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Veszprém megye

Egy minden szempontból figyelemre érdemes megye
Városai, falvai, tájai, színvonalas rendezvényei egyaránt vonzóvá teszik
Veszprém megyét. Érdemes turistaként
felkeresni, de a befektetők számára is
vonzó lehet – mondta dr. Kovács Zoltán
kormánymegbízott, aki a javában zajló
közigazgatási reform megyei lépéseiről,
eredményeiről is tájékoztatást adott.
– Milyen adottságai, erényei vannak a megyének?
– Veszprém megye rendkívül változatos
képet mutat, mind a táji, mind az épített
környezetet illetően. Köztudott, hogy
olyan tájegységek uralják a megyét, mint a
Balaton, Balaton-felvidék vagy a Bakony,
s a csodaszép megyeközpont királynék emlékét őrzi. Az itt fellelhető természeti és
kulturális kincsek kellő turisztikai potenciállal bírnak. Hadd adjak tippeket az olva-

– A turisták mellett érkeznek befektetők is?
– A 2008 végén kezdődő pénzügyi-gazdasági válság a legtöbb ágazatot érintette,
aminek legnagyobb vesztese az autóbeszállító-, az építőipar és a kiskereskedelem volt.
Az utóbbi időben azonban a járműalkatrész-gyártásban, a gépipar egyes szereplőinél és a vegyiparban jelentős technikaitechnológiai beruházások valósultak meg.
E területen meghatározó szerepe van a
Pannon Egyetemnek, mint tudásközpontnak. A gazdaság teljesítményét, teljesítőképességét ugyanis jelentősen befolyásolja a
rendelkezésre álló munkaerő képzettsége,
felkészültsége és kreativitása. A Pannon
Egyetem képzési skálája igen széles, ma öt
karon közel 9000 hallgató tanul. A megye
mezőgazdasági adottságai jók. A feldolgozóipar tekintetében nagy hagyományra tekint vissza a Pápai Hús és a Veszprémi Tej.

A megye 80 km-es Balaton-parszakasszal rendelkezik, itt található a Badacsonyi borvidék is

sóknak, mit ne hagyjanak ki, ha ellátogatnak hozzánk! A megye kiváló terepe az aktív-, bakancsos-, öko- vagy éppen vadászturizmusnak. A Balaton-parti üdüléseknek
kiváló kísérőprogramja lehet egy bakonyi
kirándulás, egy vártúra. Mindenképp iktassanak be egy sétát valamelyik, értékes épületeit és tereit eredeti formájában megőrzött kisvárosban, legyen az akár Zirc, Pápa
vagy Sümeg, de falvaink is rejtenek olyan
kincseket, melyek kihagyhatatlanok. Ha tehetik, barangoljanak egy kis ideig a Balaton-felvidéken, kóstoljanak jó borokat itt,
vagy a közeli Somló-vidéken, ismerkedjenek a porcelánfestészettel Herenden, merüljenek bele a pápai gyógyvízbe, vagy forduljanak egy kicsit befelé a tihanyi apátság
hűs falai között. A megye olyan rangos
fesztiválokkal is várja a turistákat, mint a
Művészetek Völgye vagy a VeszprémFest.

– Július elsejétől már 150 ügy intézhető
a kormányablakokban. Mit jelent ez az állampolgárok számára, mit a kormányhivatal számára?
– A kormányablakokban hónapról
hónapra növekszik a kezdeményezhető ügykörök száma. Immár otthonteremtési, gyermektartásdíj állami megelőlegezésével, lakásfenntartási kérelemmel vagy haláleset
bejelentésével is a kormányablakokhoz
kell fordulni. Az új ügykörök esetében is
csak az a dolga az ügyfélnek, hogy beadja
kérelmét, nem kell ügyintézési helyszínek
és időpontok között keresgélni. Egyablakos ügyintézésről, ami a közigazgatási reform kiteljesedése lesz, ez év végétől beszélünk. A hálózat lényege, hogy az összes,
állammal kapcsolatos hatósági ügyüket
egy helyen tudják majd intézni az állampolgárok, akár 2500 ügykörben. Ennek ki-

építése teljes mértékben 2014-re valósul
meg, akkor már az ország 300 településén
lesz elérhető az egyablakos ügyintézés. Az
integrált ügyfélszolgálati irodák további
előnye az ügyfélbarát nyitvatartási idejük,
hétköznap reggel 8-tól este 8-ig tartanak
nyitva. Veszprém megyében jelenleg a megyeszékhelyen működik csak kormányablak, de összesen 15 helyen fogadják majd
az állampolgárokat.
Az új rendszert nemcsak én, de az állampolgárok többsége is jónak értékeli.
Azt gondolom ugyanis, hogy a gyors és
ügyfélbarát kiszolgálás, a közfeladatok átláthatóbb és kevésbé költséges szervezése
valamennyiünk közös érdeke. Ha az ügyfél
elégedetten távozik, akkor a hivatal és annak munkatársai jól végzik a munkájukat.
– Mekkora az apparátus, mik az eddigi
működési tapasztalatok?
– A kormányhivatal törzshivatalában, a
szakigazgatási szerveknél, illetve a járási
hivataloknál több mint 1300 kormánytisztviselő áll alkalmazásban. A törzshivatal, a
szakigazgatási szervek és a járási hivatalok
egy költségvetési szervet képeznek, de jogszabályban megállapított szakmai hatáskörüket önállóan gyakorolják. Ez a struktúra
lehetőséget teremt arra, hogy a szervezeti
egységek szakmai feladataikra összpontosítsanak, működési feltételeik megteremtése pedig összehangolt keretek között, a
kormányhivatalban történjen.
– A járási rendszer kialakítása hogyan
zajlott?
– Ez volt számunkra az elmúlt év legfontosabb feladata. Veszprém megye esetében teljes konszenzus volt az országgyűlési képviselők között abban, hogy milyen
legyen az új járási rendszer. Figyelembe
vettük a 30 km-en belüli elérhetőséget, a
területi határokat, a leendő körjegyzőségeket, illetve a települések érdekeit, igényeit.
Tíz járás alakult az itt található 217 települést összefogva. A rendszer átalakulása apró döccenőkkel, de mondhatni, zökkenőmentesen zajlott, egész rendszert érintő
probléma nem adódott. Az okmányirodák
járáshoz kerülése volt a legkényesebb kérdés, ami az ügyintézés gördülékenységét
illeti, itt sem voltak kirívó fennakadások. A
járási hivatalok létrejöttével megvalósult
kiemelt célunk az adott területen élők életének egyszerűbbé tétele, az állampolgárok
államhoz kapcsolódó ügyeinek gyors, hatékony és közvetlen képviselete.

Dr. Kovács Zoltán Zircen
született. 1990-től öt cikluson
át Pápa polgármestere. 1998
óta országgyűlési képviselő,
2000-től
frakcióvezetőhelyettes, bizottsági tag.
2011. január 1-je óta a megye
kormánymegbízottja.
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Jó úton Veszprém gazdasága
Az idegenforgalom és mezőgazdaság mellett egyre intenzívebb
ipar jellemzi Veszprém megyét.
A megyei önkormányzat elnöke,
Lasztovicza Jenő szerint mindhárom fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy gyorsforgalmi útja legyen Veszprém
megyének.
Veszprém megye közepes nagyságú, 217 települését 350 ezer ember
lakja. Területének nagy részét a
Bakony-hegység foglalja el, van
egy 80 km-es Balaton-partszakasza, itt található az ország borvidékei közül négy, a Somló, a Balatonfüred–Csopaki, a Badacsonyi
és a Balaton-felvidéki borvidék. A
turisztika és a mezőgazdaság mellett egyre intenzívebb az ipar megjelenése, vázolta Lasztovicza Jenő.
A közigazgatás reformjának eddigi
lépéseit sikeresnek tartja a megyei
önkormányzat elnöke. Szerinte a
legnagyobb előny az, hogy a kormányzati döntéseket „pillanatok
alatt” el lehet juttatni az emberekhez a kormányhivatalokon, járási
hivatalon keresztül. A lakosság
sokkal kisebb idő- és energiaráfordítással tudja intézni ügyeit. – Bejáratódik, nagyon rugalmas és jó
lesz, ez Európa több országában
bizonyított már – fogalmazott.
Hozzátette, hogy nagyon jól megférnek ezek a hivatalok az önkormányzatokkal, amelyek tagjait
demokratikus úton választják.
Ezeknek a testületeknek a területi
fejlesztésekkel a prioritások meghatározása a feladata. Most készülnek a területfejlesztési koncepciók,
amelyek alapján a programokat
összeállítják év végéig, annak érdekében, hogy a 2014–2020-as
uniós ciklusban az uniós és hazai
források leghatékonyabb felhasználását előkészítsék. – Mindenhol
mások az adottságok, szokások, a
természet adta lehetőségek, ezeket
figyelembe véve kell meghatározni a fejlesztési célokat – emelte ki
az elnök, aki szerint az a fontos,
hogy minél hamarabb forráshoz
jussanak az önkormányzatok, vállalkozások. A kormány szándéka,
hogy e források 60-65 százaléka a
gazdaság élénkítését szolgálja.
Veszprém megyében olyan koncepció készül, ami a helyi igényeket és adottságokat figyelembe ve-

szi. Utóbbiak közé tartozik a Pannon Egyetem léte, az általa nyújtott
képzési kínálat, a kutatások, fejlesztések terén mutatott szerepvállalása, ami adott esetben szempont
lehet egy vállalkozás letelepedése
során. A turizmust sem lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen a válság
ellenére világszinten nő az e célra
elköltött jövedelem, s a megyében
komoly potenciál van a turizmus
terén, amire lehet építeni. A Balaton és a Bakony miatt ez sok ember
megélhetésének alapvető forrása.
Komoly fejlesztések történtek az
elmúlt években, sokkal több a kulturális, szórakoztató program, ami
vonzóvá teszi a térséget. Az előrelépéshez azonban elengedhetetlen
az úthálózat fejlesztése, mert aki
elmegy pihenni, nem gödrös, rossz
utakon szeretne utazni. A környező
megyék közül Veszprém az egyetlen, ahol nincs gyorsforgalmi út
vagy autópálya. – Hosszú ideje
szorgalmazzuk, hogy minél hamarabb gyorsforgalmivá kellene átépíteni a 8-as főutat, ami összekötné Budapestet az osztrák határral,
megteremtené a kelet–nyugati öszszeköttetést az ország közepén. Ez
nagy mértékben befolyásolná a
megye gazdaságát. Az utat szakaszosan korszerűsítik, idén elindul a
várpalotai elkerülő, a Várpalota–Veszprém szakasz építése, és
Herend, illetve Körmend környékén is kezdődik a munka. A fejlesztés előreláthatólag 2022 környékén
fejeződik be, de bízunk benne,
hogy az ország gazdasági lehetőségei meg tudják gyorsítani ezt.
A pápai reptér léte viszont pozitívum, különösen, ha nemcsak
katonai bázis lesz, hanem a személyforgalom előtt is megnyitják.
Növelheti az utasforgalmat, lendületet adhat az iparnak.

Lasztovicza
Jenő
1961-ben született.
Hajóson, a mezőgazdasági kombinátnál
dolgozott, majd Badacsonyban borászati
vezető. A Fidesz városi elnöke, 2006 óta a
megyei közgyűlés elnöke. 1998 óta
országgyűlési képviselő.
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Korszerű, piaci esélyeket növelő szolgáltatások a kamaránál
Szerteágazó, a vállalkozások esélyeit növelő szolgáltatásokat kínál a Veszprém
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
Dr. Markovszky György elnök azt
mondja, mindig igyekeznek a leggyorsabban reagálni, lehetőség szerint az igények elé menni.
– Új székházban várják partnereiket. Mi áll
a költözés hátterében?
– A járási hivatalok számára kerestek székházat a közigazgatás átalakítása során. Műemléképület lévén nekünk is érdekünk volt
a csere, mert így például lehetőség nyílik a
régi épület felújítására. Az új székházban
számunkra megfelelő, a korábbinál nagyobb tanácsteremmel rendelkezünk, így
az egyre gyarapodó látogatói számú rendezvényeink is elférnek.
– A kamarai szolgáltatások köre is változott?
– Az elmúlt években szélesedett a paletta. Vannak megyére jellemző szolgáltatásaink, hiszen a miénk az egyik leghosszabb
Balaton-parttal rendelkező megye, ezért nagyon sok a turisztikában, vendéglátásban
érdekelt, idényszerűen működő kisvállalkozás. Számukra fontosak azokkal a hatóságokkal közösen tartott programok, amelyek
rendszeresen végeznek ellenőrzést. Kamaránk 11 éve működtet egy védnöki tábla
rendszert Somogy és Zala megyével közösen a vendéglátóipari egységek részére.
Szakértő stáb járja végig a vállalkozásokat,

és kamarai védnöki táblával jutalmazza a
legjobbakat. Mindig reagálunk a legrelevánsabb dolgokra, például legutóbb a közúti fuvarozóknak rendeztünk fórumot az
e-útdíjról.
– Milyen szolgáltatásokat vehetnek
igénybe az önkéntes és a regisztrált tagok?
– Vannak olyan, törvényben is előírt
szolgáltatások, amelyeket biztosítani kell.
Ezeket a honlapunkon közzétesszük, rendszeresen küldjük a címlistánkon szereplő
vállalkozásoknak az általános jogszabályi,
adó- és egyéb tudnivalókat, pályázati lehetőségeket. Tagjainknak célzottan nyújtunk
többletszolgáltatásokat. Több klubot,
klasztert működtetünk. Ilyen például a gépés járműipari, illetve a turisztikai klaszter,
ezekbe azok léptek be, akik a közös érdekek
mentén keresik a lehetőségeket. Kiválóan
alkalmasak a beszállítói lehetőségek felkutatására, a kapcsolatépítésre, és a vállalkozók
bepillantást nyernek a legmodernebb rendszerekbe, tanulhatnak egymástól. A
klaszterek a közös beruházásokban is érdekeltek, ahol nincs erre igény, ott klubokat
működtetünk, ilyen az energia-, a könyvelő-,
vagy a minőségi klub. Igyekszünk mindig
elébe menni az igényeknek, mozgatórugói
lenni az együttműködésnek, én magam is
minden találkozón részt veszek, rengeteget
lehet ezeken tanulni. Azt gondolom, hogy a
kkv-szektorban egyrészt a tőkehiány okoz
gondot, másrészt a félelem az ismeretlen
piactól.

Kamarai Gazdasági Évnyitó rendezvény a megyeházán 2012-ben

– Ha már az ismeretbővítésnél tartunk:
a képzés terén milyen szerepet vállalnak?
– A kamarának speciális a feladatköre
ezen a téren, mert megkapta a kormányzattól a szakképzés gyakorlati oldalának a felügyeletét. A tanulószerződéseket a kamaráknál lehet megkötni, és ma a szakképzésben résztvevők nagyobb hányada így
végez munkát. A megyei fejlesztési képzési bizottságok elnöki teendőit az érintett
megyei kamara elnöke látja el. Így, mi vagyunk jogosultak arra, hogy javaslatot
tegyünk a miniszter felé a szakképzés irányainak, a hiányszakmáknak és a nem preferált szakmáknak a meghatározására. Ez
nagy felelősség, hiszen a döntések érdekeket sérthetnek, érinthetnek intézményeket.
Egyre nagyobb a hiány szakemberekből,
elsősorban a korszerű szakismeretekből.
Próbáljuk terelni a fiatalokat, hogy oda
menjenek, ahol hosszú távon meg tudnak
élni, de nincs ismeretük a családoknak, azt
hiszik, egy esztergályos ma is úgy dolgozik, mint 30 éve.
– Milyen nemzetközi kapcsolatokban,
projektekben, pályázatokban érdekeltek?
– Igyekszünk a kkv-szektor piacra jutását segíteni, ennek érdekében szervezünk
különböző külpiaci programokat, visszük a
vállalkozókat különféle vásárokra. A kamara részt vesz nemzetközi pályázatokon
is, jelenleg három ilyen van. Ez pénzszerzési és kapcsolati lehetőség egyaránt. De
az országhatáron belül is van számos partnerünk, így például a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Szervezet, a Pannon
Egyetem, amelyekkel közösen dolgozunk
a gazdaság fellendítése érdekében.

Dr. Markovszky György 66
éves, agrármérnök, vállalatgazdasági szakmérnök. 19912006-ig a Csopak Rt. vezérigazgatója. Címzetes egyetemi
docens, az MTA Agrárközgazdasági Bizottság tagja.
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének 20 éve tagja.
2007-től a VKIK elnöke.

2013_Veszprem megye:2013_Veszprem megye.qxd

8/22/2013

8:47 PM

Page 5

5

Veszprém megye

Veszprémben partnerségen alapul a fejlesztés

Bármely összehasonlításban megállja a
helyét Veszprém, hiszen együtt fejlődik a
gazdaság és fejleszt az önkormányzat. A
helyi vállalkozások gazdasági teljesítményének köszönhetően sikerült megőrizni
a népesség növekedését. Porga Gyula
polgármesterrel beszélgettünk.

– Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes fogalmazta meg, hogy Veszprémben
egyre több az olyan beruházás, amely az
igényes, minőségi szolgáltatást biztosítja.
Mire utalhatott?
– Megfigyelhető a trend, hogy ott, ahol a
város fejleszt, a magánkezdeményezések
is könnyebben vernek gyökeret. A legnyilvánvalóbb példája ennek a „Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében”
projekt, amely 12 hektáros zöldfelület
parkosítását foglalta magába, két középkori műemléki épületegyüttes vált látogathatóvá, egy dísztó, sétány és több játszótér is épült. A megújult közpark
számos magánberuházást vonzott. Az önkormányzat gazdaságfejlesztési tevékenységére, és az ennek mentén kialakuló öszszefogásra a legjobb példa mégis az éppen
most zajló belváros-rehabilitációs projekt.
A beruházás európai uniós támogatással
valósul meg, a pályázatot az önkormányzat egy 27 tagú konzorcium tagjaként
mint vezető partner nyújtotta be. Egyedülálló módon csak Veszprém volt képes
ilyen erős partnerséget építeni, és a helyi
kisvállalkozói szektort ilyen jelentős mértékben bevonni. A gazdasági válság ellenére minden vállalkozás megvalósította a
vállalt beruházásait, sőt, újak is csatlakoztak. Az egykori „Séd filmszínház” megújításával létrejövő kulturális rendezvényközpont, a Hangvilla innovatív, attraktív
épülete is kezd testet ölteni. A belváros
teljes közlekedési rendszere megújul,
egységes arculathoz jutnak a vendéglátóhelyek kitelepülő egységei, új utcabútorzat kap helyet, jelentős parkosítás történik, számos játszóteret építünk, megszépülnek a sétálóutca domináns épülettömbjei. Ezt az alkalmat is meg kívánom
ragadni, hogy megköszönjem a türelmet
a városrész lakóinak, üzlettulajdonosainak, és természetesen Veszprém egész lakosságának.
– Veszprém mit tesz azért, hogy megőrizze a versenyképességét, vonzerejét?
– A fejlesztések korszaka a Veszprém
Aréna megépülésével kezdődött. Ez bizonyította, hogy szabad és egyben szükséges is az olyan komoly beruházások megvalósítása, amelyek képesek átalakítani a
város egyes meghatározó szolgáltatási területének kínálatát. Azóta az önkormányzat számos újszerű kezdeményezésnek
állt az élére: elindítottuk az új térségi fizetési eszközt, megújítottuk a város marketingtevékenységét, bővítjük a rendezvénykínálatot, miközben átalakítottuk a
hivatali és az intézményi ellátórendszerünket, és rohamosan bővítjük a kerékpá-

A megújuló belváros még szebbé, szerethetőbbé varázsolja Veszprémet

ros úthálózatot. A lakosság örömmel
veszi ezeket a fejlesztéseket, de érzékelhető, hogy a gazdálkodó szervezetek is
jól érzik magukat. A gazdaság nem gyengélkedik, sőt a kapacitások fejlesztése
tapasztalható. A folyamatos fejlődést igazolja az iparterületen végrehajtott gyárbővítések egyre hosszabb sora, vagy a
jelenleg is folyó logisztikai beruházás, de
jól mutatja az adóbevételek idei évi biztató alakulása is.
Veszprém ma egyike annak a mindössze
négy megyei jogú városnak, ahol folyamatosan nő a népesség száma. Kedvező a lakosság képzettségbeli összetétele és a város korfája. Ezt az erősségünket kívánjuk
megőrizni, ami a jövőbeli versenyképesség
kulcsa lehet, ezért szorosabbra fűztük a város és a Pannon Egyetem együttműködését, de partnerséget ajánlunk minden városhatáron belüli és azon túli szervezetnek
is, legyen az civil vagy piaci orientációjú.
– Milyen fejlesztési és egyéb terveik
vannak?
– A kérdés azért aktuális, mert a megyei jogú városok jelenleg készítik a
2020-ig tartó időszakra irányuló stratégiát. Veszprémben a már megkezdett úton
kívánunk haladni, de néhány új területen
is szeretnénk előrelépni. Fontos a közlekedésmegújítás továbbvitele és a közlekedési módok összekapcsolása, az önkormányzati intézmények energiahatékonyságot célzó felújítása, az állatkertfejlesztések folytatása, és az informatikai „okos
megoldások” bevezetése a városüzemeltetés területén.
Két projektötletünk is van, amely feltétlen kiemelést igényel. Az egyik a „veszprémi kulturális negyed” munkacímet viseli, a
másik az egyetemi stadion felújítása, modern felszereltséggel rendelkező, nagyobb
közösségi igényeket is kielégítő infrastrukturális felfejlesztése.
A közvetlenül előttünk álló nagyprojekt
– amit a jövő év elején indítunk – a szociális típusú városmegújítás. A belváros-re-

habilitációs beavatkozást ugyanis a szociális célú városrehabilitáció fogja követni,
amely már a leromlott vagy leszakadó lakótelepi városrészekre fókuszál.
– Veszprém kedvelt célpontja a turistáknak. Milyen eredményeik vannak e téren?
– Minden évben 5-8 %-os vendégéjszaka-növekedést regisztrálunk. A július és az
augusztus a kiugró, hiszen folyamatosan
nagyrendezvények zajlanak. A Gizella Napok, a nívós VeszprémFest és a legnagyobb
látogatószámot vonzó Utcazene Fesztivál
mellett egyre nagyobb szerephez jutnak az
újabb helyszínek is, mint például a Sédvölgyben található romkertek és jezsuita
templom, a Veszprém Aréna. Természetesen nem feledkezhetünk meg a színházaink
egész éves kínálatáról és a várban található
Művészetek Háza kiállítótereiről.
A vár az ország legszebben megőrzött
barokk kori épületegyüttese, de kiemelném
az állatkertet, ami folyamatosan bővíti a kínálatát, amióta négy hektárral sikerült
megnövelni a területét. Ennek eredményeként az idén már megnyílt az új főbejárat
is, ahonnan a szavannakifutó, és számos új
attrakció érhető el.

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
között Veszprém kulturális alpolgármestere,
2010-től polgármestere (Fidesz–KDNP).
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Ötéves születésnapjára készül a Veszprém Aréna
Minden eddiginél izgalmasabb őszi szezonnal várják a vendégeket
Az idén ötéves születésnapjára készülő
Veszprém Aréna lett 2013-ban a legjobb
rendezvényközpont Magyarországon. A
díjat a Turizmus Kft. által alapított Business Excellence 2013 elnevezésű versenyen kapta a veszprémi kézilabda „fellegvára” a Business Traveller Hungary
magazin olvasóinak legtöbb leadott szavazata alapján.

A Veszprém Aréna impozáns homlokzata

Diana Krall koncertje, VeszprémFest
2013. július 16.

Ősztől folytatódnak a küzdelmek a
veszprémi kézilabdacsapat fellegvárában

A születésnap méltó megünneplése lesz
szeptember 21-én a Magna Cum Laude zenekar koncertje, ám az őszi időszak számos
egyéb izgalmas programot is tartogat. A
pergő kézilabda Bajnokok Ligája szezonban otthonában szurkolhatunk a világhírű
veszprémi férfi kézilabda csapatnak. Őszszel már második alkalommal rendezik
meg a tavaly nagy sikert aratott Csokoládéfesztivált, továbbá lesz The King’s Singers,
valamint Kárpátia koncert, Korda 55 Életműkoncert, és az Experidance Táncegyüttes Fergeteges Csárdás Rapszódia című vadonatúj produkciójának is tapsolhatnak a
nézők. A Veszprém Aréna több szakmai
rendezvény helyszíne is évek óta, mint például októberben a regionális pályaválasztási kiállítás és a nemzetközi konferenciák,
melyeknek évről évre több ezer résztvevője van a Királynék Városában.
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Pannon Egyetem: minőség az oktatás, a
kutatás és az innováció integrációjával
A Pannon Egyetem három alaptevékenysége – az oktatás, a kutatás és az innovációs tevékenység – egymásra épülő,
egymást erősítő működésével szolgálja
együttműködő partnereit, hallgatóit és a
piaci szereplőket. Az egyetem küldetése
a nemzetközileg elismert oktatási tevékenységen, szoros vállalati együttműködéseken, a hallgatók szakmai karrierjének
megalapozásán túl kulturális és társadalmi szerepvállalást is jelent.
A fenntartható minőségi felsőoktatás
alappillérei
A magyar felsőoktatásnak a markánsan változó igényekhez igazodó, új működési modellre kell áttérnie – nyilatkozta dr. Friedler Ferenc, az egyetem rektora. Ezt nemcsak az a
tény indokolja, hogy az elmúlt 10 évben felére csökkent az érettségizők száma, hanem a
gazdasági szereplők igényeinek minőségi és
tartalmi változásai is. Ezért a korábbi tömeges
felvételi rendszer és a normatív támogatáson
alapuló működés nem tudja fenntartani a hazai felsőoktatást az elvárt módon. A Pannon
Egyetem időben és megfelelően válaszolt a
változó körülményekre, a sokak által kedvezőtlennek ítélt helyzet ellenére is képes volt a
folyamatos fejlesztésre. Saját úton haladva
valósítja meg a minőségi képzés fejlesztését,
fenntarthatóságát: az állami normatív támogatáshoz képest kiemelkedő mértékű európai
uniós és vállalati pályázatokkal, projektekkel
megtöbbszörözi a képzésre fordított forrásokat. Az új, projektalapú, gazdasági igényekhez alkalmazkodó működési rendszer célja,
hogy a három érintett partner – a hallgató, a
gazdasági szereplők és az egyetem – hosszú
távú érdekei egyszerre teljesüljenek. Az egyetem ennek megfelelő működési pályára állt,
így a képzés végén a hallgató olyan értékes
diplomát vesz át, amelyre szakmai karriert
építhet, a gazdaság olyan szakembereket kap,
amilyenekre szüksége van, az intézmény pedig minőségi és fenntartható módon teljesíti
saját szigorú elvárásait. Ezen túlmenően a piacvezető cégekkel kötött együttműködések
alapján különleges szakmai lehetőségeket
kaphatnak a Pannon Egyetem végzettjei.
Oktatás, kutatás, projekttevékenység
hármasa a Pannon Egyetemen
A Pannon Egyetem egyedülálló hálózatimátrixos rendszer alapján működik. A hagyományos hálózatiság, vagyis a különböző városokban való, lényegében független
megjelenés önmagában nem elegendő.
Fontos a hálózat mátrixos megvalósítása,
mert így a hatékonyság és minőség együtt
jelenik meg minden működési területen.
Veszprém mellett négy további képzési helyen – Keszthelyen, Nagykanizsán, Székesfehérváron és Pápán – a képzési formák
és szakok széles tárházát kínálja az egye-

Kiváló szakmai karrierlehetőségek előtt álló végzősök
tem öt kara a jelentkezőknek. Az oktatás
mellett a kutatás és a projekttevékenység is
rendkívül fontos az intézményben, a hallgatók is aktív részesei ezeknek a folyamatoknak. A rektor szerint hatalmas erő és
érték rejlik az oktatókban, a kutatókban, a
sikerre és tudásra éhes hallgatókban, a tudományos és innovációs együttműködésekben, és a mindezeket együttesen működtető, megújulásra képes szervezetben.
A Pannon Egyetem három tevékenysége
egyenrangú, és saját területén versenyképes. Az oktatás színvonalának mércéje,
hogy mennyire képes sikeres pályára állítani a diákjait, a kutatásban a nemzetközi
színvonalú publikációs tevékenység, az innováció területén pedig a versenyképes termékek fejlesztéséhez való hozzájárulás a
mértékadó – mondta az egyetem rektora. A
korszerű ipari projektek nemcsak forrást
biztosítanak a képzésekhez, hanem azok
megújítását is szolgálják, és ezzel a hallgatók hosszú távú szakmai karrierje is megalapozódik. A rektor úgy fogalmazott, ha
egy intézményben a három tevékenység valamelyike nem versenyképes az itt megfogalmazott szempontok szerint, akkor hoszszú távon a többi sem lehet az.
Az egyetem karai a szakmai teljesítmény
letéteményesei
Az öt kar az egyetem alapelvei mentén működve saját szakterületén különleges szerepet
tölt be. Az 1797-ben alapított Georgikon Kar
tradíciói és szakmai teljesítménye alapján méltán számít Európában az agrártudomány kiemelt intézményének. A „kutató kar” címmel
kitüntetett Mérnöki Kar különösen a vegyészmérnöki és a környezettudományok területén
szerzett kiemelkedő elismerést. A Műszaki Informatikai Kar nemzetközi cégekkel közösen
alapított kutató-fejlesztő központokat, nyert el
nemzetközi projekteket. A Gazdaságtudományi Kar Magyarországon elsőként kapta meg a

Felsőoktatási Minőségi Díjat szervezeti egység kategóriában. A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar saját szakmai munkáján túl együttműködik a műszaki karokkal a
kor kihívásainak megfelelően.
Kulturális, társadalmi értékek közvetítése
Mindamellett, hogy az egyetem karai magas
szintű tudással felvértezett szakembereket
képeznek, nagy hangsúlyt helyeznek a hallgatók műveltségére és a társadalmi értékek
megbecsülésére is. Az emberség több színtéren megjelenik, mind árvaházak, kórházak
támogatásában, mind intézményi segítségnyújtásban és az árvízi védekezési munkálatokban is. Országos szinten is példaértékű a
Mecsér község önkormányzatával kötött sajátos árvízvédelmi segítségnyújtásról szóló
együttműködési megállapodás.
A Pannon Egyetemet kiváló karai, hatékony szervezete, a vidékfejlesztés iránti elkötelezettsége, társadalmi szerepvállalása
mintaértékű intézménnyé teszik. Mindezek
alapján hallgatói szakmai karriert, nemzetközi tudományos partnerei magas szintű
tudományos teljesítményt, céges együttműködő partnerei pedig versenyképes termékek fejlesztésében való részvételt kapnak a Pannon Egyetemtől.

Dr. Friedler Ferenc Széchenyi-díjas professzor, okleveles matematikus, az MTA
doktora. Doktori iskola, kutató-fejlesztő központ, tanszék, intézet, valamint kar
korábbi alapítója és vezetője.
Rangos egyetemek visiting
professzora, szakmai kitüntetések és díjak birtokosa. 2011-től a Pannon Egyetem rektora.
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Jelentős beruházások a veszprémi Balluff Elektronika Kft.-nél
A szenzortechnika területén világviszonylatban vezető pozíciót elfoglaló
Balluff GmbH veszprémi gyáregységében több mint hétezerféle terméket
állítanak elő a cégcsoportra jellemző
precizitással, magas minőségben. A
veszprémi gyár 670 embert foglalkoztat, fejlődése töretlen – mondta Ötvös
Tamás ügyvezető igazgató.
Egy bérelt épületrészben, részegységek
szerelésével kezdődött el a termelés a
Balluff veszprémi gyárában 1989-ben.
Akkor 20 dolgozót foglalkoztatott, most
670 embernek ad munkát az ipari automatizálásban is használatos szenzorokat
gyártó vállalat. A Balluff Elektronika Kft.
18 ezer négyzetméteres gyárában több
mint hétezerféle terméket gyártanak, köztük induktív érzékelőket, közelítéskapcsolókat, útmérő és pozicionáló egységeket,
optikai érzékelőket. A termékeket Németországba exportálják, majd értékesítési hálózatukon keresztül világszerte értékesítik.

2012-ben a terveknek megfelelően
6-7%-os növekedést értek el konszernszinten, és Magyarországon is. 2013-ban az
előző évinél szerényebb, 5%-os növekedést irányoztak elő, de az első hat hónap
eredménye alapján már éves szinten minimum 15%-os növekedéssel számolnak.
2013-ban további jelentős beruházásokat,
több új fejlesztést valósítanak meg, amelyek együttes értéke meghaladja az 5,5 M€-t.
Ezek egyik legjelentősebbike az idén májusban beüzemelt automata gyártósor,
amelynek végső, finombeállításai zajlanak
Veszprémben. Az ügyvezető szerint az új
gyártástechnológia bevezetésével a jelenleginél magasabb hatékonyságot és termékminőséget érnek majd el. A mintegy
hétszázmillió forintos beruházáshoz 260
millió forint uniós támogatást kapott a
Balluff Elektronika Kft. A tavaly indult
beruházással párhuzamosan több, stratégiailag meghatározó érzékelőcsalád továbbfejlesztésére is sor kerül a veszprémi mérnökök bevonásával.

A cég vevői között hazai és külföldi szerszámgépgyártók, szélerőműgyártók, automata szerelő- és gyártósorokat előállító vállalatok szerepelnek, valamint jelentős számú
Veszprémben gyártott szenzor működik például az Audi, a General Motors és a Mercedes Benz új magyarországi autó- és motorgyáraiban is. Ötvös Tamás kiemelte, hogy a
konszernszinten 2012-ben végrehajtott szervezetfejlesztést követően egy hatékonyabb, a
megrendelői igényeknek gyorsabban és rugalmasabban megfelelő termékfejlesztő,
-gyártó és -értékesítő hálózattal rendelkeznek, valamint ettől az évtől nemcsak termékeket, hanem szolgáltatásokat, komplett
rendszereket is kínálnak partnereiknek. A
Balluff Konszern új termékeinek kifejlesztésében, valamint a már meglévő termékek
továbbfejlesztésében a Veszprémben foglalkoztatott több mint ötven fős kutatás-fejlesztést és termékfejlesztést végző csapat is aktívan részt vesz. Az elkövetkező években ezen
kapacitásukat bővíteni, tevékenységi skálájukat szélesíteni tervezik a veszprémi gyárban.

Veszprémi Állatkert
Hazánk egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkezõ vidéki állatkertje a
veszprémi, egyben a régió népszerû
turisztikai célpontja, alig 15 km-re található a Balatontól. A két részbõl álló
vadasparkot, a Fejes-völgyi, illetve a
Gulya-dombi részt gyalogos átjáró köti
össze. Fák, bokrok, virágok között
vezetnek a padokkal szegélyezett
sétautak, amelyek mentén megismerhetjük az állatkert lakóit.
Egzotikus élõhelyrõl származó
nagymacskák, hatalmas méretû kamcsatkai medvék, élénk színekben pompázó vízimadarak is láthatók a festõi
szépségû Fejes-völgyi területen, de a
hagyományos állatkerti állatok mellett
olyan érdekességek is találhatóak, mint
a játékos madagaszkári félmajmok, az
igazán különleges dzselada páviánok, a

mókás tapírok, a mindig kíváncsi
szurikáták, és az elragadó kis panda pár.
El.bb-utóbb minden apró látogató a
Kölyökdzsungel játszóház és terráriumban köt ki, ahol kedvére kúszhat, mászhat, csúszhat az egyedi, állatkert témájú játszóeszközökön. A játszóteret terráriumok szegélyezik, amelyekbõl az
üvegfalakon keresztül a különleges hüllõk is nézõi lesznek a szórakozásnak.
Tizenötezer négyzetméter nagyságú
az Afrika szavannakifutó a Gulya-dombi
részen. Struccokat, zebrákat, egy zsiráfcsapatot és a három fõs szélesszájú orrszarvúcsaládot nézhetik meg a látogatók a társas állatbemutató keretében
igen kellemes körülmények között, például a kifutóba benyúló fedett kilátón.
A szavannakifutó szomszédságában
található a jelenleg két csimpánzcsapattól

hangos Csimpánzvilág, amelynek belsõ terében csupán egy üvegfal választja el a látogatókat a csimpánzoktól, hatalmas külsõ kifutójukat pedig vizesárok szegélyezi.
Látogatók és vendéglátók is szenvedtek,
szenvednek a nyári hõségtõl, tehát a víz
még fontosabb, mint más évszakokban. A
medencék kínálta hûsölési lehetõség mellett az állatok szívesen fogadják élelmük
mellé a fagyasztott gyümölcsöket is.
Ha van idõnk, az érdekes állatokkal
való ismerkedésen túl megnézhetünk

egy látványetetést, betehetjük a gyereket az állatsimogatóba, vagy részt vehetünk a sok rendezvény egyikén.
Gyerekeknek szerveznek nyári táborokat, szeptembertõl szabadtéri környezetismereti és biológiaórákat, oktatóprogramokat. Külföldi vendégeknek
szól a többnyelvû ismeretterjesztés.
Minden kezdeményezés a természetés állatvédelem jegyében születik, zajlik Veszprémben, az állatkertben, az év
minden napján a látogatók elõtt.
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Pápa: szeptemberben bornapok

A megújuló pápai belváros madártávlatból
Jubileumi év lesz a 2014-es esztendő Pápa város életében. A települést először
800 éve említették egy oklevélben, és ennek megünneplésére készülődnek egy
egész esztendős programsorozattal. Ám
nemcsak rendezvényeiben újul meg jövőre a város, hanem épített környezetében is. Idén novemberre a belváros
rehabilitációs programjának minden
eleme elkészül és működni fog, utoljára
a Fő téri nagytemplom előtti műjégpályát vehetik birtokba a pápaiak. A fejlesztésekről dr. Áldozó Tamás polgármesterrel beszélgettünk.
– Kevés város dicsekedhet olyan egységesen megépített belvárossal, mint Pápa. Miként sikerült megőrizni ezt az arculatot?
– A helyi értékeket tisztelő városépítésnek
még a rendszerváltás előtti időkre visszanyúló hagyományai vannak Pápán, köszönhetően Winkler Gábor főépítésznek. Az épített műemlékek számát tekintve az első
tizenkét város között vagyunk, s ez sok mindent meghatároz: lehetőségeket, hangulatot,
identitást. A megnyíló pályázati lehetőségek
pedig forrásokat kínáltak arra, hogy újraértelmezzük a pápai belváros uralkodó elemét, a 16 ezer négyzetméteres főteret, és a
hozzá kapcsolódó Esterházy-kastélyt.
– Mit jelent a Fő tér újraértelmezése?
– A Fő téri rekonstrukció tervezője, Mezei László helytörténeti kutatások, a városközpont funkcióváltozásainak figyelembevételével dolgozta ki az új tér koncepcióját.
A Fő tér forgalmas közlekedési csomópontból, buszmegállókból és parkolókból
egységesen megkomponált, szökőkutakkal
és teraszokkal gazdag találkozási hellyé és

rendezvényterületté alakult. Ezekben a hónapokban nyíltak-nyílnak új üzletek, éttermek, kávéházak, fagyizók, és költöznek el
olyanok, amelyek a közönségüket inkább a
nagyobb bevásárlóközpontok környékén
remélik megtalálni. A munkák őszre fejeződnek be, jelenleg a műjégpálya burkolása zajlik, szeptemberben következnek a
kertészeti munkálatok, addigra a tér szélén
áthaladó Gróf út átépítése is befejeződik. A
tér még nincs kész, de már kipróbáltuk a
hagyományos pápai nyárköszöntőn, s nyugodtan elmondhatjuk, a főpróba remekül
sikerült.
– A patinás Esterházy-kastély rekonstrukciója hogyan alakul?
– Még az első Orbán-kormány biztosított pénzt a tetőszerkezet felújítására és a
csapadékvíz-elvezetés kiépítésére. 2011 tavaszára a norvég alap segítségével elkészült a főúri enteriőr bemutatására szolgáló
reprezentatív teremsor újjáépítése, jövő tavaszra pedig az egész főépület készen lesz.
Galériákkal, barokk bábszínházzal, játszóházakkal, csokiöntő műhellyel és rengeteg
meglepetéssel várjuk majd a szabadidő tartalmas eltöltésére vágyó családokat.
– A kastélyok óriási harcot vívnak a látogatókért. Miben más a pápai a többi főúri hajlékhoz képest?
– A pápai Esterházy-kastély a város szívében, az újjáépített főteret övező történelmi hangulatú épülettömbök és a Várkert
évszázados fái között található. Nemcsak
bútor- és festménykiállítással várjuk a barokk után érdeklődőket, de egy élő kastéllyal, olyannal, amely a grófi család és a személyzet XVIII. századi hétköznapjainak
illúzióját kínálja a látogatók számára. Az is-
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kolásoknak ezt a miliőt többféle múzeumpedagógiai foglalkozás keretében nyújtják.
Az előbb említett Várkert önmagában is
természeti csoda, az ország tíz legnagyobb
platánja közül hat itt található. A Várkert
pedig a belvárost köti össze a Várkertfürdővel, amely 250-300 ezer látogatóval számolhat még a gazdasági válság éveiben is.
– Milyen programot ajánlana a figyelmünkbe?
– Az elmúlt két évben az Esterházy-kastély udvara adott otthont a Pápai Cicege- és
Bornapoknak. Tavaly húsz borház és két pálinkafőző kínálta termékeit öt napon át. Az
idén a kastély rekonstrukciós munkái miatt
a Fő tér lesz a rendezvény helyszíne
szeptember 11. és 15. között. A borok, gyümölcslevek, pálinkák és ételek mellett koncertekkel, színpadi produkciókkal várjuk az
érdeklődőket – gyönyörű környezetben.
Különlegesség, hogy a történelmi borvidékek kínálata mellett jelen vannak a somlói
borok: a népszerű juhfark mellett a furmint,
a hárslevelű, a rizling és a tramini is.
– Mi az a cicege?
– Az legyen a mi titkunk, meg azoké,
akik eljönnek és megkóstolják abban a
sokféle formában, ahogy errefelé készítik.
A bor mellé a doktorok is ajánlják!
– A főtéri műjégpálya többször szóba
került, de egészen pontosan mire kell gondolnunk?
– Abból indultunk ki, hogy a pápai főtérnek nemcsak kora tavasztól késő őszig
kell a város természetes találkozóhelyének lenni, de a hidegebb hónapokban is.
Ezért a burkolat alatt kiépítettük az 1070
négyzetméteres jégpálya gépészeti elemeit.
November közepén a pálya köré felépítjük a palánkot, a melegedőt, a kölcsönzőt
és a büfét, majd kezdődhet a márciusig
tartó korcsolyaszezon. Kétóránként felújított, tükörsima felülettel várjuk a téli sport
hódolóit, és reméljük azt, hogy a belváros
ebben az időszakban is megtelik majd
élettel.
– Jövőre lesz 800 éves a város. Mivel
készülnek az évfordulóra?
– Felhívást tettünk közzé, várjuk magánszemélyek, közösségek ötleteit, programjavaslatait. Szeretnénk a legjobbakat
beilleszteni az évforduló jegyében
szerveződő jövő évi hagyományos rendezvényeink sorába. Idén sem szabad
kihagyni a várost, de a jövő évi programjaink mindenkinek biztosan tetszeni fognak, mert... egy kicsit mindenki pápai!

Dr. Áldozó Tamás Pápán született, és tanulmányai után
ugyanide tért vissza. 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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Várpalota: a nyitott város
Várpalota egykor az ipar
egyik fő központja volt, ám
napjainkban már a kulturális
sokszínűség és a turizmus
irányába történő fejlesztések
jellemzik. A nyár folyamán
több rendezvénnyel színesítik a város életét, úgy, mint
Várudvari nyár, Palota Fesztivál és az újonnan induló
Fröccs Fesztivál.
Talabér Márta polgármester különleges kulturális élményekre invitálja a városba
látogatókat: – A Thury-várban látható az egyedülálló
Salvador Dalí kiállítás. De a
jövőben tovább bővülnek a
vár látványosságai; reneszánsz festőműhely, Horrorvár, díszburkolatos várudvar
várja majd az érdeklődő vendégeket. Várpalota visszatért
a fesztiválozók tudatába is,
hiszen a Cseri Parkerdőben
otthont adtunk az Alfa Fesztiválnak. Kiemelném, hogy
472 millió Ft-os uniós for-

rásból valósul meg a szociális városrehabilitáció, valamint „az épületenergetikai
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással” pályázatból a Várkerti Általános Iskola és a polgármesteri hivatal nyílászárócseréje,
illetve a Gál Gyula Sportcsarnok homlokzati szigetelések felújítása készül el.

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.

Veszprém megye
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Tapolca város fejlődése a számok tükrében
Az új közigazgatási felosztás szerint Tapolca is járási székhely lett, tehát megmaradt korábbi kistérségi vezető szerepe
harminchárom település élén. Maradt
választókerületi központnak is, a változás ezen a területen annyi, hogy a korábbi ötvenöt helyett most hatvanöt faluból,
községből áll a kerület. Ez a két szempont vezette a képviselő-testületet, amikor a város stratégiáját kialakította –
mondja a polgármester, Császár László.
– Tapolcán hagyományosan magasra teszik a mércét. Ami a kívülállónak látható:
egymást követik a fejlesztési tervek, amelyek meg is valósulnak, nincs improvizáció, pazarlás, mindig tudni lehet, merre
halad a város.
– A 2010-es választásokat követő tavasszal
fogadtuk el ciklusprogramunkat, amelyben
rövid és középtávú céljainkat határoztuk
meg. Szerepel benne az a városközpont-rehabilitáció, amelynek a finisében vagyunk.
Augusztus közepén-végén lesz a projektzáró rendezvény, tehát elkészül az egymilliárd forintba kerülő beruházás. Közterületek, közintézmények, nagyon sok minden
megújult Tapolcán vendégeink és a helyi
lakosság örömére. Összefoglalva azt
mondhatom, hogy nagyon sok fejlesztést
valósítottunk meg az újabb, korszerűbb
megjelenés, a költséghatékonyabb működtetés érdekében. Mintegy hárommilliárd
forintra pályáztunk az elmúlt időszakban.
Nem nyertünk ennyit, de már csaknem kétmilliárdnyit fejlesztettünk, és vannak még
folyamatban pályázataink, remélem, hogy
azokból is eredményes lesz néhány.
– Mit kapott a város ennyi pénzből?
– Egy kerékpárutat 98 millió forintért, a
városközponttól a Dobó lakótelepig építettük ki, 107 millió forintba került a Keszthelyi út és a Május 1. út közötti útszakasz
felújítása. Ez utóbbi pár héten belül elkészül. A gimnáziumnál egy 22 milliós infrastrukturális pályázat keretében a tornatermet, illetve vívótermet sikerült korsze-

rűsíteni. Ha már az oktatásnál tartunk,
megemlíteném az általános iskolákat is,
amelyeknél egy TÁMOP-os pályázat révén különböző oktatás- és eszközfejlesztés
valósult meg. Júliusban indult el az alapellátásban egy kétéves TÁMOP-os projekt.
Egészségre nevelés, szemléletformálás a
téma, 115 millió forintot fordítunk rá.
Megkezdődött a hajléktalanszálló korszerűsítése. Jelentős beruházás a 115 milliós,
a száz százalékban állami finanszírozású
költségbe férőhelybővítés is fér.
– Mit tartalmaznak a döntés előtt álló
pályázatok?
– Van egy KEOP-os jelentkezésünk.
Ezek energetikai pályázatok, hőszigetelés,
nyílászárócsere valósítható meg belőle, az
óvodáknál és a hivatalnál számítunk rá. Jó
lenne hasonló segítséggel javítani a közvilágításon! Ha megnyerjük a 350 millió forintot, a közvilágítás teljes átalakításával
LED-es rendszerrel 50-60 százalékos vagy
afölötti energiamegtakarítást tudnánk elérni. Szeretnénk a közintézmények energiafelhasználását is csökkenteni napelemek
kihelyezésével.
– Milyen megfontolásból módosították a
városrendezési tervet, az építési szabályzatot?
– Nem teljes, csak részleges módosításról van szó, és leginkább a volt honvédségi
ingatlanok hasznosítását érinti. Korábban
turisztikai célú hasznosítást írtunk elő, de a
válság miatt nem jelentkezett ilyen jellegű
befektető. Most kereskedelmi, gazdasági,
szolgáltató övezetté minősítettük a területet, máris több érdeklődő van. Néhány vállalkozó már pályázatot is nyert ide telephelybővítésre, gépbeszerzésre, infrastruktúra-fejlesztésre. Szép és nagy a terület. Ez
lehet a város kitörési pontja. Jó néhány vállalkozó kinőtte már a telephelyét. Itt bővülhet, ami munkahelymegtartást, foglalkoztatásnövelést is jelent. Nő a nem helyi
jelentkezők száma is. Természetesen környezetbarát tevékenységeket várunk.
– Tapolca vendégváró város. Milyen a
szezon?

– A május hasonló volt a korábbi évekéhez, rendben megjelentek a tanév végi diákcsoportok is. A legnagyobb attrakció a
Tavasbarlang, de a belvárosi rehabilitáció
során megújult a tópart, nagyon szép sétány,
híd alakult ki, oda is szívesen járnak a vendégek. Tavasznyitó fesztivállal indítottunk.
A tópart déli részén ezután vízi színpadi rendezvények kerültek sorra minden csütörtökön. Mivel a Balaton-parton hétvégeken sok
a program, a mieinket ezért tettük csütörtökre. Működik a rendszer, tényleg többen jönnek. Van még egy kitüntetett napunk, a péntek, a péntek esti frász. Havonta egyszer
ilyenkor lezárjuk a Fő utcát, este 11-ig nyitva tartanak az üzletek, vendéglátó egységek,
sokféle szórakozási lehetőség van, mindenki jól érzi magát. Várjuk a folytatást is, a Tapolcai Ünnepi Napokat. Idén augusztus
14-től 20-ig tart ez a program kirakodó vásárral, borfaluval, játszóházzal, minden este
színpaddal, amelyen fellépnek a helyiek és a
meghívott művészek. Augusztus 20-án itt
vannak velünk a testvérvárosaink képviselői
is. Együtt ünnepelünk, kóstolgatjuk a pörköltfőző verseny finomságait.
– Jövőre választások lesznek. Körvonalazódik-e a következő időszak?
– Igen, hasonlóan sok tervünk van: nagyon fontos a kórházfejlesztés, korszerű városi strandot szeretnénk, új mentőállomást,
csatlakozást a balatoni kerékpárúthoz. Bízunk a következő pályázati lehetőségekben.

Császár László 1962-ben 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. 2009 óta
Tapolca polgármestere.
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Balatonalmádi a Kelet-Balatoni Kistérség központja
Balatonalmádi a Balaton észak-keleti
partján fekvő, jelenleg 9400 fő állandó
lakosú kisváros a festői Öreghegy lábánál. Az év eleje óta 11 települést és mintegy 26 ezer embert magába foglaló
járás, és a Kelet-Balatoni Kistérség központja is egyben, amely igazi kikapcsolódási lehetőséget teremt, mindamellett,
hogy folyamatosan épül, szépül.
Keszey János polgármester büszkén említi
egyik legnagyobb sikertörténetüket, az
Egészségház példáját. Mint mondja, a másfél éve átadott beruházás beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Sőt, most fejeződött
be az Egészségházhoz vezető, közel 130
m2-es sétány térkőburkolása, a központi részen a járdaszakasz felújítása 16,5 millió
forintot meghaladó értékben. Rendezik a
zöld felületeket is, de a nagy meleg miatt a
növénytelepítés az őszre maradt. Új kandeláberek kerültek a bicikliút mellé, és ősszel
26 millió forintból a postaparkolót újítják
fel. A főszezonban viszont megálltak az
építkezésekkel, hogy ne csúfítsák a városképet, illetve ne akadályozzák a forgalmat.
Az építkezések aztán az ősszel folytatódnak, és új beruházások is indulnak. Ilyen
lesz például az új rendőrkapitányság épülete, amelyhez az önkormányzat biztosította
a belterületi ingatlant. Közös erővel szépülnek meg utcák, de pályáztak a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos problémák
megoldására is. Augusztus végén a Szé-

Borfesztivál Balatonalmádiban
chenyi parkban bővítik a játszóteret, és
most folyik a Wesselényi strandon két vendéglátó egység építésének a közbeszerzési
eljárása.
Természetesen a városi rendezvények is
folyamatosan vonzzák a látogatókat. A
nemrég befejeződött és nagy sikerű Almádi
Hungarikum és Pálinka Fesztivál után éppen a jubileumi, X. Borfesztivál zajlik (augusztus 9-től 25-ig tart). Augusztus 19-én
lesz a megnyitója a Kézfogás Európa Szoborparknak, ahol egy Leader pályázat révén 54 kis- és közepes méretű szobor elhelyezésére nyílik lehetőség a Szent Erzsébet
Ligetben, közvetlenül a Balaton-parton. A
szoborparkba egyelőre 10 külföldi és 25
magyar szobor kerül, de lesznek időszaki
kiállítások is. Az ingyen látogatható parkba
a későbbiekben kulturális napokat is szerveznek majd egy-egy ország részvételével.

A jövőben pedig a vasúti aluljáró pengefalait kívánják egy művésztábor keretein belül,
keramikus művészek alkotásaival borítani.
Szerencsére a város lakossága is folyamatosan növekszik, ezért szükségessé vált egy új
bölcsőde és egy új óvoda építése is, amely
azonban már a következő ciklus feladata lesz.

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.

Jó szelet kapott a fűzfői papírgyár hajója
Füzetgyártásban abszolút piacvezető a
Fűzfői Papírmanufaktúra Kft. hazánkban, s meghatározó szereplő az európai piacon is.
Versenyképességének záloga a
nagy termelőkapacitáshoz társuló gyorsaság
és rugalmasság.
Jelentős múltja,
és az utóbbi
négy év eredménye alapján
elmondható,
hogy jövője is
van Balatonfűzfőn a papírfeldolgozásnak.
Az
1928-ban
alapított papírgyár az államosítás után konkurencia nélkül dolgozott, s látta el
az úgynevezett
keleti blokkot füzetekkel. Ennek köszönhető előny, hogy kiváló minőségű, nagy teljesítményű gépek-

kel, valamint minden volt szocialista ország
és a német szabvány szerinti vonalazó hengerrel rendelkeznek. Mint László Albert, a
Fűzfői Papírmanufaktúra Kft. ügyvezető
igazgatója mondta, a rendszerváltás után
több, nem túl sikeres privatizáción esett át a
vállalat. Ezek után egy magyar származású
amerikai üzletember felismerte, hogy életre
kell kelteni ezt a nagy tradíciójú céget,
amelynek logója, a kis hajó több nemzedékbe vésődött bele. A tulajdonos által képviselt tőkeerőhöz a kollektíva Herlitznél
felhalmozott sokéves munkatapasztalata
társult. Megvásárolták az összes gépet, ingatlant, megtették a szükséges lépéseket az
eredményesség érdekében, így például létrehoztak egy budapesti logisztikai központot, bővítették a termékskálát annak érdekében, hogy tompítsák az iskolaszerek extrém
szezonalitását. Ma már a füzet mellett tolltartót, iskolatáskát, parafatáblát is készítenek, és elkezdték az asztali naptárgyártást.
A kedvező árú tömegtermékek mellett beindult a dizájnfüzetek előállítása is,
illetve a Fűzfői Papírmanufaktúra
lett egy neves etikettgyártó vállalat hazai és román disztribútora,
sorolja az eredményeket László
Albert. A fejlődés négy éve folyamatos, a fűzfői papíráru iránt nagy a kereslet. A Fűzfői Papír részesedése a hazai pia-

con közel 90 százalékos. A gyártósorokról naponta
160 ezer füzet kerül le, az éves forgalom megközelíti a kétmilliárd
forintot. Az elmúlt években sikerrel pályáztak
ingatlanfejlesztésre, vállalatirányítási rendszer bevezetésére, képzésre.
– A relatív rugalmasság a gyors és
nagy termelőképességgel párosulva, ez a
versenyképességünk záloga – fogalmaz
László Albert, kiemelve, hogy ha a kínai
árakkal nem is tudnak versenyezni, az mindenképpen mellettük szól, hogy nem kérnek
előrefizetést, hónapokkal korábban leadott,
megváltoztathatatlan, rendkívül nagy
mennyiségre vonatkozó megrendelést. Mint mondta, a tömegtermékek mellett egyre több speciális
papírárut, duóblokkot, diszlexiás,
diszgráfiás, balkezes füzetet gyártanak. Igyekeznek partnereik igényeire a lehető leggyorsabban reagálni, legyen szó kereskedelemről vagy gyártásról.
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Fesztiválok Balatonkenesén
Balatonkenese a Balaton északi partjának
a fővároshoz legközelebb eső települése.
Ennek, és a több mint ezeréves történelmi
múltjának – valamint csodálatos természeti adottságainak – köszönhetően az idegenforgalma évről évre nő. Az ide látogató, és nagy számban visszatérő vendégek,
valamint a helyi és környékbeli lakosok
nyári szórakozásának egyik garanciája az
évről évre szaporodó fesztiválok sora. A
város mindennapjaiba, a szezonhosszabbító kulturális események sorába Tömör
István polgármester enged bepillantást.
– Városunk csodálatos panorámával és
hosszú partszakasszal, több hajókikötővel
és magánszálláshelyek, vendégházak, hotelek és panziók sorával várja a turistákat –
mondja a polgármester. Mint megtudjuk: a
település vezetése igyekszik meghosszabbítani az idegenforgalmi szezont. Az országban elsőként rendezték meg az Országos
Lecsófesztivált, ami folyamatosan növekvő
számú versenyző csapatot vonultat fel. A júliusi „Kapunyitó” rendezvénysorozatot követi az augusztusi fesztiválsorozat, és kézműves vásárok, kiállítások, bemutatók. Az
egyik kiemelkedő rendezvényünk a helyi
Langalló Fesztivál lesz augusztus 16–17-én
– hangsúlyozza Tömör István.
A város egyik kiemelkedő vállalkozásának és az elnyert pályázatoknak köszönhető-

en egy újabb fejezet nyílik Balatonkenese
fejlődésében, a városközpont alakításában.
A Leader pályázat keretében a városközpontban új üzleti centrum, új beruházás kerül
átadásra. – Városunk önkormányzata és intézményei is folyamatosan pályáznak a település fejlesztése érdekében – emeli ki a polgármester. Az Új Széchenyi Terv keretében
EU-s pályázatok eredményeként került sor
többek között a Balaton-parti sétány, strandnyúlvány tetszetős térkövesítésére, parkosításra, utcai sporteszközök fejlesztésére, kiépítésére. Útépítések, felújítások hosszabb
távon is a tervek között szerepelnek Balatonkenesén, mint az életminőséget javító egyéb
beruházások is: ivóvíz, csatornázás – ami
sok balatoni településen még feladat –, vagy
éppen a kerékpárutak fejlesztése, felújítása,
az új bringaközpont. – De hasznossága mellett megszépíti városközpontunkat a pár hete
átadott központi létesítményünk, a Területi
Szociális Szolgáltató Intézmény és Idősek
Klubja – mondja a város első embere.
Az önkormányzat kulturális intézménye,
a TDM menedzsment közreműködésével elnyert jelentős pályázatok a városi tájékoztatás, útbaigazító táblák színvonalát, a nagyszerű rendezvénysorozatokat, és nem utolsó
sorban a Széchenyi park fejlesztését, technikai létesítmények korszerűsítését eredményezték. Ezek a fejlesztések már ez évben is
idegenforgalmi vonzerőként ható beruházá-

A megújult parti sétány
sok, amelyekben érvényesül az önkormányzatnak és intézményeinek együttműködése a
vállalkozókkal. Ennek szép eseménye lesz
az augusztus 18–20-i folklórparádé helyi termékbemutatókkal, helyi csoportok, szakkörök, kézművesek kulturális műsoraival, és az
Új Kenyér ünnepe nemzeti ünnepünkön – teszi hozzá Tömör István polgármester.

Tömör István Balatonkenesén
született, 1987-től balatonkenesei egyéni vállalkozó, 2006tól a turisztikai egyesület alapító tagja. Alpolgármester, majd
2010-től polgármester. Hobbija a veterán autók. Tagja a
Balatonfői Repülő Klubnak.

Katica Pékség, Kávé és Teaház
Balatonkenesén és a megyében – de bátran
mondhatjuk, hogy az idegenforgalomnak
köszönhetően kis hazánkban és külföldön
egyaránt – ismerik a Katica Pékséget. A
pékséget, azt a termelő üzemet, amely
1991-től folyamatosan bővül, fejlődik, szélesedik a szolgáltatása, kínálata, és egyre
több helyre szállítják az áruféleségeket nap
mint nap. A hagyományos termékek mellett
a XXI. század fogyasztói elvárásainak is
megfelel minőségi termékeivel a cég. Odafigyelnek az egészségesebb életmód és
életforma követelményeire az egészséges
táplálkozás szakmai elvárásainak megfelelően. Ennek egyik kiváló példája az új termék, a köleskenyér. Az itt élők és itt nyaralók, vagy éppen a kenyér vásárlása miatt
rendszeresen betérő vendégek azt érzik,
hogy finom illat terjeng a város centrumában, és ízlelgetik, élvezik, vásárolják a finom falatokat.
Kevesen gondolnak bele, hogy mekkora
munka, felelősség, kitartás, fáradozás és
elkötelezettség, hit és összetartás szükséges
ahhoz, hogy a friss termék elkészüljön közel 100 helyre történő napi szállításra, és a
vendégek asztalára, reggeli kávéja mellé,
vagy a kosarába kerüljön.
Szlogenné vált a cég jelszava: „Minőség az érték, Katica Pékség!”.
A kitartó munkának és az elnyert
pályázat eredményének köszönhetően

2013. augusztus 16-a ismét jelentős állomása lesz Gyenge Katalin és munkatársai,
családja vállalkozásának.
Ezen a napon délután 3 órakor kerül
átadásra az új beruházás, a lekvárüzem!
A beruházást átadja: V. Németh Zsolt
államtitkár.
Az üzem avatása egyúttal szakmai konferenciának és színes, gazdag kulturális
rendezvényeknek, hazai termékbemutatóknak, kézműves játszóháznak, vásárnak
is helyt ad a város centrumában.
Az új beruházás, a városközpont szépülése és a Katica Center létrejötte az elnyert Leader pályázat eredménye is.
Balatonkenese város központjában a lakosság nagy örömére célszerű helyére kerülhetett a Gyógyszertár, a Forrás Takarékszövetkezet, egy elegáns Nemzeti Dohánybolt,
és az egészségprevenciót szolgáló rendelő.
Ez a centrum következetesen, az értékek megőrzésével és újak megteremtésével, rengeteg munkával és hittel jött létre,
és mára elérkezett az öröm ideje. Ezt az
örömöt kívánja Katica megosztani a várossal, a vállalkozókkal és az üdülővendégekkel a helyi Langalló Fesztivál keretében
megrendezésre kerülő többnapos ünnepséggel.
Mindenkit szeretettel várnak!
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A Balaton gyöngyszeme, Tihany megújult!

A Balatonba mélyen belenyúló Tihanyifélsziget a tó és az ország gyöngyszeme
egyben. Egyik védjegye és ősi jelképe a
XVIII. században barokk stílusban újjáépített monostor, amely uralja a tájat.
Ám Tihany vonzerejét nem csupán az
apátsághoz kapcsolódó történelmi és kulturális emlékek sokasága jelenti, hanem
az egyedülálló természeti környezet is.
Tósoki Imre polgármester viszont olyan
fejlesztésekről és új programokról számolt be, amelyek révén már most érezhetően nőtt a hazai és a külföldi turisták általi látogatókedv.
– Május 2-án átadásra került a Tihany Legenda Projekt, amely mintegy 800 millió
forintból valósult meg. Ebből az állam és

az unió 608 millió forintot vállalt. A projekt a közterületeink megújulását, megszépülését szolgálta. A villamos légkábelek a
földbe kerültek, új burkolatot kapott a sétálóutca, a Pisky sétány, és megújult a Kálvária – meséli a városvezető.
– Ezzel párhuzamosan folyik, és 2014
júniusában fejeződik be a „Sétáljunk, bringázzunk Tihanyban” című projekt, amely
350 millió forintos fejlesztést jelent.
A polgármester elmondta még, hogy a
község önkormányzatának nyertes pályázata lehetővé teszi a hajóállomás környékének rendbehozatalát és a már kiépített
kerékpárút folytatásának meghosszabbítását a révig.
Nagy sikernek tekintik, hogy a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, népszerűbb nevén a
Skanzen ismét várja a látogatókat. A két
részből álló múzeum első háza a parasztgazda ház, ahol a kor szellemével, eszközeivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők.
A másik a halászcéh ház, mely a Balaton
egyetlen megmaradt halászcéh háza.
A programkínálatuk is több új rendezvénnyel bővült.
– Hagyományteremtő szándékkal kívánjuk megrendezni az I. Tihanyi Borfesztivált
és Grillbajnokságot, amely 2013. augusztus
31-én kezdődik a Visszhang-dombon, és
szeptember 8-án zárul a Szüreti napokkal.

Az idén, hétvégéken ismét színvonalas esti programokkal várják a vendégeket a Mádl
Ferenc téren és a Bujtor István Szabadtéri
Színpadon. A szezont pedig egyenesen novemberig, a XII. Gardália Fesztiválig szeretnék meghosszabbítani. A városvezetés céljai
ugyancsak előre mutatóak. A Levendula Ház
Látogatóközpont minden korosztály számára
élményt nyújtó módon mutatja be a félszigetet, a táj harmóniáját, a tihanyi emberek és a
természet évszázados együttélését, emblematikus kultúráját, a levendulatermesztést.
Szorgalmazzák a levendula és más gyógynövények termesztését, hogy az 1920-as állapotot visszaállíthassák. Szeretnének egy levendulalepárlót építeni, így még a munkahelyteremtés is megvalósulhat a településen.

Tósoki Imre 1965-ben született, nős, két gyermek édesapja. Az Ybl Miklós Műszaki
Főiskolán magasépítő üzemmérnök szakos diplomát szerzett. Művezetőként dolgozott
a Dunántúli Vízügyi Építő
Vállalatnál, majd az önkormányzatnál építési előadóként. 1993-tól 2006-ig
társas vállalkozások ügyvezető igazgatójaként
tevékenykedett, 2006-tól Tihany polgármestere.

Fenyő Miklós–Vándorfi László ősbemutató Sümegen
Negyven szabadtéri előadást teljesít a
nyáron a veszprémi székhelyű Pannon
Várszínház. A produkciók nyújtotta
élményt fokozza az élő díszlet, a gyönyörű épített, vagy természeti környezet.
Ebben a szellemben van jelen a társulat
hosszú évek óta Balatonfüreden, az Annabálok legendás helyszínén. A négycsillagos

Anna Grand Hotel zárt belső udvarán Mediterrán Színház néven működik a szabadtéri
játszóhely mintegy négyszáz néző számára,
a tó közvetlen közelében.
Alsóörs főként természeti adottságai miatt vonzó helyszín; a strand fái alatt a pázsiton délelőtt gyermekszínházi, este felnőtt
színházi produkciók szólalnak meg. Az erdővel borított hegyoldalon az Amfiteátrum

Fenyő Miklós–Vándorfi László: Száll az ének című új musicalje

remek akusztikája, kitűnő láthatósága szolgálja a színre kerülő műveket.
Legalább ekkora élményt jelentenek az
épített környezetbe telepített színházi alkotások, így Sümegen egyrészt az európai hírű
vár falai között jelennek meg a történelmi
témákat feldolgozó előadások, és már a harmadik évadban térnek vissza a Palota Színházi Játékok. A napokban ősbemutatóként
került színpadra Fenyő Miklós–Vándorfi
László: Száll az ének című új musicalje,
amely kifejezetten a Pannon Várszínház számára íródott. Augusztus 17-én a sümegi Püspöki Palotában láthatják legközelebb a nézők.
Új kezdeményezésként a veszprémi
várba is beköltözött a Pannon Várszínház.
Egykor a híres Várbörtön részét képezte a
Veszprémi Törvényszék belső udvara, az új
játszóhely. A veszprémi vár ma már nem
csupán történelmi sétákra alkalmas helyszín, hanem gazdag kortársművészeti tárlataival, nemzetközi fesztiváljaival és ez évtől színházi előadásaival akár napokra is
marasztalhatja a kedves vendégeket.
A saját szervezésű nyári helyszíneken kívül számos vendégelőadással is szerepel a
színház az ország különböző pontjain: Karcagon, Szentesen, Dunaföldváron, Pécsváradon, augusztus 24-én pedig Fenyő
Miklós–Novai Gábor: Hotel Menthol című
musicaljével vesznek részt a Margisziget
születésnapi programsorozatában.

