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A Cosmo Média Kft. kiadványa

Biztonságosabbá, kényelmesebbé és
fenntarthatóbbá tesszük az egyéni mobilitást!
A Continental AG komplett futómű-, fék-, és menetdinamikai szabályozási rendszerek,
technológiák kutatásával, valamint több műszaki területet átfedő megoldások kifejlesztésével az autóipar elismert szereplője.

A veszprémi Continental gyár
A vállalat 18 éve kezdte meg termelő tevékenységét. Termékpalettája mellett infrastruktúrája is folyamatosan bővült az elmúlt közel két évtized alatt. A termelés mellett
fontos szerep jut a kutatási és fejlesztési tevékenységnek, melynek első jelentős
mérföldköve volt a Continental Automotive divizió egyik legnagyobb fejlesztési központjának 10 évvel ezelőtti veszprémi megnyitása. 2008-ban a fejlesztő mérnökök egy új,
önálló 1500 négyzetméteres szárnyba költöztek, ahol a cégcsoport szinten is kiemelkedő
teljesítményt nyújtó, mára közel 240 fős feljesztőcsapat tevékenykedik. A központhoz
tartozik a 2009-ben átadott tesztpálya. Itt elsősorban a Veszprémben fejlesztett rendszereket tesztelik. A veszprémi gyárban gépjármű menetbiztonsági rendszerek
részegységeit gyártják, ezen belül különböző szenzorokat, érzékelőket.
A vállalatnál idén júniusban került legyártásra a 250 milliomodik kerékszenzor.
www.conti-online.com
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Különleges adottságok

Veszprém megyének országosan is egyedülálló természeti és kulturális adottságai vannak

Túl lenni a bajokon, tervezni a
jövőt. A megyei önkormányzat
számára ez a korábbiaknál is
nagyobb feladatot jelent, derül
ki az elnök, Lasztovicza Jenő
szavaiból.
„Folyik még a tavalyi országos
méretű katasztrófa elhárítása. Október 4-én, amikor Kolontár és
Devecser határában átszakadt a
vörösiszap-tároló gátja, számos
megoldandó feladat keletkezett.
Meg kellett akadályoznunk, hogy a
lúgos folyadék eljusson a Dunába,
hogy a személyi sérülések ne legyenek még nagyobbak. Illés Zoltán államtitkár úr csapata, a Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság,
az Akadémia, a Pannon Egyetem
és más tudományos intézmények
képviselői segítenek a katasztrófa
elhárításában. Ennek köszönhető-

en a Dunát semmiféle szennyezés
sem érhette. Sok önkéntes és hivatásos segítő dolgozott. A kolontári
házakba beköltöztek a lakók, az év
végére pedig a devecseriekbe is.
Mivel az állam ekkora részt vállalt
a kármentesítésben, nyitva maradt
a kérdés, mi legyen az országos
összefogás eredményeként összegyűlt pénzzel? A lakosság kijelölte
a közösségi célokat, másrészt sikerült elfogadtatni, hogy a támogatás
legyen felhasználható pályázatok
önrészeként. A vörösiszap mellett
mással is foglalkoznunk kell. Két
projekt zajlik a megyei kórháznál.
Hamarosan kiírják – immár másodszor – a regionális onkológiai
centrumra vonatkozó pályázatot,
ezen indulni szeretnénk.
Évről évre feladatot ad a balatoni nyár. A megyének élnie kell
országosan is egyedülálló adottsá-

gaival. A Balaton, gyógyvizeink, a
Bakony, a várak, egyházi emlékek.
Az elmúlt években Balatonfüred
tört előre, komoly munkával, sok
ráfordítással, pályázati segítséggel
érték el a fejlődést. Remélem, ez a
példa másutt is hat. Hasonló eredmények születhetnek például Révfülöp, Badacsony térségében.”

re. Az önkormányzatok világában
is mást szeretnénk. Ha a polgármesterek és a jegyzők partnereink
lesznek, a kormányhivatal nem a
törvényességi felhívások garmadáját zúdítja rájuk, hanem a partnerség és a megbeszélés alapján kíván
közelíteni a különféle ügyekben. A
januári indulás óta több mint 3500
ügyfelünk volt a veszprémi Kormányablaknál. A legtöbben családi pótlékkal kapcsolatos ügyeket
intéztek, utazási támogatást vagy
épp GYES-t, GYED-et és GYETet igényeltek, kérelmeket nyújtottak be, és tájékoztatást kértek. Az
integrált ügyfélszolgálaton idegen
nyelvet beszélő munkatársak dol-

goznak. Kollégáink az elektronikus
ügyintézés terén is jól képzettek,
gyakran nyitnak az ügyfelek számára internetes ügyfélkaput is.”

Névjegy
Lasztovicza Jenő
1961-ben született. Hajóson a
mezőgazdasági
kombinátnál
dolgozott, majd
Badacsonyban
borászati vezető.
A Fidesz városi
elnöke, parlamenti képviselő, 2006
óta a megyei közgyűlés elnöke.

Hatékony ügyintézés a közigazgatásban
A Veszprém Megyei Kormányhivatal és a Kormányablak működésének tapasztalatairól Kovács Zoltán kormánymegbízott
beszélt. Ügyfélbarát ügyintézést
szeretnének megvalósítani. Ha
az ügyfél elégedetten távozik,
akkor a hivatal és munkatársai
jól végzik a munkájukat.

„Az ügyfelek szolgálatára szegődtünk, de ez a hivatal hatóság is,
csakis a a jogszabályoknak van alárendelve. A megyei kormányhivatal
15 szervezetből jött létre. Bizonyos
szakigazgatási szerveink esetében
meg kellett oldanunk az átállást a
regionálisról a megyei rendszer-

Névjegy
Dr. Kovács Zoltán Zircen született. 1990-től öt
cikluson át Pápa
polgármestere.
1998 óta országgyűlési
képviselő,
2000-től
frakcióvezetőhelyettes, bizottsági tag. Január 1-je
óta a megye kormánymegbízottja.

Kedves
Olvasó!

Sokakhoz hasonlóan én is
erősen kötődöm szülőföldemhez. Őrzöm fiatalságom
boldog emlékeként Veszprém természeti és építészeti szépségeit, harmonikus
nyugalmát, a Bakony hegyei
övezte Bánd községet, nagyszüleim lakhelyét. Az erdei
kirándulások ihlették korai
biológiai érdeklődésemet.
A Lovassy László Gimnáziumhoz köthető ifjúságom
legszebb négy éve. Harmadik
osztályban szerettem meg az
agykutatást, amit később hivatásomnak választottam. A
természettudományos légkör
mellett a művészetpártoló
szellemiség is meghatározó
volt. Két kórusban énekeltem, két dzsessz zenekarban
szaxofonoztam, klarinétoztam komolyzenei rendezvényeken. Meglepően hangzik,
de ezek a zenei élmények
segítettek tudományos pályámon is.
Ma is gyakran látogatok
haza, rokonaim és barátaim
visszavárnak. Előadásokat
tartok gimnáziumokban, az
egyetemen, a kórházban,
vagy éppen egy-egy ünnepi
rendezvényen.
S az idén is érdemes ellátogatni a júliusi Veszprémi
Ünnepi Játékokra. Páratlan
nyári élményt nyújt a kultúra
kedvelőinek.
Dr. Freund Tamás
Széchenyi-díjas agykutató,
egyetemi tanár,
az MTA rendes tagja
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VKSZ: a veszprémi szolgáltató
Göttlinger Lászlóval, a „VKSZ” Zrt. vezérigazgatójával arról beszélgettünk, hogy
közszolgáltatóként számos feladatot kell
ellátniuk, de erősítik társadalmi szerepvállalásukat és szervezetük belső működését is.
– Ha jól tudom, komoly díjakat nyertek el.
– 2010 őszén megyei minőségi díjat nyertünk
a nagyvállalati kategóriában, 2011 májusában
ismét sikeres felülvizsgálati auditon bizonyítottuk integrált irányítási rendszerünk eredményességét. Mi végeztük Veszprém város
energiastratégiájának koordinálását, városunk
közgyűlése májusban ezt el is fogadta.
– Pontosan mi a feladatköre a cégnek?
– A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-t 2005. júniusában hozták létre a
Veszprémi Kommunális Rt. és a Hőforg Kft.
összeolvasztásával, jogutód szervezetként.
2007 júniusában a Veszprém Városfejlesztési
és Befektetési Zrt., a Veszprémi Piac- és Vásárcsarnok Kft., valamint a Veszpark Kft., mint
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
is beolvadtak a „VKSZ” Zrt.-be. Ezért a hulladékkezelés mint fő tevékenységünk számos
más területtel egészül ki. Mi biztosítjuk nyolcezer háztartásban a fűtést és a meleg víz ellátást, üzemeltetjük a városi parkolási rendszert,
a piac- és vásárcsarnokot, mi felelünk a városi
zöldfelületek gondozásáért, fenntartjuk a vá-

A VKSZ szerteágazó tevékenységi körébe tartozik a Veszprém Aréna működtetése is

rencsére dolgozóink elégedettek a munkahelyi
légkörrel s a munkakörnyezettel egyaránt. Persze vannak feladataink például a motivációs
rendszer fejlesztésében, ezekre a hiányosságokra intézkedési terveket dolgoztunk ki. Sőt,
száz százalékban TÁMOP pályázati forrás felhasználásával kulcs kompetencia fejlesztésére
irányuló képzéseket valósítottunk meg az idei
év februárja és júniusa között. Legfőbb célunk,
hogy az elégedett és képzett dolgozók magas
színvonalon legyenek képesek feladataikat ellátni valamennyi szolgáltatási területünkön. S
ez nem kis feladat.

rosi temetőket, ellátunk olyan városüzemeltetési feladatokat, mint a közterület-tisztántartás
vagy a síkosság-mentesítés és mi végezzük a
városi ingatlanok értékesítését is. Szolgáltatási
területünk Veszprémen kívül még húsz települést ölel fel. Sőt, 2010-ben elindult a teljes
körű kegyeleti szolgáltatásunk is, azaz a temetkezésekkel kapcsolatos valamennyi teendő lebonyolítható a Vámosi úti temetőben található
ügyfélszolgálati irodánkban.
– Milyen belső erőforrásokat használnak föl?
– A megfelelő szolgáltatási színvonalhoz
nélkülözhetetlen az a szervezeti háttér, amellyel
rendelkezünk. Az idei évben mértük először a
dolgozói elégedettséget, s a tapasztalatokat
felhasználjuk folyamataink tervezésénél. Sze-

Névjegy
Göttlinger László 1951ben született. A BME
villamosmérnöki karán
végzett. A 90-es években mérnök szakközgazdászként
szerzett
másoddiplomát. Pályafutását az áramszolgáltatónál kezdte, 2004-ben
került a veszprémi hőszolgáltató élére. 2005ben nevezték ki az akkor létrejött Veszprémi
Közüzemi Szolgáltató
Zrt. vezérigazgatójává.
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www.bakonyikalandpark.hu
8446 Kislőd, Vashámor

I N G Y E N E S B E L É P Ő

Keress minket a facebook-on is!

Próbálja ki ingyen! Ha kivágja ezt a kupont és magával hozza, egy személy ingyenesen léphet be a Kalandpark területére. Felhasználható: 2011. július 15-ig.
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Veszprém
történelmi
levegője
– Melyek a város legfontosabb értékei?
– Az 50-es 60-as években Veszprém városát a
vegyipar fellegváraként próbálták pozícionálni,
de az iparágat képviselő nagy állami vállalatok
mára már megszűntek. A munkahelyek elvesztése a rendszerváltás környékén okozott némi
problémát, de viszonylag gyorsan jöttek a multinacionális cégek, betöltötték az űrt. Előbb az
építőipari, majd az autógyártáshoz kapcsolódó
beszállítók jelentek meg. Jelen pillanatban is
ezek a cégek a legnagyobb foglalkoztatók, és
ezek fizetik a legtöbb helyi adót. Végül is ennek köszönhetően jött létre a vegyipari egyetem, amely ma már kibővült profillal, öt karral
működik. Nagyon fontos a város történelmi
múltja is. Veszprémet a királynék városaként
szokták emlegetni. Utcáin sétálva érezni a „történelmi levegőt”. Ezt az értéket érdemes és kell
is kamatoztatni.
– Milyen örökséget vett át az őszi választások után?
– Nagyon fontos, hogy a város fejlődése
politikai ciklusokon átívelő. Az elmúlt négy
évben alpolgármester voltam, sok mindent
elkezdtünk akkoriban, amit most kell befejezni. Az örökség: fejlődő pályán lévő város.
Az elmúlt ciklusban sikerült megépítenünk az
ötezer fős, Európában is egyedülálló arénát.
Voltak jelentős közműfejlesztések, felújítások, nagyon sok intézmény rekonstrukcióját
elvégeztük. Az uniós pályázataink majdnem
kilencven százaléka sikeres volt. Befejeződött a Kolostorok és kertek program. A megvalósult projekt a város két leglátogatottabb
turisztikai látványosságát, a várat és az állatkertet köti össze. Ha valaki Veszprém lelkét
akarja megérezni, ezen az ösvényen kell végigmennie. Állatkertünk önmagában is nagyon vonzó a veszprémiek és az ide látogatók körében is. Aki néhány éve volt utoljára
a vadasparkban, annak érdemes újra eljönnie,
mert nagy meglepetésben lesz része. Rengeteg újdonság van a létesítményben. Talán egy
nap is kevés, hogy bejárja valaki ezt az óriási,
szépen megújult állatkertet. Nagyon népszerű
lett a Séd völgye minden korosztály számára.
Itt vannak a legfontosabb történelmi hagyatékok is: a görögkeleti apácák kolostora, a jezsuita kolostor és a Margit-rom.
– Az idegenforgalom jelenti a biztos jövőt?
– A város miliője, a történelmi hangulat és
a földrajzi elhelyezkedés is arra predesztinál
bennünket, hogy az idegenforgalomban lássuk
a kitörési pontot. Ennek érdekében fejlesztünk.
Térségi Turisztikai Desztináció Menedzsmentet hozunk létre, a várost és térségét próbálva
az idegenforgalmi piacon értékesíteni. Az érsekség a várban több ingatlant tulajdonol. Az
egyik korábbi kanonoki épületet teljesen fel-

A Kolostorok és kertek program keretében kialakított ösvény a várat és az állatkertet köti össze

újítják, s rövidesen látogatóközpontot adnak át
benne. Úgy gondolom, komoly lehetőség rejlik
a vallási turizmusban, illetve a kulturális turizmus terén is jó adottságai vannak a városnak.
Fesztiváljaink egyre nagyobb hírnévre tesznek
szert, és egyre több látogatót vonzanak.
– Hogyan próbálják elérni, hogy tovább nőjön az érdeklődés a város iránt?
– 2013 nyarára készül el a belváros funkcióbővítő rehabilitációja, mely igen nagy vállalkozás. A több mint kétmilliárdos program
végrehajtásával a Kossuth Lajos utcában a
térburkolat, zöldfelület és bizonyos épületek
homlokzata újul meg, játszótér, szökőkutak
épülnek, hogy visszacsábítsák ide az embereket
a bevásárlóközpontokból. Ebben a munkában
26 olyan konzorciumi partnerünk van, amelyek
saját forrásból finanszíroznak fejlesztéseket.
Folyamatosan bővítjük a kerékpárutakat. A
Balatonnal már közvetlen az összeköttetés. Elindultunk Nemesvámos felé is, reméljük, hogy
a bicikliút hamarosan elér Nagyvázsonyig.
Van még lemaradásunk az ipari park fejlesztésében, mert bár viszonylag alacsony a
munkanélküliség, sokan távolabbi városokba
járnak dolgozni. Ezért olyan iparipark-struktúrát kell létre hoznunk, amely alkalmas a komolyabb fejlesztések megvalósítására. Szerencsés
körülmény, hogy az egyetem kutató-fejlesztő
tevékenysége is vonzza Veszprémbe az ipart.
– Mivel igyekeznek megtartani a népességet?
– Az említett fejlesztések mindegyike szolgálja az itteniek igényeit is, de nagyon fon-

tosnak tartjuk az identitás erősítését, a magas
szintű szolgáltatások biztosítását. Az utóbbi
időben tapasztalható, hogy a családosok olcsóbb ingatlan reményében elköltöznek a városból. Ennek ellensúlyozására családbarát
önkormányzati modell felépítését tűztük célul.
Ez jóval többet jelent az ügyfélszolgálatokon
létrehozandó pelenkázónál. Folyik egyebek
között a helyi – pontosabban térségi – pénz bevezetése, erősítve a helyi gazdaságot.

Névjegy
Porga Gyula művelődésszervezői képesítést
szerzett. A balatonkenesei önkormányzat tagja
volt 1994 és 2002 között,
1998-tól 2002-ig kulturális bizottsági elnöke.
A megyei önkormányzatban 2002 és 2006
között képviselő, illetve
a kulturális bizottság
elnöke. 2006–2010 kulturális alpolgármester.
2010-től polgármester
(Fidesz–KDNP).

Az oldalt támogatta:
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Világjáró vadász a VERGA élén
Egy éve tölti be hivatalát a Honvédelmi Minisztérium erdőgazdaságában, a HM Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.-nél, a VERGÁ-nál
Tengerdi Győző. Maga is vadász, kis túlzással az egész világot bejárta. Azt is gondolhatnánk, nem lehet neki meglepetést okozni. Új
pozíciójában, egy évvel ezelőtt mégis ilyen
élményben volt része.
Tavaly május-júniusban ugyanis két hullámban
korábban soha nem látott vihar söpört végig a
Dunántúl közepén. Az a forgószél, amely például Veszprémben leszedte a háztetőket, a Verga
ötvenezer hektáros erdejében háromszáz ezer
köbméter fát döntött ki. Ez a mennyiség éppen
kétszerese annak, amennyit gondos előkészítés
után egy év alatt kitermel a társaság. Mi is történt 2010-ben? Vágásra érett és növendék fát
vegyesen döntött halomba az ítéletidő. Jókora
plusz feladatot jelentett a törzseket összeszedni,
és mivel ekkora mennyiséggel jelentek meg a
piacon, tudomásul kellett venniük az árcsökkenést, amit a minőségromlás is fokozott. Pedig a
Vergánál az éves árbevétel háromnegyedét teszi
ki a fakitermelés.Az ítéletidő tavaly kényszerű
pluszértékesítést jelentett csökkentett áron, továbbá azt, hogy az elkövetkező nyolc-tíz évben
jóval kevesebb lesz majd a kitermelés, és így az
árbevétel is. A vezérigazgató kollégái helytállását dicséri, hiszen sikerült úrrá lenniük a tavalyi
dupla feladaton, ugyanakkor azt is hangsúlyozza, milyen nehéz így a tervezés az idei évtől.
Egyedülálló a modell, amelyet az elődök vezettek be: a Vergánál vállalkozó erdészek dolgoznak, a munkavédelmi és egyéb felelősséget
maguk viselik. Mintegy húsz vállalkozóról van
szó, egyénenként 2-3000 hektáros önálló kerülettel. Óriási felelősség, korrekt teljesítmény. A
módszer Nyugat-Európában is bevált már.

vissza az államiba, de mint mondja, jól sikerült az átnyergelés; a közösség és ő igen jól
alkalmazkodtak egymáshoz.

Harcászat és vadászat

A kiváló konyhájú alsóperei vadászházban
szállhatnak meg a vendégek

Korrekt parnerekkel

A fafeldolgozás szintje jelenleg minimális,
viszont az egy köbméteres, lehálózott tömbökben forgalomba hozott tűzifa iránt itthon
és külföldön is nagy az érdeklődés. A szállítmányozás, a kereskedelem a cég feladata.
Fakereskedelemben most sincs kintlévőségük, meglévő korrekt kapcsolataik mellé továbbiakat is keresnek. Mivel Tengerdi
Győző a saját cégében korábban turizmussal,
vadászatszervezéssel foglalkozott, komoly
kapcsolatrendszerre tett szert, tapasztalatait
mostani munkájában igen jól tudja hasznosítani. A vezérigazgatóról el kell még mondani, hogy a Vadászati Kulturális Egyesület
volt alelnöke, a Safari Club International SC.
magyar alapító alelnöke volt, a Nemzetközi
Vadvédelmi Tanácsban a magyar delegáció
tagja. Mindezen túl, az elmúlt bő tíz év alatt a
hazai vadászsajtó minden lapjában publikált,
szakcikkeivel, útleírásaival, tudósításaival
találkozhattak az olvasók. A vezérigazgatói
tisztet elvállalva, a magánszférából került

Az árbevételt tekintve a társaság második legjelentősebb tevékenysége a murvabányászat.
Veszprém határában, a Cseri murvabányában
széles méretválasztékban kiváló minőségű murvát értékesítenek. Egyébként a 22 hazai állami
erdőgazdaság fölött a Magyar Fejlesztési Bank
Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat. Három társaság, köztük a HM Verga helyzete viszont speciális, hiszen a kezelt területek honvédelmi célt is
szolgálnak. Ahogy a vezérigazgatótól hallottuk,
ötvenezer hektáron folytatnak erdőgazdálkodást,
tizennyolcezer hektáron vadgazdálkodást. Szerencsére a vadat nem zavarja a harcászati gyakorlat, sőt elmondható, hogy elég magas a nagyvad létszáma. Különleges feladat a gímszarvas
populáció génmegőrzése, a gímszarvas, az őz, a
vaddisznó- és a muflon populáció fenntartható
szintje. A vadászati hatóság határozza meg, hogy
egy-egy terület mennyi vadat képes eltartani, ebből következik, mennyi a kilőhető egyedek száma. És mivel a legdrágább megoldás saját szakemberekkel gyéríteni az állományt, igyekszenek
minél több fizető vadásztatást szervezni.

Vadászház és erdei iskola

A túrákat úgy alakítják, hogy a vendégek az alsóperei saját vadászházban szállhassanak meg,
ahol kiváló a konyha, a bor- és a pálinkaválaszték, a házban pedig több mint harminc férőhely
van. Nevezetes ez a bázis, hiszen gróf Széchenyi
Zsigmond a közelben ejtette el első szarvasbikáját. Az idén először koszorúzták meg a vergások
az emlékkövet, amelyet a nagy vadász tiszteletére állítottak.
Mivel a vezérigazgató személyes törekvése
is a nyitás, fokozott figyelmet fordítanak a közönségkapcsolatokra; a parkerdő funkcióra, az
egész évben üzemelő Hubertus Erdei Iskolára.
Az erdő legjobb gazdája az erdész és a vadász,
hiszen ők az erdőben töltik napjaik legnagyobb
részét, ugyanakkor jó gazda kell, hogy legyen a
látogató is. Közös feladat óvni, védeni az erdőket, lakóikat. Ez a legfontosabb üzenet, amit a
társaság vezetői és munkatársai minden módon
szeretnének átadni az új generációnak.

Névjegy

HM Verga területén elég magas a nagyvad létszáma, nem zavarják őket a harcászati gyakorlatok

Tengerdi Győző 45 éves,
három gyermek apja.
Balatonmáriafürdőről
naponta jár be veszprémi
munkahelyére. Matematika-testnevelés szakos
tanár, szaküzemgazdász
és vadgazdálkodási szakmérnök diplomája van.
Bár szívéhez legközelebb a vadgazdálkodás
ügye áll, az egyéb tanultakat is hasznosítani tudja. Hitvallása: ép testben
ép lélek.
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Öt karon, több mint száz szakon tízezer hallgató tanul a Pannon Egyetemen

A Pannon Egyetem az élvonalban
A veszprémi intézményben nem félnek a
felsőoktatás reformjától. Eredményeik és
a további fejlesztések a jövőben is garanciát jelentenek a minőségi oktatásra. Rédey
Ákos rektor a kezdetektől irányította a
profilváltást.

– Négy évvel ezelőtt programbeszédében azt
is hallottuk, hogy az egyetem gazdasági kapcsolatai révén járuljon hozzá a térség, a régió
fejlődéséhez. Mennyiben sikerült ezt a szándékot megvalósítani?
– A Pannon Egyetemen az elmúlt négy
évben jelentős eredményeket értünk el a minőségi oktatás, valamint a kutatás-fejlesztés
területén. A felvett hallgatók számát folyamatosan növelni tudtuk a felvételi ponthatárok
növekedése mellett, pénzügyi stabilitásunkat,
valamint a munkahelyeket megőriztük, tudományos minősítéssel rendelkező oktatóinkat
tekintve Magyarország első három intézménye között vagyunk. Az egyetem életében
eddig sohasem látott nagyságrendű pályázati
forrást nyertünk el, nyolcmilliárd forintot. Ez
az összeg megalapozza egyetemünk jövőjét,
fejlődését.
Kiváló Egyetem minősítést nyertünk el.
Oktatási portfóliónkat a megváltozott nemzetgazdasági és regionális igényekhez alkalmazkodva fejlesztettük. A mechatronika
mesterprogramunk esetében Continental gépjármű rendszertechnikai képzést, az olajipari
igényekre reagálva MOL-kurzust indítottunk.
A Műszaki Informatikai Karon pedig létrejött
az IBM Szoftver Technikai Kutató Központ.
– Rektorsága mellett a Környezetmérnöki
Intézet vezetője is. E kettős szerepében tudott-e tenni valamit a vörösiszap tragédia
idején?
– Amint meghallottam a gátszakadás hírét,
munkatársaimmal azonnal a helyszínre siet-

tünk, és részt vettünk az intézkedések kidolgozásában. A szennyeződés Dunába kerülésének megakadályozására a nagy mennyiségben
rendelkezésre álló gipsz – az erőműveknél
képződő hulladékanyag – alkalmazását javasoltuk, és ezzel elejét vettük, hogy az iszap a
folyóba kerüljön. Egyfolytában részt vettünk
a környezet monitorozásában és a kármentesítési technológiák kidolgozásában.
– Lényeges változásokat ígér az új felsőoktatási törvény. Ön szerint milyen esélyei vannak a Pannon Egyetemnek?
– Egyetértek azzal, hogy a felsőoktatásban
mindenképpen a minőségi szempontokat kell
előtérbe helyezni és érvényesíteni. Öröm volt
számomra azt tapasztalni, hogy a különböző
műhelymunkák során a Pannon Egyetem mint
Magyarország egyik meghatározó intézménye szerepel. Az itt folyó magas szintű oktató,
kutató-fejlesztő és innovációs tevékenység,

az elért pályázati sikerek, a kiváló egyetemi
minősítés alapján biztosítva látom az egyetem
további fejlődését.

Névjegy
Dr. Rédey Ákos intézetigazgató egyetemi tanár,
rektor. Vegyészmérnök,
környezetmenedzser, a
kémia tudomány doktora. Munkássága a Pannon
Egyetemhez
kötődik,
1991 óta tanszékvezető,
intézetigazgató. Irányításával indult el Magyarországon a környezetmérnök képzés. Tudományos
és külügyi, majd stratégiai rektorhelyettes, 2007
óta rektor.

Tények és tudnivalók az egyetemről
A veszprémi székhelyű Pannon Egyetem a hazai felsőoktatási intézmények között az élvonalban foglal helyet. Az intézmény 2009-ben ünnepelte alapításának 60. évfordulóját. Az elmúlt
évtizedben dinamikusan fejlődött, vezetői és oktatói nagyon sokat tettek és tesznek a minőségi
oktatásért, a kutatási tevékenység erősítéséért és a hallgatói szolgáltatások színvonalának emeléséért. Ennek eredményeként a régió tudásközpontjában ma több mint tízezer hallgató vesz
részt az öt karon kínált, szinte minden tudományterületet lefedő, több mint száz szak képzéseinek valamelyikén. Veszprémen kívül Keszthelyen, Nagykanizsán, Pápán, Székesfehérváron
és Kiskunfélegyházán is jelen van az intézmény. Az egyetem tudományos súlyát tanúsítják hét
akkreditált doktori iskolája mellett nemzetközi hírű kutatásai is. A Pannon Egyetem a minőségi
oktatásért tett erőfeszítéseinek és a régió fejlesztésében betöltött kiemelkedő szerepének elismeréseként 2009-ben elnyerte a „Királyi Régióért Díjat”, 2010-ben pedig a „Kiváló Egyetem”
miniszteri elismerést. Az intézmény kiválóan képzett, szakmájukat ismerő és az etikai szabályokat betartó hallgatókat nevel a közép-dunántúli régióban. Hogy az intézményben folyó
kutatómunka versenyképességét fokozzák, s még inkább a minőség iránt elkötelezett, társadalmi felelősséggel bíró szellemi központtá váljon a Pannon Egyetem, 2010-ben MSZ EN ISO
9001:2009 szabványú minőségirányítási rendszert vezettek be.
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A pápai Várkertfürdő a legjobb
a kicsiknek és a nagyoknak is
Egyik megbeszélése követte a másikat, és csak
többszöri egyeztetés után sikerült végre szót
váltanunk a Várkertfürdő, Pápai Gyógy- és
Termálfürdő vezetőjével, Kovács Antallal.
– Hogy s mint érzi magát ekkora hajszában?
– Jól, egyre jobban. Amikor ekkora a nyüzsgés –
mivel beruházási szakaszban vagyunk – , mindig
jól érzem magam.
– Hol tartanak a fejlesztéssel?
– A pápai Várkertfürdőt 2003-ban nyitottuk
meg. Két évvel később avattuk a gyógyászati
részleget, 2008-ban nyilvánították a vizünket
gyógyvízzé. Tavaly sóbarlangot, jégkamrát,
baba–mama szobát alakítottunk ki. Az idén
januártól indulhatott az a beruházás, amelynek
első befejezett részét a Gyermeknapon avattuk.
Már 2008 februárjában beadtuk a pályázatot,
de a támogatási szerződést csak 2010-ben lehetett megkötni. Az egymilliárd hetvenegy
millió forintos bekerülési költségből negyven
százalékot tesz ki az állami támogatás, a többi
saját erő.
– Milyen lett most a Várkertfürdő?
– Természetesen mi vagyunk a legjobbak!
Pedig bennünket is utolért a válság, mint minden fürdőt, kismértékben csökkent a látogatószám. Mint mindenki, mi is várjuk a gazdasági

fellendülést – ezért menekülünk előre. Minden
korosztálynak igyekszünk élményt nyújtani. A
pápai termálvíz összetétele azonos a hévíziével, a gyógyvizünk pedig ötször annyi oldott sót
tartalmaz. Abban is egyedüli a fürdőnk a Dunántúlon, hogy sportuszodánk is van. Feszített
víztükrő, hatpályás, fedett medencében sportolhatnak a gyakorlottak, az úszni tanulóknak pedig
hárompályás tanmedence áll rendelkezésükre.
Aki az úszás mellett is sportolna még, annak ott
a fallabda pályánk is. A medencék mellett többféle szauna, szolárium, masszázs, sóbarlang,
jégkamra van, és sok egyéb kényelmi, wellness
szolgáltatást is nyújtunk.
– A gyógy- és rekreációs turizmus  terén is fejlesztenek?
– Dinamikusan fejlődő intézmény a Várkertfürdő, amely jól illeszkedik a „pápai csodaként” emlegett városképi megújulásba. Ez
a Várkastély és a Főtér rekonstrukcióját, valamint egy új négycsillagos szálloda felépítését
jelenti. A most előkészített egymilliárdos fejlesztésünk felét új gyógyászati épület létesítésére fordítjuk. Ez a legnagyobb egészségügyi
fejlesztés a városban, amióta a pápai kórház új
szárnyát átadták. Eddig évi húszezer kezelést
tudtunk végezni, ez a szám évi száztízezerre
nő. A fizioterápiás kezelések széles skáláját

A nemrég átadott „Nagy tappancs” medence a pápai fürdő új attrakciója

nyújtjuk a gyógytorna és gyógyúszás mellett
egy és kéthetes kúra formájában.
– Milyen bővítést jelent konkrétan a legújabb
beruházás?
– Ezerötszáz nm új vízfelületet, három új medencét, plusz az ezerötszáz nm-es gyógyászati
részleget, benne a gyógyvizes súlyfürdőt és tornamedencét. A gyógyászati épület medencéiben
gyógyvíz lesz, 4400 mg/liter oldott só tartalommal. Az összes többi medencében 760 mg/liter
sótartalmú termálvíz található. A nagy tappancs
gyermekmedence kész, még építjük az ezer
nm-es strandmedencét, ami ötven méter hosszú,
sportúszásra is alkalmas lesz.
– Milyen ütemben kerülnek átadásra az új
részlegek?
– Gyermeknap után a régi stranddal és csúszdatoronnyal együtt az új „Nagy tappancs” medence, június végén a tizenhárom méter magas
új csúszdatorony három óriás csúszdával, július
végén az 1000 nm-es strandmedence kerül átadásra, amelynek különlegessége az öt méter
magas ugrótorony. Az új gyógyászati épület
átadása november elejére várható. A bővítés
kapcsán az év végéig 25 munkatárssal leszünk
többen. Tavaly kétszázötvenezer látogatónk volt,
a legújabb beruházás eredményeképpen azt reméljük, még sokkal többen jönnek el hozzánk.
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Ebben a kastélyban a látogatók szeme előtt elevenedik meg az egykori élet

Pápa barokk hagyományai
Áldozó Tamás polgármester
barokk
kort idéző ruhában
„kampányolt” a megye több városában.
Fontos hírt vittek szét
társaival a környéken: újabb látnivalóval gazdagodott Pápa, megnyílt az Esterházy-kastély. Arra számítanak, hogy évi 85
ezer látogatót fogadhatnak a teljes felújítást
követően.
– Mitől különleges a pápai kastély?
– Élő kastély illúzióját kelti: a korabeli élet elevenedik meg családtagokkal, személyzettel.
Hét munkatársunk ölti naponta magára a szerepének megfelelő ruhát. De rajtuk kívül például
ide látogató gyerekek is beöltözhetnek korabeli
viseletbe – szeretik is a fiatalok a múzeumpedagógiai foglalkozásokat. Befejeződött a kastély
felújításának első üteme. Az úgynevezett Norvég projekt 187 millió forintos támogatásának
köszönhetően a fő épület húsz százalékával
vagyunk készen. Ami újra látogatható, a főúri
enteriőr. Már publikus az újabb pályázati eredmény: a fejlesztés következő ütemére is elnyertük a támogatást, ami azt jelenti, hogy a teljes
főépületet rendbe tudjuk hozni. Közben természetesen előkészítjük a következő pályázatokat
is, hogy teljessé válhasson a felújítás. Arra számítunk, hogy évi 85 ezer látogatót fogadhatunk
majd a munkák befejezését követően.

– Milyen más látnivalót találnak még itt a
vendégek?
– Jövő nyárra befejeződik a Fő tér felújítása is. Szerintem az ország legszebb belvárosát építjük. Az autós közlekedés megszűnik,
beépítünk ide egy műjégpályát, a tér többi részén pedig kisebb-nagyobb építészeti elemeket
képzelünk el, lépcsőket, szökőkutat, rengeteg
növényt. A város ennek a célnak a szolgálatába
rendeli a Fő téri ingatlanjait is. Elérhető távolságban számos más látnivalónk is van. A korcsolyapálya és a termálfürdő között – amelyeket egyébként kapcsolt kedvezménnyel lehet
majd igénybe venni – meg lehet nézni a Kékfestő Múzeumot, a Petőfi-, Jókai-emlékeket, a
református gyűjteményeket, templomainkat.
Szeretnénk elérni, hogy ezek az értékek, a régi
zsidó temetővel együtt, látogathatók legyenek.
Sok ismétlődő rendezvényünk van, kiállítások,
programok, a legkisebbektől a legidősebbekig
sokféle ember számára.
– A pápaiak ezek szerint a turisztikára alapoznak?
– Mivel a kastély és a főtér felújításával, a
fürdő bővítésével együtt pár éven belül több
mint ötmilliárd forintot fordítunk turisztikai
fejlesztésekre, arra számítunk, hogy ez az iparág újabb lendületet kap. Ettől munkahelyeket
remélünk, több jövedelmet a pápaiaknak és
több bevételt az önkormányzatnak. Ezért nyílik július 1-jétől olcsó, jó minőségű turistaszálló, és a tervek szerint újabb szálloda is épül a
Várkertfürdő közelében.

Tanösvény a patak mentén
Pár évtizeddel ezelőtt ezen a tájon malmok
sokaságát hajtotta a Tapolca folyó vize.
Búzát őröltek, textilipari alapanyagot ványoltak. Amint megkezdődött a bauxitbányászat, Tapolcából is eltűnt a víz. Több
éve már, hogy a bauxitbányászat felszámolásával a természet megkezdhette korábbi területei visszahódítását. Újra megjelent a víz a tapolcai Tavasbarlangban és
a Pápához tartozó Tapolcafőn is, a Tapolca patakban. A patak mentén vezet Pápa
első tanösvénye.

Névjegy
Dr. Áldozó Tamás Pápán
született, és tanulmányai
után ugyanide tért vis�sza. Jogász, magyartanár, könyvtáros. Dolgozott a Fidesznél, a Türr
István Gimnáziumban,
a Vállalkozásfejlesztési
Alapítványnál. 1998-tól
alpolgármester, 2011-től
polgármester. A megyei
közgyűlésnek 1998 óta
tagja, a Fidesz-frakciót
vezeti. Négy gyermeke
van.
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Tapolcai-medence: a megszelídült
vulkánok és várromok birodalma
Badacsonyt és környékét, a páratlan látványt
nyújtó vulkáni tanúhegyekkel, várromokkal,
szőlőkultúrával méltán sorolják évszázadok
óta hazánk legszebb tájegységei közé. Ha
végigjárjuk a megszelídült vulkánok birodalmának bármely részletét, mindig újra rácsodálkozunk.

A Badacsonyon, a Szent György-hegyen és
Szigligeten tanösvények segítik a természet és
a kulturális emlékek megismerését. A nemzeti
parktól szakvezetés is igényelhető.
Aki a Badacsony környékén jár, érdemes
ellátogatnia Tapolcára. A város alatt hangulatos
csónaktúrát tehet a Tapolcai-tavasbarlangban.

Ez a terület a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
része 1997 óta, de már korábban is védelmet
élvezett. Geológiai értékei és gazdag élővilága egyaránt indokot adott rá. A bazalthegyek
peremén a sokszögletű, oszlopos elválások, a
„bazaltorgonák” lenyűgöző természeti alkotások, amelyeket többek között a Badacsonyon
és a Szent György-hegyen csodálhatunk meg. A
növények közül a legnevezetesebb az országban
csak itt előforduló cselling páfrány. A bazalthegyek szikláin és erdeiben számos madárritkaság
fészkel, holló és vörös vércse is. A Szigliget
alatti nádasok védett vízimadaraknak, például
a nyári lúdnak nyújtanak élőhelyet. A szigligeti
és a csobánci várrom, a szőlőhegyi kápolnák,
a faragott útszéli keresztek, a templomromok,
régi pincék, a méltóságteljes Szegedy Róza-ház
a Badacsonyon érdemes rá, hogy felkeressük.

A barlangban egész évben 20°C körüli a hőmérséklet, levegője páradús, jótékony hatású

A nemzeti park néhány
programja
Június 24-én – a Magyar Nemzeti Parkok Hete alkalmából – 10 órakor indul
Raposka település határából a „Cinege
túra” a Szent György-hegyre. A vezetett
gyalogos túra időtartama kb. három óra,
a részvétel ingyenes. (Információ: 06-30491-0058)
Június 25-én a Tihanyi-félszigeten a Levendula Fesztivál keretében az Öreg levendulást ismerhetjük meg vezetett gyalogos túrák keretében, amelyek tíz órakor
és 18 órakor indulnak a Belső-tó partjáról.
A részvétel ingyenes. (Információ: 06-30382-7243)
Július 2-án 10–18 óráig Kápolnapusztán,
a Bivalyrezervátumban (Zalakomár és
Balatonmagyaród között) a megszokott
látnivalókon kívül játszóház, kézműves
kirakodó, bivalysimogatás, bivalyételek
várják a látogatókat. (Információ: 06-30491-0085). Bővebben: www.bfnp.hu

11

Veszprém megye

Összefogás
Tapolcán

Ahol tudatosan építik a jövőt, ott választási
ciklusokon átívelő városfejlesztési programra van szükség, és „közszolgákra”, akik ezt
a programot teljesíteni akarják. Tapolcán
mindez megvan. A visszatérő látogató meg
is tapasztalja, itt úgyszólván mindenre sor
kerül. Császár László polgármester a részletekről beszél.
– Értéket menteni, felújítani, biztonságosan működtetni a várost, és az emelkedő energiaköltségek miatt hatékonyabb megoldásokat találni. Mi
a szervező elv?
– Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában
fogalmaztuk meg a feladatokat. A legjelentősebb, egymilliárd forint összegű – ebből 700
millió forint a pályázati támogatás – fejlesztési programunk „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” nevű projekt. Ennek
keretében – a magasépítési feladatok között –
három középület újul meg. A belvárosi irodaházra magastető kerül, hogy az épület jobban
illeszkedjék a környezetébe, s az energiatakarékosság szempontjából is rekonstruálják.
Megszépül a szomszédságában lévő Tamási
Áron Művelődési Központ is. Itt hőszigetelésre, nyílászáró-cserére, a színházterem felújítására, a székek cseréjére, a fény- és hangtechnika teljes átalakítására kerül sor. A harmadik
nagy feladat a Wass Albert Könyvtár felújítása, a működtetési, fenntartási költségek csökkentése mellett. Mindezeket a nagy munkákat
úgy végezzük el, hogy közben nem zárjuk be
az intézményeket. Nem feledkezünk meg a
zöldterületek felújításáról sem. Már elkészült
a Köztársaság tér a Trianon Emlékhellyel és a
Székelykapuval. Tapolca jellegzetes kis belső
udvarai is megújulnak a programban. Szeretnénk, hogy egyre többen látogassanak el
hozzánk, ezért gondolnunk kellett az autósokra is. Most megvalósulhat az ingyenes külső
parkoló a déli tehermentesítő út mentén. Aki
itt leteszi az autóját, rövid, kellemes sétaúton
jut be a belvárosba. Már elkészült a belváros
közvetlen közelében a Nagyköz utcai fizetős
parkoló is. Mindenki jól jár, kisebb lesz a belső forgalom, tisztább marad a levegő.
A folyamatban lévő és az Új Széchenyi
Terv lehetőségeinek kihasználásával ezután
benyújtandó pályázatainkkal, vonzó befektetési, fejlesztési környezet megteremtésével
szeretnénk elérni, hogy Tapolca fejlődő kisrégiós központ legyen. A városlakók, a térség, az ide látogatók teljeskörű kiszolgálása
érdekében. Ezért dolgoztuk ki és fogadtuk el
a „Tapolca Város Önkormányzata 2011–2014
évek közötti gazdálkodásának stratégiai programja, iránymutatás a 2014–2017 évek közötti fejlesztésekhez” című anyagot is.
– Mi a legfontosabb cél?
– Elsők között szerepel a tapolcai és sümegi
kistérségek állandó lakosait ellátó, és a balatoni turizmus vendégeit is kiszolgáló Tapolcai
Egészségügyi Nonprofit Kft. épületállományá-

A I. Veszprém Megyei Nemzeti Összetartozás Napján Kovács Norbert, a megyei önkormányzat
alelnöke mond ünnepi beszédet a Trianon Emlékműnél

nak energiatakarékos felújítása, a fűtés korszerűsítése, a műszerellátottság javítása, a szolgáltatások átalakítása. Mindez nem csupán a város
természetes törekvése. Az Új Széchenyi Terv
keretében lehetőség nyílik arra is, hogy a Közép-dunántúli régió egészségügyi intézményei
közösen pályázzanak rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére. Ezért konzorcium alakult
– többek között a tapolcai intézmény részvételével. Szeretnénk a lehetőségeket bővíteni a
kórház alatt található, az allergén és asztmatikus betegek gyógyítására kiválóan alkalmas
gyógybarlang adottságainak még jobb kihasználásával. Azt reméljük, hogy a pályázat révén
a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program forrásaiból mintegy 600 millió forintnyi
fejlesztési összeg áll majd rendelkezésünkre.
– Tapolca a térség természetes központja.  
Ennek láttuk a jelét június 4-én is.
– Az országgyűlés ezt a napot – az 1920.
évi trianoni békediktátumra emlékezve – a
Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította.
Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy
Tapolcán rendezhettük meg az I. Veszprém
Megyei Nemzeti Összetartozás Napját, hagyományt teremtve ezzel. Szerettük volna,
hogy a fiatalság ismerje meg, mi is történt
1920. június 4-én. Devecser, Badacsonytomaj, Pápa, Sümeg, Zalahaláp alap- és középfokú önkormányzati és egyházi fenntartású
iskoláinak küldöttségei érkeztek hozzánk. A
házigazda a tapolcai Batsányi János Gimnázi-

um volt. A meghívottak és a tapolcai iskolák
diákságának képviselői, a vendégeink és a tapolcaiak közösen emlékeztek a magyar történelem gyásznapjára. Volt versmondó, felolvasó délelőtt, történelmi vetélkedő, filmvetítés,
1920 méteres séta, majd déli 12 órakor közös
megemlékezés a Köztársaság téren a helyi
Batsányi kórus és a Petőfi Színház művészeinek közreműködésével. A kilencvenegy
évvel ezelőtti eseményekre a pályafutását
Tapolcán kezdő Czuczor Sándor, a balatonalmádi kéttannyelvű gimnázium nyugalmazott
címzetes igazgatója emlékezett. Mi, akik ott
lehettünk, megható, szép gondolatokat keltő
eseményen vehettünk részt.

Névjegy
Császár László 1962ben
született.
Az
egyetem után került
Tapolcára. 1991-ig agrármérnökként dolgozott, majd a második
diplomája megszerzése
után főkönyvelő lett.
1998–2006 között alpolgármester, 2006-től
a megyei önkormányzat
elnökének kabinetvezetője. Tavaly óta Tapolca
polgármestere, a kistérségi társulás elnöke.
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Almádiban felkészültek a nyárra
Sokak szerint az Öreg-hegynek a tóra leereszkedő lejtőjén elterülő Balatonalmádi
az északi part legvonzóbb városa. Csaknem
tízezer lakosával vezeti a térséget. Örvendetes, hogy a jelenlegi tendenciáktól eltérően,
lélekszáma folyamatosan növekszik.
Keszey János, Balatonalmádi polgármestere
optimista a jövőt illetően, már felkészültek a
nyárra. Az idei előszezonban sokkal többen
látogatták meg a várost, mint az előző évben.
Az eddigi mutatók és a szállodák előfoglalási
jegyzékei reménykeltők. Sikeres szezont ígérnek. S ha minden igaz, az időjárás is kegyesebb
lesz az üdülőközponttal és az idelátogatókkal
szemben.
Idén is számos rendezvény várja a látogatókat. Folytatódik a tavaly sikeresen megrendezett Almádi Nyári Fesztivál. Az idén is három
kiemelt programmal várják az látogatókat: a
Hungarikum Fesztivállal (július 29–augusztus
2.), a 8. alkalommal sorra kerülő Borfesztivállal (augusztus 5–21.), és a Pálinka Napokkal
zárják a szezont (augusztus 25–28). A köztes
időszakokban is számos programra számíthatnak az itt üdülők. A húszéves Régi zenei
koncertsorozat péntekenként kínál szórakozást a komolyzene kedvelőinek, hétvégente
Magyar
Nemzet_Ramada_182x132:Layout
pedig
Zenés
Százszínű Tánctalálkozót tartanak a Városház téren. A fellépők a klasszikus

az Egészségház-program, több mint 600 millió forintos beruházás. A jól felszerelt, modern
műszerekkel ellátott egészségügyi ellátó központban magas színvonalon látják el majd a
lakosságot. Az objektum átadását az év végére, vagy jövő év elejére tervezik. Még most is
folyik a közvilágítás bővítése a Szent László
sétányon. A város négy strandja is újjászületett. Átépítették a vörösberényi városrészben
a játszóteret és a posta előtti teret. A jövő tervei között szerepel a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója
és a városgondnoksági telephely bővítése is.

Névjegy
Nem csoda, hogy Almádi az egyik legkedveltebb fürdőváros a tó partján, már a fekvése is
különleges

és a modern tánc kultúrájával ismertetik meg
az érdeklődőket. 2012-ben Balatonalmádi
finn testvérvárosával, Kalajokival közös rendezvénysorozatot terveznek. Ennek finanszírozását európai uniós pályázatok segítségével
szeretnék megvalósítani.
Almádiban több kiemelkedően fontos vá1
2011.06.17.
10:15tervet
Page
1
rosfejlesztési
és beruházási
valósítottak
meg az idén. A jelenlegi legnagyobb projekt

Nyaraljon idén Ön is a Magyar Tengernél!

A Ramada Balatonban családok és párok egyaránt jól érzik magukat.
Ismerje meg Ön is a festői szépségű Balatonalmádit, és élvezze a számos
sportolási és kikapcsolódási lehetőséget! Strandunkon lehetősége nyílik
kajakozni vagy vízi biciklizni, de megkóstolhatja strandunk specialitását,
az északi part legjobb lángosát is! A kisgyermekeket egész nyáron
játszóházzal, kézműves foglalkozással várják szakképzett kollégáink.
Ajánlatunk
- Szállás csodálatos légkondicionált balatoni
panorámás szobában
- Amerikai pezsgős büféreggeli
- A Vital Club korlátlan használata: úszómedence, szauna, infraszauna, gőzkabin, merülő
medence, jacuzzi, Kneipp-taposó, fitneszterem,
pihenőszoba
- Saját balatoni strand (szállodánktól 5 percre),
homokozó, röplabda pálya, sakk, játszótér
- Ingyenes vezeték nélküli internet használat
- Szobaszéf, ingyenes parkolási lehetőség

Programok
- Élőzene esténként a Mistral Bárban
- Animációs programok gyermekeknek
(mesedélután, gyerekkuckó, filmvetítés)
- Vízi aerobik
1 éjszaka reggelivel már
13.463 Ft/fő/éjtől kétágyas szobában
Rendkívüli gyermekkedvezmények:
2 szülővel egy szobában 0-14 éves
korig: 100% kedvezmény!

Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky u. 14.
06-88-620-620 | reservation@ramadabalaton.hu | www.ramadabalaton.hu

Keszey János 1982-ben
szerzett
üzemmérnöki diplomát a szolnoki
repülőműszaki főiskolán. Tíz évig dolgozott
a Malévnél. 1992 óta
él Almádiban. Munka
mellett szerezte művészeti és szakmenedzseri
diplomáját. 1998–2006
között önkormányzati
képviselő, 2003-tól a
Fidesz helyi szervezetének elnöke. 2006-tól
polgármester.
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Várpalota
hatvan éve
város

A település természetesen jóval régebbi,
mint a város, amelynek hatvanadik születésnapját az idén ünneplik. Régebbi időkre
utal a Thury vár, és még régebbiekre Bátorkő várának romjai Palotától mintegy két
kilométerre. Amire a ma élők jobban emlékeznek: az ötvenes évek változásai. A város
hatvanadik születésnapja kapcsán kérdeztük a polgármestert, Talabér Mártát.
– Hogyan bírkóznak a múlt örökségével?
– A rendszerváltás itt is szomorú fordulatot
jelentett, olyan nehézségeket, amelyek máig
éreztetik hatásukat. A nagyvállalatok bezárták
kapuikat, elköltöztek, ugyanakkor itt maradt
a nagy létszámú képzett munkaerő. Várpalota
lakosai nagyobb részt ma is kénytelenek ingázni, ha munkát akarnak találni. A település megpróbál megújulni, igyekszik megtalálni az arculatát, ez a folyamat már az előző négy évben
elkezdődött. Több sikeres pályázaton vagyunk
túl. A legnagyobb a Thury vár felújítása, mintegy 750 millió forint értékben. Az előző évek
rekonstrukciója után a mostani pályázatból
megújulnak a belső terek. A városlakóknak és
a turistáknak is vonzó tartalommal töltjük fel
ezeket. A várba költözik a Szinbád Nonprofit
Kft., a város kulturális arculatának felelőse,
továbbá több állandó és időszaki kiállítások,
alkalmi rendezvények. Egész éves nyitva tartásra rendezkedünk be, Várpalota jelképének,
a Thury várnak folyamatosan szolgálnia kell a
város lakóit és a kitűzött turisztikai célokat.

A város jelképe, a vár kívülről is impozáns, de a felújítás után érdemes lesz újra megnézni a belső
tereket is

– Melyek a legfontosabb közösségi és gazdasági céljaik?
– Amellett, hogy a felújított vár a közművelődés színtere lesz, az önkormányzatnak
számos egyéb feladata van. Ezek egy része új,
a többit igyekszünk a korábbiaknál is jobban
teljesíteni. Új helyzetet teremt például a 8-as
út Új Széchenyi Tervben is jelzett fejlesztése.
Kétszer kétsávos út kerüli el a várost. Ezen a
gyorsforgalmi úton Veszprémből és Székesfehérvárról is sokkal gyorsabban leszünk megközelíthetők. Megszűnik Várpalota kettéosztottsága, ami jelenleg még a mindennapokban
sok bosszúságot okoz. Szeretnénk a jövőben
intézményeink felújítására koncentrálni, ebben
eléggé lemaradtunk a megye többi városához

képest. Energiahatékonysági pályázatot adtunk be a Gál Gyula Sportcsarnokra, a Várkerti
Általános Iskolára, a polgármesteri hivatalra.
Szeretnénk felújítani, amennyiben lesz pályázati kiírás, a Bán Aladár Általános Iskolát,
és távlati cél a Fő tér rekonstrukciója. Jobban
szeretnénk hasznosítani az ipari parkot, amelyben kisebbségi tulajdonosok vagyunk. Vannak
érdeklődők, reméljük, lesz olyan beruházás,
amely realizálódik is.
– Jelenleg is zajlanak fejlesztések?
– Folyamatban lévő nagy munkánk a kórház
rekonstrukció. Ennél talán a járóbeteg-ellátás
korszerűsítését emelném ki, különösen azért,
mert az aktív kórházi ellátás megszűnése után
jelentős visszaesés volt tapasztalható a lakosság ellátása terén. A korszerűsítéstől a szolgáltatások színvonalának emelkedését várjuk.
Szintén jelentős változások lesznek a Tési
dombi városrészben, tíz társasház kap hőszigetelést, közterületek fognak megújulni, többgenerációs parkot létesítünk új játszóelemekkel.
Megújul a polgárőrségnek helyet adó épület
is. Ez lesz a térfigyelő kamararendszer diszpécserközpontja. Amit pedig éppen a napokban
adtunk át: a felújított és kibővített Ringató
Bölcsöde. Lépésről lépésre megyünk előre.

Névjegy

A sikeres pályázatnak köszönhetően a Thury vár belső terei is megszépülnek

Talabér Márta Berhidán,
Várpalotán és Sopronban végezte az iskoláit.
Berhidán három ciklusban volt önkormányzati
képviselő, ugyancsak
háromban
képviselő
a megyei önkormányzatban – két ciklusban
megyei alelnök. A kulturális, a szociális és
egészségügyi feladatok
felelőse volt. 2010 óta
országgyűlési képviselő
és polgármester.
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A Kinizsi Bank stabil maradt
Amikor a világ sok bankját csak az állami segítség menti meg, mások pedig jókora veszteségeket könyvelhetnek el a
gazdasági válság hatására, a Kinizsi Bank
mérlegfőösszege töretlen, imponáló növekedést mutat. Leitold László vezérigazgatóhelyettes szerint ez a változó körülményekhez történő azonnal alkalmazkodásnak, a
költségcsökkentéseknek, az új termékek
kidolgozásának, az ügyfelekre való fokozottabb odafigyelésnek köszönhető.
Megkönnyítette a helyzetet, hogy a Kinizsi
Bank száz százalékban magyar tulajdonú
pénzintézet, amelynek Lakatos Antal elnökvezérigazgató által vezetett menedzsmentje is
magyar. Tizenhárom Veszprém megyei, két fővárosi és egy székesfehérvári fiókkal működik,
összesen tizenhat kirendeltségen tapasztalhatják meg az ügyfelek a segítőszándékot, a pénzintézet munkatársainak jobb hely- és emberismeretét, amelynek hatására a nagy bankok
lelassult döntési mechanizmusában csalódott
ügyfelek közül jó néhányat sikerült „megszerezniük”. A szakember beszédes HVG-adatot
említ: jövedelmezősége alapján a hazai bankok
közötti rangsorban 2010-ben a Kinizsi Bank a
tizenegyedik lett.
Folyamatos termékfejlesztés, a változó piaci igényekhez való alkalmazkodás segíti a

bank jövőjének alakulását, azzal együtt, hogy
erősítik a biztonsági feltételeket – minden
bankkártyájukat chippel látták el –, rugalmasabb termékválasztékot kínálnak forint és euró-alapon is, valamint az idén ősszel modernizálják a bank informatikai rendszerét is. A
MOONSOL-rendszer bevezetése az ügyfelek
és a munkatársak számára is egyszerűsítést jelent a mindennapokban.
A Kinizsi Banknak mindig nagyon fontos volt
a helyi értékek, helyi kezdeményezések támogatása, melynek egyik legújabb megjelenési formája a Balatoni Korona elnevezésű helyi pénz.
Veszprém megye keleti részén négy városi önkormányzat – Veszprém, Várpalota, Balatonfüred, Balatonalmádi –, valamint a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara fogott össze a
pénzintézettel a helyi vállalkozások forgalmának
növelése érdekében. A városi önkormányzatok
kezdeményezik a helyi pénz, illetve a készpénzt
helyettesítő utalvány kibocsátását. A pénz kezelésével, a készpénzforgalom lebonyolításával, a
számlákkal a Kinizsi Bank foglalkozik 2012 januárjától, amikortól a régi és új ügyfelek először
vehetik kézbe a Balatoni Koronát.
A szorosan vett szakmai tevékenység mellett a Kinizsi Bank fontosnak tartja a közösségi kezdeményezéseket, a közösségi értékek, a
hagyományok ápolását és továbbörökítését. Ez
a kultúra területén olyan események támoga-

tásában mutatkozik meg, amelyek minőséget
képviselnek, értéket közvetítenek az ügyfeleknek. Kiemelt partnerük a Mendelssohn Kamarazenekar, szponzorálják az országos hírű
Veszprémi Ünnepi Játékok rendezvénysorozatot, a Veszprémi Petőfi Színházat és a Pannon
Várszínházat, s nem utolsósorban a budapesti
és a keszthelyi Munkácsy-kiállítást is. Kiemelten figyelnek a diáksport és a helyi élsport támogatására. Együttműködő partnereik közül
kiemelkedik Veszprém város bajnok férfi kézilabdacsapata, a veszprémi női és a füredi férfi
kézilabdacsapatok.

Névjegy
Leitold László 1962ben született Veszprémben. Erdőmérnöki, majd
közgazdász
diplomát
szerzett. Egy faipari kft.
ügyvezetőjeként dolgozott. 1993-ban ösztöndíjas volt Japánban. Majd
az MKB, a Raiffeisen
és az OTP bankban
dolgozott,
utóbbiban
nyolc évig vezetőként.
Két éve a Kinizsi Bank
alkalmazottja, egy éve
vezérigazgató-helyettes.
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ANNAGORA AQUAPARK
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kupon
20% kedvezmény
discount coupon
1 fő részére a teljes árú felnőtt jegy árából
Érvényes június 30-ig folyamatosan, illetve júliusban és augusztusban minden héten keddtől csütörtökig.
Felnőttjegy 140 cm magasság felett.
For 1 person from the price of the full-prise daily ticket for adults. (Adult ticket: height over 140 cm)
Valid every day until 30th June and every week from Tuesday till Thursday in July and August.

www.annagora.com

www.facebook.com/annagoraaquapark

Veszprém megye
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Balatonfüred: nyugalom, igényes,
barátságos, polgári környezet
Milliárdos turizmusfejlesztést szolgáló beruházások zajlottak és zajlanak Balatonfüreden. A város, amelyet a vitorlázás, a kultúra,
a bor és a szőlő fellegváraként is emlegetnek,
kellemes környezetet nyújt az ott élőknek és
az oda látogatóknak egyaránt.

„Balatonfüred olyan turizmusból élő város,
amelyik új utakat keres egyéb gazdasági ágazatokban” – jellemzi városát Bóka István, polgármester. Véleménye szerint jó itt élni s érdemes idelátogatni, mert nagyon sok értékük van.
„Nekünk is vannak problémáink, az ország
általános állapotától sem tudjuk függetleníteni
magunkat, de azokra az adottságokra, amelyeket gyakorta emlegetnek – a bor és a szőlő
nemzetközi városa, a vitorlázás bölcsője és fellegvára, a kultúra városa – , lehet építeni.”
A csaknem kétmilliárd forint értékű Balaton-part Ékköve program második szakasza
nemrég fejeződött be. Ennek eredményeként
megújult a Jókai emlékmúzeum, kinyitott
a Vaszary-villa, városi helytörténeti gyűjteményt, múzeumot adtak át, megújultak a történelmi parkok, többségében uniós forrásból.
Jelenleg is hasonló nagyságrendű fejlesztés

keretében zajlik a belváros rehabilitációja. Az
önkormányzat jelentős öszeget fordít erre, amit
630 millió forintos uniós támogatás, valamint
mintegy hétszáz millió forint magántőke egészít ki. A turisztikai vonzerő növelését szolgálja a Kiserdő rehabilitációja. Június végére, az
Európai Virágos Városok zsűrijének érkezésére készül el. Az európai környezetszépítő versenyben Balatonfüred képviselheti hazánkat,
mert tavaly a magyar városok között első lett.
A polgármester az egyre népszerűbb turisztikai
és sportrendezvényhez, a Balaton Bike Fesztiválról szólva is fejlesztésről számolt be: magánberuházásban bringapark készül. A jövő,
Bóka István szerint, a magánberuházásoké,
nem az önkormányzatnak kellene, úgymond,
mindig a zászlót vinnie. „Az önkormányzat
nem képes munkahelyet teremteni, legfeljebb
a gazdasági növekedés feltételeit biztosíthatja” – hangsúlyozta a városvezető. Véleménye
szerint nagyon jó volna, ha azok a magánfejlesztések, amelyek megtorpantak egy-két éve,
újraindulnának. Jó példaként említette, hogy
két klaszter is létrejött, az innovációt és az életminőség javítását tűzve ki célul. A városiak határozott véleménye, hogy az élményfürdő mel-

Nyár, Balaton,
ajándék éjszaka!
Töltse a vakációt a kultúra
és a mûvészetek városában,
Balatonfüreden, 4 éjszakát 3 árán!
Pihenjen a Balaton-parton, amíg
gyermekei szórakoztatásáról fiatal,
szakképzett csapatunk gondoskodik!

Hotel Annabella���
Félpanzióval, strand-, uszoda-,
szauna- és parkolóhasználattal,
július 1– 7. között, kétágyas szobában
már

45.000 Ft-tól/fô/4 éj + ifa

Tel.: (87) 889 436
annabella.reservation@danubiushotels.com

Hotel Marina��� All inclusive
Korlátlan étel- és italfogyasztás,
strand, uszoda, szauna, tekepálya,
parkoló.
július 1– 7. között, kétágyas szobában
már

57.000 Ft-tól/fô/4 éj + ifa

Tel.: (87) 889 531
marina.reservation@danubiushotels.com

danubiushotels.hu Óriási gyermekkedvezmények, gyermekanimáció!

letti görög falut el kell bontani. Balatonfüred
az északi part, illetve a Balaton egyik meghatározó települése. Nyugodt, kiegyensúlyozott,
kulturális értékekre alapozó polgári üdülőhely,
s ebbe a képbe a görög falu nem illik bele.
Bóka István azt is elmondta, hogy július 23-án
tartják meg a város legnagyobb hagyományú
rendezvényét, a Füredi Anna-bált.

Az Európai Virágos Városok versenyében Balatonfüred képviselheti hazánkat, mert tavaly a
magyar városok között első lett

