zrt., 
mint konzorciumvezető, jelentős feladatot 
vállalt magára, hiszen 7 ország 9 szerve-
zete együttműködésének összehangolása 
mellett a társaság feladata a projekt kom-
munikációjának az irányítása is. Fontos 
megemlíteni, hogy ez volt az első eset, 
amikor a régió egy intézménye konzorci-
umvezetői szerepkört nyert el egy ekkora 
jelentőségű pályázatban. 

A projektpartnerek tevékenységének ered-
ményeként eddig sor került a projektben 
részt vevő régiók innovációs potenciáljá-
nak elemzésére, az egyes országokban, ré-
giókban működő Üzleti Innovációs Parkok 
közül a legjobb példák kiválasztására, a 
Dél-kelet Európában egyedülálló és hiány-
pótló Üzleti Innovációs Park kézikönyv 
fejlesztésére, szakemberek képzésére, az 

egyes régiókban kialakítandó Üzleti In-
novációs Parkok előkészítésére, valamint 
innovatív vállalkozások feltérképezésére, 
adatbázisának felállítására és a beköltöző 
vállalkozások kiválasztására is. 

A projekt közép-dunántúli vonatkozásai 
terén kiemelendő, hogy idén februárban 
fejeződött be egy Üzleti Innovációs Park 
indításának az előkészítése a régióban. En-
nek első lépéseként 2010 végén elő-megva-
lósíthatósági tanulmány készült el, amely 
3 potenciális közép-dunántúli helyszínt 
vizsgált meg. Ezek közül - a piaci szempon-
tú, gazdasági és pénzügyi, illetve a műsza-
ki megvalósíthatóság, valamint a tervezett 
szervezeti keretek és a működtetés alap-
elveinek objektív vizsgálata és szakértői 
értékelése alapján - a székesfehérvári Alba 
Innovációs Parkra esett a választás, így a 
Megvalósíthatósági Tanulmány is erre a 
fejlesztési elképzelésre készült el. A tanul-
mány, a tervezett fejlesztés üzleti-, műsza-
ki- és szervezeti alapinformációi mellett, 
figyelembe vette a kapcsolódó vállalkozói 
adatbázisba bekerült 80 innovatív vállal-
kozás elvárásait, továbbá a 10 kiválasztott, 

- az Alba Innovációs Parkba potenciálisan 
betelepülését tervező - céggel készült rész-
letes interjúsorozat eredményeit is.

A kitüntetett hazai szerepvállalást jelzi 
az a tény is, hogy Székesfehérvár adhatott 
otthont a projekt, mintegy 150 érdeklődőt 
vonzó, nemzetközi zárókonferenciájának 
– lehetőséget biztosítva a projekt elért 
eredményeinek, az európai innovációs fo-
lyamatok jelenének és közeljövőjének tük-
rében történő, széleskörű bemutatására. 

A FIDIBE projekt elért eredményeiről 
további információ a 

www.fidibe.com 
honlapon érhető el. 

2012 februárjában zárul a FIDIBE („Development of Innovative Business 
Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship”, SEE/A/150/1.2/X) pro-
jekt, amely az Európai Unió Dél-Kelet Európai Transznacionális Program-
ja 1. Prioritásának (Innováció és vállalkozástámogatás) keretében valósul 
meg. A Közép-Pannon Zrt. által vezetett, 7 ország (Magyarország, Szlová-
kia, Szlovénia, Olaszország, Románia, Görögország és Horvátország) 9 szer-
vezetéből álló, a projekt megvalósítására vállalkozó konzorcium 3 éven át 
tartó munkájában innovációs és fejlesztési ügynökségek, önkormányza-
tok, egyetemek, innovációs és technológiai központok vesznek részt.

FIDIBE

Üzleti innovációs parkok fejlesztése 
Dél-kelet Európában

A FIDIBE (SEE/A/150/1.2/X) projekt a South-East Europe Programme keretében az Európai Unió és 
Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.
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A rendezvényen részt vett Popovics György, 
a megyei közgyűlés elnöke, Czunyiné dr. Ber-
talan Judit kormánymegbízott, Juhász József a 
KEMKIK elnöke, Schmidt Csaba Tatabánya, és 
Michl József Tata polgármestere, valamint több 
környező település első embere.
Megnyitójában Navracsics Tibor elmondta, 
hogy a kormány a romló világgazdasági hely-
zet ellenére is legfontosabb feladatának a ver-
senyképesség helyreállítását tartja. A gazdasági 
növekedés feltétele a jó gazdaságpolitika, és a 
munkanélküliség csökkentése, a foglalkoztatás 
növelése. Sajnos minden negyedik 24. életévét 
be nem töltött fiatal ma munkanélküli, ezért fon-
tosak az ilyen és hasonló, fiatalokat megszólító 
rendezvények.
Pákozdi Szabolcs a megyei kormányhivatal 
munkaügyi központjának vezetője hozzátette: a 
rendezvény legfőbb célja, hogy a végzős diákok 
vágyait összhangba hozzák a megye vállalatai 
által kínált lehetőségekkel, a munkaerőpiaci 
realitásokkal. Fontos, hogy a kétkezi munka 
becsületét helyreállítsuk, hiszen ha jó szakmát 
választ a fiatal, akkor tartós elhelyezkedése ga-
rantált. 

Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott 
nemcsak hivatali feladatnak, de magánemberi 
kötelezettségének is tartja a fiatalok megfelelő 

pályaválasztásának és munkába állításának se-
gítését, támogatását. Természetesen a munkára 
nevelést már gyermekkorban el kell kezdeni a 
családban, s nekünk kötelességünk a lehetősé-
gek széles tárházát fiataljainkkal megismertet-
ni. A Fiatalok Európája című börzét egy ilyen 
hasznos platformnak tartja és örömére szolgál, 
hogy a Kormányhivatal jövőbeni épülete, az 
Omega Pláza adott otthont ennek a hasznos 
kezdeményezésnek.

Fiatalok Európája címmel képzési és információs börze várta a végzős középisko-
lás diákokat és valamennyi érdeklődőt Tatabányán, az Omega Parkban. Az ese-
ményt megtisztelte jelenlétével dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes és dr. 
Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. A börzén több ezer 
látogató találkozhatott hetven vállalat és intézmény állásajánlataival.

Fiatalok Európája

Több mint hetven munkaadó az Omega Parkban

Lapunk kérésére dr. Navracsics Tibor ekként értékelte a 
Fiatalok Európája rendezvényt:
– A Fiatalok Európája börze egy nagyon értékes, kimondottan Komárom-
Esztergom megyei rendezvény, az itteniek találékonyságát dícséri. Azért is 
fontos, mert a munkanélküliségi adatok azt bizonyítják, hogy az európai 
gazdaság nagy bajban van, és ez különösen a fiatalokat sújtja. Az ő elhe-
lyezkedésük részben gazdasági, részben pedig pedagógiai tényezőkön múlik. 
Hogyha egy fiatal az aktív pályája elején nem ismerkedik meg azzal, hogy 
milyen a rendszeres munkavégzés, milyen az, megélni munkabérből, akkor 
az a későbbiekben egész életében problémát jelenthet. Éppen ezért kulcs-
fontosságúnak tartom azt, hogy a fiatalok az iskolai végzettség megszerzése 
után minél hamarabb el tudjanak helyezkedni. Ez a rendezvény megkönnyíti 
számukra a tájékozódást, másrészt pedig lehetőséget teremt arra, hogy a 
munkáltatók bemutassák a kínálatot.

A börzét dr. Navracsics Tibor 
miniszterelnök-helyettes nyitotta meg

Több ezer fiatal látogatott el a 
Fiatalok Európája rendezvényre
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Az Alba Ipari Zónában elhelyezkedő 43 ezer m2-nyi 
területen pályázati támogatással szeptemberben el-
kezdődhetett egy nagycsarnok, és egy inkubátorház 
építkezése. A 6000 m2-es csarnok építéséhez – mely-
nek összköltsége 513 millió forint - az „Üzleti infrast-
ruktúra és a befektetési környezet fejlesztése – ipari 
parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása” 
című pályázaton nyertek 39%-os, azaz 200 millió fo-
rintnyi támogatást. Ebben hét darab 650, illetve egy 
1350 m2-es egységet lehet majd bérelni, a szükséges 
irodákkal együtt.
A 2000 m2-es inkubátorház a kisebb helyigényű cé-
geknek nyújt megfelelő telephelyet. Ennek építési 
költsége 200 millió forint, amelyből 65%, azaz 130 
millió forint a támogatástartalom, melyet ugyancsak 
a fent említett pályázati lehetőség kihasználásával 

sikerült elnyerniük. Ebben az épületben 4 darab 220 
m2-es, illetve egy-egy 360 és 660 m2-es telephely bé-
relhető, ugyancsak irodákkal együtt.
Adott a kitűnő földrajzi elhelyezkedés, és az egye-
di igényekhez alkalmazkodik az irodák kialakítása. 
Minden egységhez szintbéli és dokkoló kapu, sze-
mélybejáró és személygépkocsi parkoló kapcsolódik. 
Az egységek rugalmasan bővíthetők, a raktárak tem-
perálása és az irodák hűtése/fűtése megoldott. Blok-
konként külön mérhető közműórákat szerelnek fel, a 
modern, világos irodákból közvetlen rálátás nyílik a 
csarnoktérre.
– Mindkét projekt esetében a kis,- és középvállalko-
zásokat célozzuk meg – tette hozzá Kovács Vera. – Hi-
ánypótló beruházásról van szó, mivel azt tapasztal-
tuk, hogy egy kis vállalkozás nem, vagy csak nagyon 
nehezen talál kis alapterületű, de korrekt kialakítású 
raktárt, cégközpontot elérhető áron. Reméljük sikerül 
ezzel a projekttel egy hiánypótló szolgáltatást biztosí-
tanunk a fehérvári vállalkozások számára és egy picit 
hozzájárulnunk a munkalehetőségek bővüléséhez. 
A pályázatok segítségével összesen 65 új munkahe-
lyet teremtenek, a két csarnok átadása 2012 szep-
temberében lesz. Várják a helyi vállalkozások, induló 
cégek, kisebb műhelyek jelentkezését, akik megfelelő 
minőségű telephelyet, raktárat keresnek munkájuk 
végzéséhez!

Inkubátorház és csarnok épül a metaloBox vállalkozói parkban

Megkezdődött az m59 Üzleti Park építése
A jelen piaci helyzetben nem kis elszántság szük-
séges ahhoz, hogy egy cég vállalkozói park épí-
tésébe kezdjen. Az ötlet elindulásakor még egy-
szerűbbnek tűnt a megvalósítás, mára azonban 
a nehéz gazdasági helyzet aggodalomra ad okot. 
A metaloBox azonban optimistán tekint a jövő-
be, bíznak a helyzet mielőbbi javulásában és a 
projekt sikerében – tudtuk meg Kovács Verától, 
a székesfehérvári m59 Üzleti Park értékesítési 
vezetőjétől.

Munkagépek vették 
birtokba a jövendő vál-
lalkozói park területét



Nem túlzás, több százezer embert foglalkoztat: 
mi legyen a hitelével? Kovács Károlyt, Magyar-
ország piacvezető független cégének pénzügyi 
tanácsadóját először a devizahitelek kiváltásá-
val kapcsolatban kérdezte a Regió Regia. 

– Elfogadta az Országgyűlés a devizahitelesek 
megsegítéséről szóló törvény végleges változa-
tát. Ezáltal némi könnyítést kaptak azok az em-
berek, akik nem tudják fizetni hitelüket. Az új 
törvény szerint aki 90 nap késedelemben van, 
egyszer kérheti a futamidő meghosszabbítását, 
de maximum 5 évvel – idézi fel Kovács Károly 
a történteket. 

– Kik juthatnak ilyen lehetőséghez? 
– Először csak a lakáscélú hitelekre vonatko-
zott, utána a szabad felhasználású hitelekre 
is kiterjesztették ezt a lehetőséget az ügy-
felek számára. A rögzített árfolyam a svájci 
frank esetén 180 forint/frank, euró esetén 
250 forint/euró, japán jen esetén pedig 200 
forint/jen. 

– Lesznek olyan bankok, amelyek ezeket a hitele-
ket ki tudják váltani azoknak az ügyfeleknek, akik 
nem tudják egy összegben kifizetni? 
– Mindenképpen. Ezeket a bankokat azonban 
szintén meg kell vizsgálni, hogy milyen konstruk-
ciókat ajánlanak,  milyen feltételek mellett adják 
a hiteleket. Ehhez azt javaslom mindenkinek, 
hogy az érintettek keressenek meg egy független 
pénzügyi tanácsadót, aki az ügyfél érdekeit nézi, 
és nem a bank érdekeit. Csak ezután hozzák meg 
pénzügyi döntéseiket, mert egy ilyen döntés több 
millió forint veszteséggel járhat, ha nem helyes. 

– Fontos kérdéskör a nyugdíjproblematika. 
– A nyugdíjkérdés ma Magyarorszá-
gon sokat feszegetett dolog, egyrészt a 
magánnyugdíjpénztárak beolvasztása miatt, 
másrész az emellé párosuló demográfiai (né-
pességtudományi) és világgazdasági okok miatt. 
Szakmai utam során több ezer emberrel folytat-
tam beszélgetést pénzügyi témában, és 95 száza-
lékban a nyugdíj mindig érdekes pont volt. Azt 
kell, hogy mondjam, a lakosság nagy része nem 
tudja, mennyi nyugdíjat fog kapni, annak milyen 

vásárlóértéke lesz, ha szeretne is megtakarítani, 
mi lenne a legjobb, és így tovább… 

– Miért kell az embereknek sürgősen megkezdeni a 
felkészülést a nyugdíjas évekre? 
– Egyrészt a világgazdasági problémák miatt 
megszorításokról, mentőcsomagokról hallunk 
évek óta,  és az országoknak túl kell élni nap 
mint nap. A görögöknek vagy a  portugáloknak 
különösen kényes időszak volt, de 2009 első fe-
lében Magyarország számára is. Ez azt eredmé-
nyezi, hogy ami pénz mozgatható, ahhoz hozzá is 
nyúlnak, így a nyugdíjkasszák sem maradnak ki 
a sorból. A másik kényes terület a demográfia, az 
elöregedő társadalom. Kevesebb gyermek szüle-
tik, a társadalom egész Európában elidősödik. 
Ez azt eredményezi, hogy nem lesz annyi eltar-
tó, dolgozó, amennyi nyugdíjas és ez hatalmas 
befolyással lesz az állami nyugdíjra. A Ratkó-
korszakban születettek elkezdenek nyugdíjba 
menni, nekik már kevesebb lesz a pénzük, mert 
2013. január 1-jétől várhatóan megadóztatják a 
nyugdíjakat: akinek 40 éves munkaviszonyan 
van, a 40 év átlagkeresetének nem a 80 százalé-
kát fogja kapni ahogy azt sokan gondolják, ha-
nem a 66 százalékát. 

– Ráadásul nagyon kevés az aktív, a termelő dolgozó. 
– Így van, hiszen 2,3 millió eltartóra csaknem 
10 millió eltartott jut. Az első szám azért olyan 
kicsi, mert nincsenek benne a munkanélküli-
ek, a közalkalmazottak, a minimálbéresek és 
a rokkantnyugdíjasok, akik európai viszony-
latban nálunk vannak a legtöbben. Csökken a 
járulékfizetők száma, mert kevés a születés, így 
a befizetett járulék mértéke is kevesebb lesz. 
– Ezzel szemben öregszik a társadalom, több 
lesz a nyugdíjas és a várható nyugdíj mértéke 
minimális lesz. 

Devizahitelek, 
az előtörlesztés 

és az öregedő társadalom 

Százezrek égető gondjai: Mi lehet a jó recept?

Kérjen tanácsot! Telefon: 06-30-7373-961 * Email: kovacs.karoly@vipbroker.biz 

PÉNZÜGYEK – TANÁCSOK - MEGOLDÁSOK

Kérjen egy európai nyugdíjstratégia tervezést! 

Nyugat-Európában nagyon kedvelt stratégia, hogy a vállalatok gondoskodnak az alkal-
mazottakról, és a cégnek van nyugdíjstratégiai menedzsmentje. Ezt már Magyarorszá-
gon is meg tudjuk valósítani adómegtakarítással, amit első körben a cégvezetők sze-
retnek kihasználni. Természetesen a privát nyugdíjstratégia szintén egyre népszerűbb 
Magyarországon.
Nyugdíjstratégia készítéséhez és további információkért kérem, írjon e-mailt.

Üdvözlettel és Tisztelettel: 

Kovács Károly 
General Sales Force Manager
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