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Veszprém megye 
várja a vendégeit

‒ Hogyan jellemezhető Veszprém megye ipara és 
mezőgazdasága? 

‒ Az ipar a megyei gazdaság húzóágazata. 
Szerencsére a tavaszi hónapokban a járvány-
ügyi veszélyhelyzet ellenére kevés gyártóegy-
ség állt le, legfeljebb a munkarenden változtat-
tak, akik tudtak, home office-ban dolgoztak. 
Volt, ahol csökkent a megrendelések száma, de 
a cégek mindvégig a munkahelyek megtartá-
sára törekedtek. A megyében a többi között a 
Valeo Siemens eAutomotive Hungary Kft. és a 
Balaton Bútor igényelt és kapott versenyképes-
ségi támogatást az államtól, összesen mintegy 
félmilliárd forint értékben.

A vállalatok többsége folyamatosan fejleszt, 
például a Balluff-Elektronika Kft. Csetényben 
épített új gyártócsarnokot.

A mezőgazdaság is töretlenül erősödik, egy-
re több a helyi termelői piac és az olyan helyi 
gazdaság, amely értékesítést is végez. Nemes-
vámoson agrárlogisztikai központ és hűtőház 
létesült. Havi egy alkalommal piacot szervez-

Egy Veszprém megyei kisközségben, Ősiben 
születtem, s 14 éves koromig itt is éltem szüleim-
mel, nővéreimmel a legnagyobb szeretetben. Ez 
a pár esztendő szám szerint ugyan nem sok, de 
az azóta eltelt 50 év alatt bebizonyosodott, hogy 
gyerekkorom világa biztos lelki alapja egész 
életemnek, megtartó erővel bír, hittel, harmóni-
ával, alázattal tölt el ma is. Az „ősiség” nekem 
nagyszüleim, dédszüleim, felmenőim sokaságá-
nak küzdelmes, ezeréves mély sorsát jelenti, a 
bakonyalji táj pedig, mely az itt talált leletek ta-
núsága szerint a bronzkor óta lakott, a természet 
mindenekfeletti tiszteletét és csodálatát. 

Templom és iskola – ez a két szó jut eszem-
be ma szülőföldemről, mely Reményik Sándor 
kitűnő versének címe. A Gyümölcsoltó Boldog-
asszony tiszteletére szentelt templomban ke-
reszteltek, itt voltam elsőáldozó, itt bérmáltak, 
s nekem a legszebb mindmáig. Hajnali, havas 
roráték, passiójátékok egymondatos szerepei, 
úrnapi körmenetek rózsaszirmai kavarognak a 
lelkemben! Édesapám hangját, „ébredj, ember, 
mély álmodból”, a kórusról akkor is hallom, ha 
más már évtizedek óta nem…  

A falusi általános iskola tanárai pedig olyan 
tudással vérteztek fel, mellyel könnyedén ju-
tottam el a vörös diplomáig. Latinul tanított 
Hargitay Zsuzsa néni, ingyen, csak úgy, sza-
badidejében, mert orvosnak készültem, amíg 
nem láttam meg életem első színházi előadását. 
Böröczky Erzsike néni bevett a nagyok irodal-
mi szakkörébe, felkeltve bennem az olvasás 
örök igényét, de a költészet szeretetét is! La-
kinger Franciska büszke emberségből mutatott 
szép példát, de mindenkit fel kellene sorolnom, 
azt is, aki tiszteletre, becsületre, hazaszeretetre 
nevelt akkoriban.

A Séd-parti nyári hancúrozások, a szabad, 
gyermeki fantáziát nyitogató faluvégi játékok 
nem feledhetők. S a mesék, az embermesék!  
Tollfosztáskor, disznóöléseken, szüretkor. Be-
lőlük élek, építkezem a színpadon ma is. S 
persze „Édesanyám sok szép szava”, hisz anya-
nyelvemet neki, s ennek a vidéknek köszönöm.

Kellemes barangolást e tájon! Végezetül egy 
Lyukasóra-feladvány: ki írta ezeket a sorokat?

„Balladát zsong a Bakony, / vándorrejtő vad 
Bakony, /a Hold nézi fél-vakon, / köd-hályog-
gal fél-vakon.”

Kubik Anna Kossuth-díjas színésznő

Kedves Olvasó!

Veszprém megye lakói a természe-
ti értékek mellett méltán lehetnek 
büszkék kulturális örökségükre. A 
több mint 1100 műemlék mellett 
négy történelmi borvidék is vár-
ja az idelátogatókat. Polgárdy 
Imrével, a Veszprém Megyei Ön-
kormányzat (VMÖK) elnökével 
gazdaságról, fejlesztésekről, okta-
tásról, turizmusról beszélgettünk.

A megyei turizmus egyik jelképe: a vitorlázás  fotó: vmök

Polgárdy Imre
1954-ben született Pápán. Diplo-
máját Győrben, az Apáczai Csere 
János Főiskolán szerezte. 1989-től 
a Fidesz tagja. 1998-tól a Veszprém 
Megyei Önkormányzat Közgyűlé-
sének képviselője, majd 2008-tól 
alelnöke volt. Jelenleg a Veszprém 
Megyei Önkormányzat Közgyűlé-
sének elnöke.

nek a környékbeli gazdálkodók részvételével, 
sajtműhelyek nyíltak, amelyek neves budapes-
ti éttermeknek is szállítanak. A mezőgazdasági 
termékeket helyben dolgozzák fel.

‒ Az ősszel várhatóan újrainduló közép- és 
felsőfokú oktatás mennyiben segíti a megye gaz-
daságát, illetve a szakemberképzést?

‒ Ahhoz, hogy ki lehessen szolgálni a gaz-
daság igényeit, a duális képzéssel változtatni 
kellett a szakképzés szerkezetén és tartalmán. 
Számottevő változás lesz, hogy a fiatalok már 
nem hiányszakmánként kapnak ösztöndíjat, 
hanem az új rendszerben általános szakképzé-
si ösztöndíjra lesznek jogosultak, tanulmányi 
eredménytől függően. Újdonság az is, hogy ki-
vezetik az OKJ-s képzést, a korábbi 760 szak-
ma helyett 174 alapszakmából választhatnak a 
diákok és a felnőttek a szakmai jegyzék alap-
ján. A felnőttképzésben résztvevők két szak-
mát ingyen tanulhatnak. Az új rendszer a mun-
kaerő-piaci igényeket „behozza” az iskolába, 
ezáltal lehetővé teszi a gazdaság hatékonyabb 
kiszolgálását. Megyeszerte jó a kapcsolat a 
nagy foglalkoztatók és a helyi oktatási intéz-
mények között, a duális képzés keretében saját 
munkavállalókat tudnak képezni.

Ìfolytatás a 4. oldalon
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Ízelítő a Veszprém Megyei Értéktárból
A SÜMEGI PLÉBÁNIATEMPLOM MAULBERTSCH-FRESKÓI: 
A plébániatemplomot Padányi Biró Márton püspök építtette a XVIII. század derekán. A magyar 
rokokó „Sixtus-kápolnája”-ként emlegetett templom Franz Anton Maulbertsch osztrák festő 
freskóegyüttesét rejti. A festmény a teljes falfelületet beborítva meséli el a megváltás történetét, 
lépésről lépésre, képről képre.

BALATONI HALÁSZLÉ:
A halászlék különféle nemei között megkülönböztetjük a dunait, a tiszait, és az előbbiek-
nél eredeti formájában vékonyabb, szintén alaplé készítésével induló balatoni halászlét, 
amelyet számos változatban főznek szerte a Balaton partján. Ebbe a „ritkás” hallébe a 
népi receptek szerint bőséggel került hagyma, módjával paprika és sok apró hal, főleg 
dévér, garda. Számos helyen az alaplé alko-
tója lett a burgonya is. A balatoni halászlé 
tradicionális étel, a balatoni turizmus, a 
vendéglátás fontos eleme. 

TÉSI SZÉLMALMOK:
Elődeink az élénk bakonyi szeleket fogták 
be a szélmalmok vitorláiba. Szerencsére 
szélmalmaink közül kettő is megmaradt: 
az 1840-ben épült Helt-féle, és az 1924-ben 
épült Ozi-féle, amelyek közül a Helt-malom 
jelenleg is működőképes. A holland típusú 
szélmalmok jellegzetessége, hogy a tetőzetük 
forog, a malomtörzsük kőből készült, 
meghajtószerkezetük a hatvitorlás szárny. 
A malomban többféle gabonát is őröltek, 
kedvező szélviszonyok mellett akár napi 4 
mázsát is. A Helt- és az Ozi-féle szélmalmok 
fontos jelképei a falunak.

CSOPAKI OLASZRIZLING:
A csopaki borkultúra már 1754-től do-
kumentált: a Szabad Csopak Szőlőhegy 
Hegyközség jegyzőkönyvei rögzítették 
a terület fontos eseményeit. Az olasz-
rizling Sáner Jánosnak köszönhetően 
a XIX. század második felében került 
Csopakra, és indult hódító útjára Ma-
gyarországon, majd egész Közép-Eu-
rópában. Nagy biológiai értékű üzemi 
fajta, rendkívül megbízhatóan terem, 
bár rothadásra mérsékelten, peronosz-
pórára, lisztharmatra, szőlőmolyra 
határozottabban érzékeny. 

ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ:
Balatonfüredre közel 300 éve járnak gyógyulást keresni a beteg és a lábadozó emberek. 1912-ben Hajdu 
Tibor főapát megteremtette a mai Füred legnagyobb intézménye, a Szívkórház elődjét, a 159 szobás 
Erzsébet-szanatóriumot. 1912-től Schmidt Ferenc volt a szanatórium igazgatója, az ő idejéből származik 
a mondás: „Balatonfüred a szívbetegek Mekkája”. 1926-ban itt gyógyult meg Rabindranath Tagore, a 
Nobel-díjas hindu költő. Az intézmény 1970 óta végzi országos és regionális ellátás keretében a szív- és 
érrendszeri betegek rehabilitációs kezelését, és az év minden napján 24 órás infarktusos ügyeletet lát el. 

TAPOLCAI MALOM-TÓ ÉS KÖRNYÉKE:
A Malom-tó a Tapolca-patak duzzasztásával jött létre, 
melyet már a rómaiak is használtak vízimalom mű-
ködtetésére. A tó vize közvetlen összeköttetésben van a 
türkiz színű, karsztvizes Tapolcai-tavasbarlanggal. 

(Megfejtés - Mécs László: Bakonyi látomás)
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‒ A veszélyhelyzet hónapjaiban a megyei kor-
mányhivatal hogyan tudta ellátni a feladatait?

‒ Az első félév a megyei kormányhivatal 
dolgozóit – csakúgy, mint szinte mindenkit az 
országban – egy teljesen új helyzet elé állította. 
Mindezek dacára a veszélyhelyzet kihirdetését 
követően, számos pluszfeladatot is ellátva, a 
megszokott munkarendben végeztük hivatali 
munkánkat. Kollégáink és ügyfeleink védelme 
érdekében kormányablakainkban és ügyfélszol-
gálatainkon a járvány idején kizárólag előzetes 
időpontfoglalással fogadtuk az ügyfeleket. Ez 
a „kötöttség” a találkozások számának csök-
kentését, így a járvány terjedésének lassítását 
szolgálta, az viszont, hogy folyamatosan nyitva 
álltak a kormányablakok, nagy segítség volt az 
állampolgárok számára. Köszönet illeti őket, 
illetve valamennyi munkatársunkat az elmúlt 
hónapokban tanúsított fegyelmezettségükért, 
kitartásukért. A hivatal gondoskodott továbbá 
védőmaszkokról, kézfertőtlenítőről, a munka-
pultoknál plexifalakról, illetve a helyszíni mun-
kát végző népegészségügyes kollégák számára 
védőfelszerelésről. Hasonló módon segítettük 
az idősotthonokat, valamint az egészségügyi és 
szociális intézményeket is a megyében.

‒ A munkatársaival együtt miben tudják se-
gíteni Veszprém megye gazdaságának újbóli be-
indítását?

‒ A járvány megyénkben is éreztette hatását, 
így az utóbbi hónapokban Veszprém megyé-
ben is növekedett az álláskeresők száma, ebben 
azonban szerepük volt az időszakos külföldi 

Jelesre vizsgázott a kormányhivatal         
a veszélyhelyzet ideje alatt

A Veszprém Megyei Kormányhivatalban – a számos szakterületet felölelő feladatok napi szintű ellátása 
mellett – folyamatosan dolgoznak az ügyintézés egyszerűsítésén és korszerűsítésén, valamint a bürokrácia 
csökkentésén. A járványhelyzet tapasztalatairól Takács Szabolcs kormánymegbízottat kérdeztük.

foglalkoztatásból hazatért munkavállalóknak 
is. A kormányhivatal a megyei országgyűlési 
képviselőkkel, polgármesterekkel és a nagyvál-
lalatok vezetőivel folyamatosan kereste azokat a 
támogatási megoldásokat, amelyeknek köszön-
hetően jórészt elkerülhetők voltak a tömeges 
elbocsátások. Veszprém megyében több mint 
tízezer munkavállaló számára igényelték a csök-
kentett munkaidős foglalkoztatási támogatást, a 
kormány tehát megyénkben is sok munkahelyet 
meg tud menteni. A támogatás 2020. augusztus 
31-ig továbbra is kérhető, az igénylések feldol-
gozása, ellenőrzése, majd a támogatások fo-
lyósítása szintén a kormányhivatal feladata. A 
Veszprém megyei vállalatok – és most elsősor-
ban az autóipari beszállítókra gondolok – talpra 
állása egyébként nagymértékben függ az uniós 
országok gazdaságának beindulásától. Ha sor-
ra érkeznek a megrendelések, akkor a megye 
vállalkozásai túl lesznek a nehezén. A kormány 
turizmust támogató lépései, valamint a hazai ide-
genforgalom várható erősödése reményeink sze-
rint nagyon gyorsan visszaállítja majd a szektor 
kedvező mutatóit. Mind a Balaton, mind pedig 
a Bakony iránt rendkívül nagy a belföldi turisz-
tikai érdeklődés, egy páratlanul szép és termé-
szeti értékekben gazdag, vonzó régió ez, amely 
a magyarok mellett hagyományos célpontja a 
külföldről érkező kirándulóknak, nyaralóknak is.

‒ Milyen feladatok várnak az év második felé-
ben a Veszprém Megyei Kormányhivatalra?

‒ Amellett, hogy igyekszünk feladatainkat a 
lehető legmagasabb színvonalon ellátni, törek-

Takács Szabolcs

Pápán született 1978-ban. Gazdasá-
gi agrármérnök. Nyolc évig Bakony-
jákó polgármestere, majd Pápán lát 
el közéleti feladatokat. A Veszprém 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésé-
nek tagja, majd főtanácsadója. Ezt 
követően a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal kabinetvezetője, 2014-
től Veszprém megyei kormánymeg-
bízott. Nős, egy gyermek édesapja.

szünk arra is, hogy minél kevesebb adóforintból, 
takarékosan és hatékonyan működtessük a me-
gye közigazgatási rendszerét. A több száz ügy 
intézésének egyszerűsítését célzó törvénycso-
magot tavaly decemberben fogadta el az ország-
gyűlés. Ezeknek az intézkedéseknek a lépésről 
lépésre történő átvezetése az idei év egyik nagy 
feladata. Fontos a korszerűsítés és a digitalizáció, 
így ma már számos ügy lebonyolítható a mo.hu 
oldalon, és olyan telefonos applikáció is az 
ügyfelek rendelkezésére áll, amin keresztül az 
egész országban nyomon követhetik, hogy hol 
tudnak a legkevesebb várakozással ügyet intéz-
ni a kormányablakokban. A működési költségek 
csökkentését szem előtt tartva 2010 óta több 
bérleményből is kiköltözött a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal, és felújított, saját tulajdonú 
épületekbe települt át, ezáltal jelentős bérleti 
költséget takaríthatnak meg. Jelenleg két épület 
felújítása zajlik, így tovább javítjuk a munkakör-
nyezetet és az ügyfélterek színvonalát. ■

A kormányhivatalnak is otthont adó Megyeháza energetikai korszerűsítése 1,29 milliárd forint európai uniós támogatásból valósult meg 

Veszprém megye várja a vendégeit

Polgárdy Imre (középen), a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke, Tamás Sándor, a Kovászna Megyei 
Tanács elnöke és Éltes Barna háromszéki szobrászművész a Megyeháza udvarán felavatott Kapcso-
lat című szobor avatásakor. Veszprém megye szoros kapcsolatokat ápol a határon túli magyarlakta 
településekkel, megyékkel. Kovászna megyével 25 éve tart a testvérmegyei együttműködés  fotó: vmök

Ìfolytatás a 3. oldalról
‒ Milyen lehetőségeket lát arra, hogy javuljon a 
jelenlegi munkaerő-piaci helyzet?

‒ A nagyvállalatok innovatív szemlélete mel-
lett sokat segítenek az állam munkahelymegtartó 
pályázatai, forrásai. Biztató, hogy egyre több a 
fiatal vállalkozó a szolgáltató és a mezőgazda-
sági szektorban is. Veszprém megyének mindig 
is erős volt a tőkevonzó képessége, egyebek 
mellett a jó földrajzi elhelyezkedése miatt. Ez 
most tovább erősödhet a 8-as út fejlesztésének 
köszönhetően. E beruházás várhatóan 2022 vé-
gén fejeződik be. Remélhetőleg ezt követően a 
veszprémi déli elkerülő út Füredi csomópont és 
Csatári csomópont közötti szakaszának bővíté-
sére és korszerűsítésére is sor kerül. A 83-as főút 
Győr és Pápa közötti szakaszának több helyütt 
új nyomvonalon történő kiépítése is igen jelentős 
Veszprém megye tekintetében, mert közlekedés-
biztonsági szempontból az egyik legveszélye-
sebb útszakasz kerül kiváltásra, valamint a térség 
gazdaságára egyértelműen kedvező hatást gya-
korol, ideértve a pápai repülőtér hasznosításában 
lévő további lehetőségeket is.

‒ Hogyan tudják segíteni a megye életében 
fontos szerepet játszó turizmust?

‒ Ezen a területen is nagy szerepet játszanak 
a fejlesztések, illetve a TOP-os források. Veszp-
rém megyében a turizmus gazdasági súlya jelen-
tős, melyet a teljes tervezési folyamatban igye-
keztünk figyelembe venni. 

Az irányító hatósággal egyeztetett módon a 
megye teljes forráskeretének közel 10 százalé-
ka a turizmus fejlesztésére fordítható. Ez közel 
4,5 milliárd forint, de meg kell jegyezni itt azt, 

hogy ennek az összegnek akár a kétszeresét is 
le tudták volna kötni a települési önkormány-
zatok, hiszen Veszprém megye kiemelkedő 
turisztikai potenciállal rendelkezik, elég csak a 
Balatont és a Bakonyt megemlítenünk, a me-
gyénkben lévő várakat és kastélyokat, vagy az 
igen gazdag egyházi és népi műemlékeket.

Persze nem csupán a turisztikai szolgáltatók 
fejlesztenek ‒ szállodakorszerűsítések, eplényi 
síparadicsom, új kalandösvény az Ámos-he-
gyen stb. ‒, hanem a települési önkormányza-

tok is: sorra újulnak meg a Balaton-parti stran-
dok, új kerékpárutak épülnek, és folytathatnám 
a sort. Egyre erősebb a gasztro- és a borturiz-
mus a megyében, s erre tematikus programok 
sora épül. A Veszprém Megyei Önkormány-
zat kezdeményezésére tavaly rendeztük meg 
első alkalommal a Bakony és a Balaton Ízei 
Gasztroünnepet, amelyre idén ősszel is várjuk 
a látogatókat.

A hosszabb interjú a 
www.pannoniakincsei.hu-n olvasható.

Közvetlenül a GYÁRTÓTÓL vásárolja meg 
új műanyag vagy fából készült nyílászáróit! 
Minőségi műanyag nyílászáróink 5–6 kamrás,  
REHAU profilból készülnek. Gyártunk egyedi  
kialakítású, nagyméretű szerkezeteket:
- toló bukó, 
- emelő toló szerkezeteket,
- háromszög ablakokat, köríves és íves ablakokat.

◆
Festett műanyag és fából készült nyílászáróink a 
szivárvány színeiben!

◆
Boroviból gyártjuk egyedi fa nyílászáróinkat, és  
műemlék épületekhez ajánljuk nosztalgia ablakainkat. 
(www.fa-max.hu)

◆
Kompletten vállalunk nyílászárók kivitelezését 
szaktanácsadással, árajánlat készítéssel, gyártás 
előtti felméréssel, bontással és beépítéssel együtt.

◆
A nyílászáróinkhoz rendelhetők: 
redőnyök, szúnyoghálók, párkányok, takarólécek

8330 Sümeg, Hunyadi u. 2.      
Tel.: 87/550 –243 
+36 30/33 98 797

www.nyilaszarogyartas.hu

plastmo.indd   1 2020. 07. 28.   15:29
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– Mit jelent Veszprém és a térség 
számára, hogy elnyerték az Európa 
Kulturális Fővárosa 2023 címet?

– Régiónk közös pályázattal 
nyerte el a címet, ami sokszínű 
programjaival, fejlesztéseivel se-
gít a térséget európai kulturális-
kreatív színtérré emelni. Pezsgő 
élettel teli megújuló városi terek, 
Veszprém, a Bakony és a Balaton 
új, közös identitása, a kulturá-
lis-kreatív ipar új otthona – ez az 
Európa Kulturális Fővárosa prog-
ram víziója. A titulus csak egy le-
hetőség, hogy hogyan élünk vele, 
az csak rajtunk, veszprémieken és 
a térségbelieken múlik. A sikeres 
megvalósításért és elérésért három 
fő horizontális célt határozunk 
meg. A fenntarthatóság és kör-
nyezettudatosság, az akadálymen-
tesség és esélyegyenlőség, illetve 
gyerekbarát és családbarát alapel-
vek mentén fejlesztjük eseménye-
inket és programjainkat. Olyan 
tudástárat és eszközrendszert ala-
kítunk ki, mellyel szemléletet is 
formálunk. 

– Minek tulajdonítja a cím el-
nyerését?

– A sikerünk a közösségi és 
térségi összefogás mellett abban 
rejlett, hogy nem takartuk el a 
problémáinkat: feltártuk, hogy 

melyek azok a kihívások, melyek 
térségünk előtt állnak. Tisztában 
vagyunk a hibáinkkal, és tudjuk, 
hogy ezekre megoldást kell talál-
nunk. Ezek alapján állítjuk össze 
a 2023-as programot. Alapvető 
cél, hogy a meglévő épületek 
felújításával létrehozott értékek 
önfenntartóak legyenek, hosszú 
távú üzemeltetésük ne terhelje a 
települések költségvetését.

– Mit kell tudnunk a program-
ról?

– Az infrastruktúra-fejlesztési 
tervek középpontjában  a kulturális 
és közösségi programokat kiszol-
gáló fejlesztések állnak, amelyek 
elsősorban a város és a régió meglé-
vő, használaton kívüli, illetve alul-
hasznosított épített örökségének és 
közterületeinek újjáélesztésére és 
újraértelmezésére irányulnak.  Sze-
retnénk megújítani a veszprémi vár 
épületeit, úgymint a Körmendy-
házat, a Nagyszemináriumot, a 
volt piarista gimnáziumot és a Vár-
kertet. A városszövet megújítására 
pontszerű beavatkozásokat tervez 
megvalósítani az önkormányzat. 
Jelenleg a Modern Város Program 
keretében folyamatban van a Petőfi 
Színház rekonstrukciójának ter-
vezése, valamint a Csermák Antal 
Zeneiskola felújítása, bővítése. Az 

Veszprém történelmi   lehetőség kapujában

Veszprém és a térség épített örökségének, közterületeinek újjáélesztésére nyílik lehetőség      az Európa Kulturális Fővárosa programban 

A város és a régió történelmének egyik legnagyobb 
lehetőségét kapta meg Veszprém, amikor elnyerte 
az Európa Kulturális Fővárosa 2023 címet. Ezt az 
esélyt jól használva felkerülhet a nagy történelmi 
tradíciójú, gazdag kultúrájú városok listájára is. A 
legfőbb cél a sikeres és fenntartható program össze-
állítása – hangsúlyozta Porga Gyula polgármester.

egykori Heim Pál Gyermekkórház 
kulturális negyedben álló, évek 
óta kihasználatlan épülete Veszp-
rém épített örökségének jelentős 
emléke, melyet szintén tervezünk 
megújítani és hasznosítani. A 
Medgyaszay István által tervezett 
Laczkó Dezső Múzeum épületé-
nek felújítása és az Erzsébet-liget 
zöldfelületi rendszerének megújí-
tása tervezetten megvalósul a cím 
viselésének évére. A szálláskapaci-
tás bővítése mellett a közlekedés-
fejlesztés is fontos feladat.

A közösség építését, a lakosság 
közelebb hozását is tervezzük, 
főleg a lakótelepeken. Céljainkat 
csak a helyi közösségekkel, az 
itt élők bevonásával érhetjük el. 
Csak így hozhatjuk létre azt a jö-
vőre nyitott, kreatív, együttműkö-
dő régiót, ahol a legkülönbözőbb 
társadalmi csoportok közös célok 
mentén teremthetnek új értékeket.

– Milyen rendezvények szerepel-
nek a terveikben?

– A város hagyományos feszti-
váljai mellett új rendezvények is 
helyet kapnak majd, például 2022-
től megrendezünk a Séd-völgyben 
egy gyermekfesztivált, amely a 
régió első jelentős és nagyméretű 
gyerekfesztiválja lesz. 

A város és a Balaton atmoszfé-
rája ideális egy filmes találkozó 
számára, valamint a film- és moz-
góképművészet fontos eleme az 
EKF-programnak, így jön létre 
a Veszprém-Balaton Filmpiknik. 
Terveink között szerepel egy új 
művészmozi megnyitása is. A 
Balaton épségének megőrzése 
mindannyiunk felelőssége, ezért 
olyan Ökológiai fesztivált is ter-
vezünk, melynek szervezésébe 
számos szakterület képviselőit is 

bevonjuk. A Veszprém-Balaton 
2023 programjai között kiemelt 
szerepet szánunk a Párbeszéd 
Fesztiválja című rendezvény-
sorozatnak, A Privát Veszprém, 
a Privát Balaton projektek ke-
retében a begyűjtött fényképes, 
illetve mozgóképes anyagok, és 
a hozzájuk tartozó történetek és 
emlékek videóművészek által ké-
szített installációk és kiállítások 
keretében jelennek majd meg a 
régióban több helyszínen. A VEB 
2023 civil programjában horizon-
tális programokon, pályázatokon, 
valamint fórumokon keresztül 
kapcsoljuk be a régió civil szer-
vezeteit az eseményekbe, akik így 
aktív tagjaivá válnak a szervezés-
nek. A felkészülési években és a 
program során Európa minden 
tájáról érkeznek majd képzőmű-
vészek a városba és a régióba, 
akik az itt szerzett tapasztalataikat 
és benyomásaikat jelenítik majd 
meg alkotásaikban, megalapozva 
ezzel egy kortárs képzőművészeti 
gyűjteményt. Tavaly ősszel nyílt 
meg Veszp-rémben a Design Hét 
Veszprém keretében „Az arc, a 
medence, két torony és egy rom” 
kiállítás. Öt óriási és játékos bútor 
megpróbálja pótolni a Haszkovó 
lakótelepen a művészeti elemek 
hiányát. Szintén a Design Hét ke-
retében nyílt meg 2018-ban a 12 
fal kiállítás, ahol fiatal csoportok 
különféle megközelítéseiből vizs-
gálták az ornamentika, a díszítés 
mai szerepét és határait, használ-
va a volt Iparostanoda épületének 
szabadon álló, díszítetlen falait. 

– Milyen eredményt vár az EKF 
programtól?

– 2023. december 31-én azzal 
a tudattal szeretném zárni az évet, 
hogy a XXI. századi Veszprémbe 
érkeztünk, maradandót alkottunk. 
A történelmi múlt megköveteli tő-
lünk, hogy ne csak megőrizzük, ha-
nem tovább építsük a várost. Fon-
tos, hogy ez a projekt mit tud majd 
adni a közösségünknek a 2023-at 
követő években. ■

Porga Gyula
1968-ban született 
Enyingen. Középis-
kolai tanulmányai-
nak elvégzése után 
művelődésszervezői 
képesítést szerzett. 
Balatonkenesén és 
Veszprémben látott 
el különböző tár-
sadalmi és közéleti 

feladatokat, utóbbi városban 2006-tól 
kulturális alpolgármester. 2010 őszétől 
Veszprém polgármestere. Nős, három 
gyermek édesapja.

‒ Akárhányszor is érkezünk Ti-
hanyba, minden alkalommal felfe-
dezhetünk valami újdonságot. Ez 
azt jelenti, hogy folyamatosak a 
beruházások?

‒ Igen, ilyen például a Balaton-
felvidéki Kultúrtáj – ami egyébként 
világörökségi várományos – hely-
színeinek a fejlesztése. Ehhez több 
környező településsel konzorci-
umban nyertünk forrásokat. Saját, 
önkormányzati projektünk a volt 
apátsági magtár turisztikai fogadó-
épületté történő átalakítását célozta 
meg. Erre közel 350 millió forin-
tot nyertünk. Mintegy 1,9 milliárd 
forint vissza nem térítendő támo-
gatást kaptunk Tihany turisztikai 
attraktivitásának fejlesztésére. Ezt 
az apátsággal közösen nyertük, 
konzorciumban. A pénzből 1,2 mil-
liárd forint az önkormányzatot illeti 
meg, a többi az apátságot. E projekt 
keretében megújítjuk a Csokonai-
ligetet, és az apátsághoz vezető 
lépcsősort. A tervek elkészültek, rö-
videsen indul a közbeszerzési eljá-
rás, és maga a beruházás várhatóan 
ősszel elkezdődhet. Ebből a keret-
ből fogjuk megvalósítani a tihanyi 
művészek élményházát, ami a ko-
rábban itt élő és alkotó művészek 
munkásságát fogja bemutatni. 

‒ Mit lehet elmondani az idei tu-
risztikai főszezonról?

‒ A nyár derekára Tihany ide-
genforgalma a megszokott szintre 
erősödött, persze a külföldi turisták 
egyelőre elmaradnak. Ennek da-
cára a szálláshely-szolgáltatók telt 
házzal működnek. A május és a jú-
nius gyengébb volt, nem érkeztek a 
külföldi turistacsoportok, és persze 
elmaradtak a buszos iskolai osz-
tálykirándulások is. A határnyitáso-
kat követően élénkült a külföldi, el-
sősorban a német turisták érkezése. 

Tihany az északi part ékköve
Tihany nemcsak a Balaton, hanem Magyarország 
gyöngyszeme is. Vonzerejét elsősorban az apátság-
hoz kapcsolódó történelmi és kulturális emlékek, vala-
mint az egyedülálló természeti környezet és a Balaton 
kínálta felüdülés jelentik. Tósoki Imre polgármestertől 
kértünk interjút.

‒ Változik-e a város turisztikai 
stratégiája?

‒ Tihany idegenforgalmát az 
apátság és az egyéb látnivalók 
mellett abba az irányba szeretnénk 
terelni, hogy a település a kultúra, 
a sport és a rekreáció területén is 
élményeket nyújtson az ideérke-
zőknek. Nagyon sok túrázó, ke-
rékpározó család, baráti társaság 
látogat el hozzánk, egyre többen 
részesítik előnyben az aktív ki-
kapcsolódást. Itt jegyzem meg, 
hogy kiváló Tihany gasztronómiai 
kínálata.

Idén júniusban a hagyományos 
Levendulafesztivál helyett kisebb, 
alternatív rendezvényeket szervez-
tünk Levendula Hetek néven. A 
nagy tömegeket vonzó koncertek 
és kirakodóvásárok elmaradtak. A 
Bujtor István Szabadtéri Színház-
ban július elejétől minden csütör-
tökön gyerekelőadás, pénteken és 
szombaton este pedig színházi elő-
adás, illetve koncert várja az érdek-
lődőket, egészen augusztus végéig. 
Szeptemberben a Szüreti Napokat, 
novemberben a Garda Fesztivált 
idén is megrendezzük. 

A hosszabb interjú a www.
pannoniakincsei.hu-n olvasható.

Tósoki Imre 
1965-ben született, 
nős, két gyermek 
édesapja. Az Ybl 
Miklós Műszaki Fő-
iskolán magasépítő 
üzemmérnök szakos 
diplomát szerzett. 
Művezetőként dol-
gozott a Dunántúli 
Vízügyi Építő Válla-

latnál, majd az önkormányzatnál építési 
előadóként. 1993-tól 2006-ig társas vál-
lalkozások ügyvezető igazgatója, 2006-
tól Tihany polgármestere.

A település a kultúra, a sport és a rekreáció területén is élményeket nyújt
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‒ Százéves a Beurer – értesülhetett az évfor-
dulóról a múlt évben a közvélemény. Honnan 
indult, és hol tart most a cég?

‒ A cég története 1919-ig nyúlik vissza. Az 
első elektromos melegítő párnát Käthe Beurer 
férjével, Eugen Beurerrel egy varrógépen 
készítette el. A melegítő palackot kiváltó in-
novatív ötlet alapozta meg a ma már ezer főt 
alkalmazó családi vállalkozásukat. A vállalat 
ma is a Beurer család tulajdona, napjainkban 
a negyedik generáció áll a cég élén. A Beurer 
GmbH pénzügyileg független, német tulajdo-
nú cég, amelynek a székhelye ma is Ulm vá-
rosában található. Ötszázféle, az egészséget 
és a jó közérzetet szolgáló terméket állítanak 
elő a gyárak. Az ügyvezetés, az értékesítés, 
a termékfejlesztés és a menedzselés Ulmban 
történik, itt 300, világszerte ezer alkalmazottat 
foglalkoztat a vállalatcsoport, amely érdekelt a 
Távol-Keleten is.

‒ Mikor jött létre a német anyacég magyar-
országi leányvállalata? 

‒ 1992-ben kezdődött a munka a veszpré-
mi leányvállalatnál. Az első évben a cégnek 
hat alkalmazottja volt, akik bérelt telephelyen 
készítették a melegítő párnákat, évente mint-
egy negyvenezer darabot. Ma már természe-
tesen a létszám jelentősebb, és a termékport-

fólió is gazdagabb. A főprofil a „háztartási 
villamos készülékek gyártása”, ami különféle 
melegítő párnák, ágymelegítők, lábmelegítők, 
melegítő takarók előállítását jelenti. 2015 óta 
infralámpákat is készítünk. Az alkalmazotti 
létszámunk 250-350 fő között mozog, szezon-
tól függően. Szakképzett varrónőket, betanított 
munkásokat alkalmazunk, illetve kollégáink 
egy része a minőségüggyel, karbantartással, 
raktározással, logisztikával foglalkozik.

‒ Úgy tűnik, a bérelt üzemcsarnok is már a 
múlté…

‒ Valóban. A mostani telephely első épüle-
te 1994-ben készült el, azóta több lépcsőben 
bővítettük a területet. Ez most közel 42 ezer 
négyzetméter, illetve elkészült az irodaház, 
raktárak, különböző gyártócsarnokok épültek. 
Ezeknek összesen több mint hétezer négyzet-
méter az alapterületük.

A Beurer-Hungaria Kft. bővíti        
Veszprémben lévő telephelyét

Komoly fejlesztésre készül a Beurer-Hungaria Kft., rövidesen új gyártó- és raktárcsarnokokat épít veszprémi 
telephelyén. A termékeivel az egészséget és a jó közérzetet szolgáló, német tulajdonban lévő cég a be-
ruházással szélesíti portfólióját, és létszámnövelésre készül – tájékoztatott a magyarországi leányvállalat 
ügyvezető igazgatója, Soós Csaba.

‒ Befolyásolta-e a gyártást, a munkát a ví-
rushelyzet?

‒ A veszprémi iparterület, ahol most va-
gyunk, körülbelül hétezer embernek ad mun-
kát. A nagyobb cégek az autóiparban érdekel-
tek. Ők sokkal jobban megsínylették ezt az 
időszakot. A mi termékeinknél is érezhető volt 
a vásárlóerő csökkenése, de nem olyan jelentős 
mértékben. A veszélyhelyzet a mindennapi éle-
tünket is érintette, mert például az új munkatár-
sak felvétele az első körben nem személyesen, 
hanem videobeszélgetések útján történt.

A tulajdonosok úgy döntöttek, hogy felve-
szik a portfólióba az orvosi maszkot, illetve a 
személyi védelmet nyújtó FFP-típusú maszkot 
is. Hamarosan megérkeznek a gépek a veszp-
rémi gyárba, ahol – ha megkapjuk rá az en-
gedélyt – ősztől kezdjük a gyártást. Erre már 
nincs elég kapacitásunk, ezért egy csarnokot 
kell bérelnünk. Szerencsére sikerült olyat ta-
lálnunk, ami szinte telekszomszéd, így saját 
logisztikával tudjuk kiszolgálni. Közben meg-
született a döntés arról is, hogy bővítjük a te-
lephelyet.

‒ Milyen létesítményekkel egészül ki a jelen-
legi gyártóbázis?

‒ A legutóbb vásárolt területre egy két-
szintes, szintenként 1500 négyzetméter alap-
területű csarnokot építünk, illetve egy 1250 
négyzetméteres magasraktár is készül majd. 
A hozzávetőleg egymilliárd forint értékű be-
ruházásra HIPA-pályázaton 800 ezer eurót 
nyertünk. Ilyen támogatásban az részesül, aki 
vállalja, hogy a beruházás megvalósításával 
megtartja a dolgozói létszámot. Az új gyártó-
csarnokot szeretnénk jövő tavasszal, nyár ele-
jén használatba venni. 

Soós Csaba

1968-ban született Veszprémben. 
Diplomáit a Bánki Donát Gépipari 
Műszaki Főiskolán és a BME-n sze-
rezte. Pályafutását a Bakony Mű-
veknél kezdte, majd az ITT Automo-
tive Hungary Kft.-nél és a Valeo-nál 
volt gyáregység-, minőségbiztosítá-
si és beszerzési vezető. 2003-tól 
a Beurer-Hungaria Kft. ügyvezető 
igazgatója. Nős, két lánya van.

‒ A gyártókapacitás növelésével tovább bő-
vül-e a mostani termékpaletta?

– A tervünk az, hogy bővítjük az orvostechni-
kai eszközök gyártását. A főprofil ma is a fűtött 
textília, amiből évente 2,5 millió darabot gyár-
tunk. Az infralámpák besorolása „orvostechni-
kai eszköz”, ezért megszereztük az ISO 13485 
minősítést. Ezt az irányt szeretnénk erősíteni. 
Felvettünk tavaly egy projektmérnök kollégát, 
akinek az a feladata, hogy a termékek gyártását 
bővítsük, illetve hozzunk ide azok közül, ame-
lyek szerepelnek a Beurer palettáján. Ilyen lehet 
az infralámpa-gyártósor bővítése, a vérnyomás-
mérő, vagy a vírusjárvány miatt előtérbe kerülő 
érintésmentes lázmérő. A már meglévő termé-
keink piaca elsősorban Nyugat-Európa. Abban 
bízunk, hogy termékeink iránt nem csökken a 
vásárlóerő. Mivel ezek mellé még új termékeket 
hozunk be, reméljük, hogy sikerül megvalósíta-
nunk a tervezett létszámemelést. Fontos meg-
említenem, hogy a Beurer német anyacégének 
alapítványa 2015 óta támogat hátrányos helyze-
tű gyerekeket és családokat a világ minden tá-
ján. A társadalmi felelősségvállalásban idehaza 
mi is kivesszük a részünket. ■

A Beurer-Hungaria Kft. tiszta és biztonságos munkakörnyezetet nyújt a dolgozóinak

»A mostani telephely első 
épülete 1994-ben készült 
el, azóta több lépcsőben 
bővítettük a területet.«

‒ Nemesvámost sokan mintatelepülésként emle-
getik. Mivel szolgáltak rá erre az elismerésre?

‒  Talán azzal, hogy a községben több mint 
250 vállalkozás működik. Az utóbbi években 
– önkormányzati ösztönzésre ‒ újabb és újabb 
kistermelők jelentek meg az agráriumban is, van 
közöttük egyebek mellett sajtkészítő, húsfeldol-
gozó, mézeskalács-készítő, méhész. Elsősorban 
rájuk építve minden hónap harmadik szombatján 
szervezünk vásárokat, melyeken nemcsak az ős-
termelők jelennek meg, hanem a helyi szolgál-
tatók is. Vannak gyerekprogramok, hagyomány-
őrzők, kóstolók, egyszóval igazi vásári vigasság 
az egész. Külön büszke vagyok arra, hogy a 
veszprémi Bakony Expón évről évre ott vannak 
a nemesvámosi kistermelők is. A hagyományos 
Lencse- és Hurkafesztiválunkra pedig az ország 
szinte minden szegletéből érkeznek hozzánk 
vendégek. Nagy agrármúltú település vagyunk. 
Pályázati forrásokból építettünk egy agrárlogisz-
tikai csarnokot, valamint egy piacteret hűtőház-
zal. Az előbbit bővíteni szeretnénk, az utóbbit 
pedig fedetté tenni. A sikereinket egyébként az 
elődeinknek is köszönhetjük, gondolok itt min-
denekelőtt Fodor Istvánra, aki több cikluson át 
volt Nemesvámos polgármestere. Bölcs dön-
téseiknek hála, jól elkülönül egymástól az ipari 
park és a lakóövezet. Az itt élők közössége oko-
san védi a saját érdekeit, alaposan „megnézik”, 
milyen vállalkozást engednek megtelepedni a 
községben. A településfejlesztési koncepciónk-
ban is szerepel, hogy olyan cégeket várunk, ame-
lyek nem szennyezik a környezetet.

‒ Milyen fejlesztések történtek Nemesvámo-
son?

‒ Zöldmezős beruházásként épült meg a négy 
csoportszobás óvoda 540 millió forintból. Az 
itteni konyha látja el az iskolát, és biztosítja a 

Nemesvámos megfontoltan dönt

szociális étkeztetést is. A régi óvodából korszerű 
bölcsődét hoztunk létre. Épült 700 millió forint-
ból egy sportcsarnok, amelyet tovább szeretnék 
bővíteni rekreációs térrel, fitnesz- és kondite-
remmel, szaunával, masszázzsal. A munka már 
folyik. A nagyvállalkozások révén befolyt adó-
bevételeink megteremtik annak a lehetőségét, 
hogy biztosítsuk az önerőt a pályázatainkhoz. 
Igyekszünk törekedni a komplex megoldásokra, 
például az útburkolatok felújítását egybekötjük 
az ivóvízvezetékek cseréjével. Jók a kapcsolata-
ink a cégvezetőkkel, akik szívesen vesznek részt 
társadalmi szerepvállalási akciókban. Mondok 
erre egy példát. Idén nem szervezhettünk gyer-
meknapi rendezvényt, viszont a nagyvállalkozók 
közösen állták, hogy minden 12 éven aluli vá-
mosi gyermek kapott egy-egy ajándékcsomagot. 

‒ Nemesvámos turisztikai kínálata sem min-
dennapos…

‒ Mi a családi turizmusra helyezzük a hang-
súlyt, kerékpárutak épültek és épülnek, három 
túraútvonal mutatja meg a környék egyedülálló 
növényvilágát, és a lovas turizmus szerelmese-
inek sem okozunk csalódást. Tervezzük egy új 
lovarda és egy mustármalom építését is, a látoga-
tók pedig bepillantást nyerhetnek a sajtkészítés 
és a méhészkedés rejtelmeibe. ■

A kerékpáros, a bakancsos és a lo-
vas turizmust kedvelőknek számos 
lehetőséget kínáló Nemesvámos 
sikerességének záloga a minden-
kori önkormányzat felkészültsége, 
és a vele együttműködő helyi pol-
gárság. Sövényházi Balázs polgár-
mester vendégei voltunk.

Sövényházi Balázs
A BGF Pénzügyi és Számviteli Főis-
kolai Kar vállalkozási szakán szerzett 
mérlegképes könyvelői végzettséget. 
2009-től a Nemesvámos és Vidéke 
Gazdakör elnöke. 2010-től a Kö-
zép-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanács vidékfejlesztési delegáltja volt, 
Nemesvámos Önkormányzatát szin-
tén azóta vezeti polgármesterként.  

A község madártávlatból, háttérben a Balaton

Az elmúlt hónapok a koronavírus elleni 
küzdelem jegyében teltek. A veszélyhelyzet 
elmúltával a Veszprém Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara legfontosabb feladata a 
helyi gazdaság szereplőinek segítése abban, 
hogy ismét fejlődési pályára állhassanak, 
megerősíthessék piaci pozícióikat, megte-
remthessék üzleti forgalmuk biztonságát. Dr. 
Markovszky Györgytől, a megyei iparkama-
ra elnökétől kértünk interjút.

‒ A 2007‒2008-as világválsággal összehason-
lítható-e a mostani járványhelyzet gazdasági 
hatása? Megroppant-e Veszprém megye gaz-
dasága?

‒ Az utóbbi e pillanatban még nem állapít-
ható meg. Az eddigi adatokból az látható, hogy 
a Veszprém megyei vállalkozások többsége 
megbirkózott a járványhelyzet generálta gaz-
dasági recesszióval. Számukra a legnagyobb 
kihívást egyébként a bizonytalanság és a ter-
vezhetőség hiánya jelentette. A 2007‒2008-as 
gazdasági világválság és a mostani, pandémia 
okozta visszaesés ‒ alapvetően más jellegűek 
lévén ‒ nem hasonlíthatóak össze, az viszont 
talán elmondható, hogy a fejlett országok a 
2008-asnál felkészültebben kezelhették a ki-
alakult helyzetet. Úgy gondolom, hogy ameny-
nyiben nem jön egy újabb fertőzéshullám, a 
megye gazdasági szereplői viszonylag gyorsan 
visszafoglalhatják korábbi piaci pozícióikat.

‒ Hogyan tudja segíteni az iparkamara a kis- 
és középvállalkozásokat?

‒ Mindenekelőtt felhívjuk az érintettek 
figyelmét az egyre gyarapodó pályázati lehe-
tőségekre. Aki időben „kapcsol” és sikeresen 
pályázik, komoly versenyelőnyre tehet szert a 
piacon. Új lehetőség a vállalkozók számára a 
0,1 százalékos kamatozású folyószámlahitel, 
amelyre az igényléseket a megyei iparkamará-
hoz is benyújthatják az érintettek. Ez a hitel-
forma 100, míg a munkahelyteremtő hitel 250 
millió forint erejéig vehető igénybe. Hasonló-
képpen segíthet a Széchenyi Likviditási Hitel 
vagy a beruházási hitel mindazokon, akik ren-
delkeznek jól körülhatárolt piaci célokkal.

Az interjú teljes szövege a 
www.pannoniakincsei.hu-n olvasható.

A kamara jól 
kezeli a helyzetet
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‒ Kastély, gyógy- és élményfürdő, kulturális 
programok, vonzó, barátságos környezet. Min-
den adott ahhoz, hogy Pápa a figyelem közép-
pontjába kerüljön. Tükröződik ez a város iránt 
mutatkozó érdeklődésen?

‒ Az elmúlt évek turizmussal kapcsolatos 
statisztikai adatai azt mutatják, hogy növeke-
dett az Esterházy-kastély és a Várkertfürdő 
látogatottsága. 2019-ben megközelítettük a 
százezer vendégéjszakát, ami egyfajta lélekta-
ni határ. Meggyőződésem, hogy ezt a számot 
az idén meghaladtuk volna, ha tavasszal a ve-
szélyhelyzet hónapjaiban, illetve nyár elején a 
hazai és a külföldi vendégek nem maradnak el. 
Mindezekkel együtt a város iránti érdeklődés 
évről évre élénkül. Ennek leglátványosabb 
eleme a Várkert Termál Kemping felfutása, 
amely egyébként 2019-ben Európa négy leg-
jobb kempingje között szerepelt a német kem-
ping klubok minősítése alapján. Tervezzük egy 
szálloda építését is a fürdő környékén, sokat 
ígérő tárgyalásokat folytatunk a befektetőkkel. 

‒ Rendhagyó időszakot tudunk magunk mö-
gött. Mennyire sínylette meg ezt a város, illetve 
a vállalkozások? 

Pápa folyamatosan megújul,      
követve az itt élők elvárásait

A Bakony-hegység és a Kisalföld 
találkozásánál fekvő, épített és 
kulturális örökségekben gazdag 
város erős közösséget alkotó lokál-
patrióta polgárai joggal érzik úgy, 
hogy haladnak a korral. A városve-
zetés igyekszik mindent megtenni 
azért, hogy megfeleljen az itt élők 
igényeinek. Dr. Áldozó Tamás pol-
gármestertől kértünk interjút.

‒ Az autóipari beszállító cégekhez érkező 
megrendelések száma jelentősen csökkent, s 
ugyancsak érzékenyen érintette a járványhely-
zet a szolgáltató szektorban, elsősorban a ven-
déglátásban érdekelt vállalkozásokat. Mindezek 
azt is jelentik, hogy az önkormányzatnak is ko-
moly bevételkiesései voltak, ráadásul a veszély-
helyzet kezelése többletkiadásokkal járt. Igye-
keztünk csökkenteni a kiadásainkat, a hivatal 
munkatársai például beleegyeztek abba, hogy 
munkabérük átmenetileg csökkenjen, illetve az 
érintettek nem vették fel képviselői tiszteletdí-
jaikat. A város vezetői pedig jövedelmük húsz 
százalékát utalták át egy szociális alapítvány 
számára. Az itt élő emberek jövedelme elsősor-
ban nem az idegenforgalomból származik. Pá-
pának jelentős az ipara, azonban ezzel együtt a 
turisztikai ágazat lehetőségei is biztatóak. 

‒ Idén mennyi támogatáshoz jutottak, mi-
lyen fejlesztéseket tudtak megvalósítani?

‒ Ebben az évben sok futó pályázatunk mű-
ködik, melyeknek egy része áthúzódik majd 
2021-re. Hozzávetőlegesen 10 milliárd forint 
a fejlesztési előirányzatunk az idei esztendő-
ben. Legnagyobb projektünk egy rekreációs és 
sportközpont építése, ami 3,3 milliárd forintos 
beruházást jelent. Az új létesítmény várhatóan 
decemberre elkészül. A zöld város programban 
szereplő fejlesztéseink hozzávetőlegesen két-
milliárd forintot jelentenek. Az ipari park bőví-
tése egymilliárd forintba kerül, s természetesen 
van még jó néhány kisebb volumenű beruhá-
zásunk is. Valamennyi projektünket a tervezett 
időben el tudtuk indítani, s benyújtottunk több-
lettámogatási kérelmeket is, hogy tovább nö-
vekedhessen a mozgásterünk. Fontos külön is 
megemlítenem a közlekedést érintő beruházá-
sainkat, amelyek csomópontok és körforgalom 
kiépítését, új kerékpárutak létesítését jelentik. 
A nagy projektek többsége uniós pályázati for-
rásokból valósul meg. Elkezdtük a felkészülést 

Dr. Áldozó Tamás
Pápán született, és tanulmányai be-
fejezése után ugyanide tért vissza. 
Jogász, magyartanár, könyvtáros. 
Dolgozott a Fidesznél, a Türr István 
Gimnáziumban, a Vállalkozásfejlesz-
tési Alapítványnál. 1998-tól alpol-
gármester, 2011-től polgármester. 
A megyei közgyűlésnek 1998 óta 
tagja, a Fidesz-frakciót vezeti. Négy 
gyermeke van.Évről évre nő a Várkertfürdő látogatottsága 

A főtéren álló Szent István vértanú templom Pápa egyik meghatározó jelképe, építészeti emléke

az újabb uniós gazdasági ciklusra, megfontolt 
tervezése zajlik az újabb pályázatainknak. 

‒ Fontos egy település életében a külcsín, de 
kevés ahhoz, hogy az ott élők jól érezzék magu-
kat. Milyen a város megtartó ereje, közösségi 
élete?

‒ Pápa nagyon erős identitással rendelkező 
település, ugyanakkor a lakosságszám csök-
kenést mutat annak ellenére, hogy az itteni 
munkahelyek sokakat vonzanak városunkba. 
Egyre többen ismerik fel azt, hogy Pápán jó 
élni, jók az önkormányzati szolgáltatások. Sok 
szempontból példaértékű a közösségépítés. Jól 
működnek az önszerveződő civil szervezetek. 

‒ Milyen nyár végi, ősz eleji programokra 
hívná fel a látogatók figyelmét?

‒ Bízunk abban, hogy az idén sokan a belföldi 
nyaralást választják, így szeretettel várunk min-
denkit Pápára. Az Esterházy-kastély, a Pannonia 
Reformata Múzeum, az UNESCO szellemi kul-
turális örökség részét képező kékfestés mestersé-
gét bemutató Kékfestő Múzeum, a Várkertfürdő, 
a Bakony közelsége számos élményt és kikap-
csolódási lehetőséget kínál. Szeptember 9. és 
13. között rendezzük meg a hagyományos Pápai 
Csülök-, Cicege- és Borfesztivált, szeptember 
25. és 27. között pedig a Pápai Barokk Vigassá-
gokat. Mindkettő számos kulturális és kulináris 
élményt kínál a városunkba látogatóknak. ■Az Esterházy-kastélyban megelevenedik a múlt
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‒ Több mint egymilliárd forint értékű turiszti-
kai beruházás indul Sümegen. Milyen fejleszté-
sek valósulnak meg ennek keretében? 

‒ A Nemzeti kastélyprogram és a Nemzeti 
várprogram részeként megújul a vár és a Püs-
pöki Palota. A Nemzeti Örökségvédelmi Fej-
lesztési Kft. a beruházó, ők pályáztak mindkét 
esetben. Sümeg az egyetlen olyan magyaror-
szági település, ahol két, hasonló program fut 
párhuzamosan. A Püspöki Palota munkálatai 
két esztendeje folynak, az év végére befe-
jeződik az építkezés. Jövőre ér véget a teljes 
felújítás, s addigra a tervezett kiállításokat 
is berendezik. A városnak nagyon fontos az 
épület, hiszen ma az egyetlen közkézen lévő 
barokk püspöki palota az országban. Az 1700-
as években a veszprémi püspökök lakhelyéül 
szolgált. Közülük is kiemelkedik Padányi Biró 
Márton, aki plébániatemplomot építtetett, és az 
abban található freskó a rokokó festészet egyik 
legcsodálatosabb, nemzetközi kitekintésben is 
jelentős emléke. 

A vár fejlesztésének köszönhetően helyre-
állítják a keleti épületrészt, és a korabeli vár-
életet idéző kiállítást alakítanak ki. A vár első 
emeletén kap majd helyet a 16. századot meg-
jelenítő interaktív kiállítás, a földszinten pedig 
az eredeti funkciónak megfelelően műhelyek, 
és különböző mesterségek udvarai lesznek lá-
togathatók. A kaszárnya, a Várnagyi-ház és a 

Sümeg, a Balaton kapuja           
idén is várja a vendégeit 

Sümegről mindenkinek a vár jut az 
eszébe, hiszen bárhonnan köze-
lítjük meg a települést, jól látszik 
a domb tetején álló középkori 
kőerőd. Végh László, Sümeg pol-
gármestere azonban sok érdekes 
történelmi emlékre hívja fel olvasó-
ink figyelmét, amiért érdemes ellá-
togatni a városba. Ilyen a Püspöki 
Palota, Kisfaludy Sándor szülőhá-
za, vagy az őskori kovakőbánya.

középkori konyha egységesebb kialakítása az 
építési tervek szerint jobban visszaadja majd 
az élő vár környezetét, a szintén megújuló 
Csabi-torony pedig az átjárást biztosítja az 
északkeleti gyilokjáró két szárnya és a kiállí-
tóterek között. De korhű módon fogják hely-
reállítani a sütőházat is, amelyet látványsütésre 
is alkalmassá tesznek majd. A vár területén lát-
ható állandó kiállítások bővülnek, és a tervek 
szerint új tárlatok nyílnak a közeli jövőben. A 
munkálatok ellenére a sümegi vár továbbra is 
látogatható. 

‒ Sümeg számára nagyon fontos az idegen-
forgalom. Hogyan befolyásolta az életüket a 
vírusjárvány? Mikor tudnak először nagyren-
dezvényt tartani?

‒ Márciusban bezárt a vár és a hotel. A 
pünkösdi hétvégén nyíltak újra. Mindenkit 
érintett a pandémia, vendéglátókat és turistá-
kat egyaránt. A veszélyhelyzet kihirdetésekor 
lemondtuk a Gesztenyevirág Fesztivált, ami 
májusban lett volna. Ez nálunk amolyan tu-
risztikai szezonnyitónak számít. Sümeg híres 
a vadgesztenyefáiról, amelyek mediterrán han-
gulatot adnak a városnak, innen a név. A július 
végi Jakab-napot, az érett bor és a vadászat 
ünnepét is már csak jövőre tudjuk megtartani. 
Sajnáljuk, hiszen az utóbbi négy-öt évben regi-
onális rendezvénnyé nőtte ki magát, s a megyei 
vadászkamara fő eseményévé vált Veszprém 
megyében. Ilyenkor nagyon sokan látogatnak 
el hozzánk. A nagyrendezvények közül szeren-
csére egy azért nem marad el. A Himfy-feszti-
vált megtartjuk, ami egyszerre szól a szüretről 
és Kisfaludy Sándorról. A híres költő kultuszá-
nak ápolására komoly hangsúlyt fektetünk, hi-
szen itt született, itt is élt és itt hunyt el. 

‒ Több pályázatuk is elindult, illetve lezá-
rult az elmúlt időszakban. Melyek ezek? 

Végh László
1965-ben született Sümegen. 1984-
ben érettségizett a helyi gimnázium-
ban. Az ELTE Természettudományi 
Karán 1990-ben végzett geofizikus-
ként, 1994-ig a Magyar Földtani és 
Geofizikai Intézetben dolgozott, majd 
hazaköltözött szülővárosába. 2006 
és 2010 között Sümeg alpolgármes-
tere volt, 2014-től pedig a város pol-
gármestere.Elkészült a körforgalom a belvárosban

A várban helyreállítják a keleti épületrészt, és a korabeli váréletet idéző kiállítást alakítanak ki

‒ Valamennyi pályázattal az itt élő 6300 la-
kos életminőségének javulását tűztük ki célul. 
Új, korszerű bölcsődei épület alakítottunk ki, 
ahová a jövőben több kisgyerek járhat. Az új 
belvárosi körforgalom pedig a város közlekedé-
sét újította meg. Szerencsére nálunk az idegen-
forgalommal nincsen gond, sok a látogatónk. 
Célul tűztük ki, hogy a belvárosba is próbáljuk 
bevonzani az embereket. Pályázatunk, és meg 
is valósítottunk egy úgynevezett középkori 
zsibvásárt, amelynek a központ ad helyet. A 
várból egy ösvényen tudnak lesétálni a turisták, 
ami a Püspöki Palotához vezet. A vásár nem-
csak piacot jelent, hanem kulturális helyszínt is, 
ahol zene szól, és fellépők is színesítik a prog-
ramokat. A vírus sajnos közbeszólt, ezért idén 
csak teszteljük, hogyan fogadják az ideérkezők. 
Azt gondolom, így a közelben lévő vendéglátó-
helyek forgalma is emelkedik majd. Sümegen a 
földtani látnivalókat szintén érdemes megnéz-
ni. A Mogyorós-dombon a kréta kori kőzeteket 
feltárták, több bánya működött itt. Egyedi kö-
vületek is láthatók. A város üzemelteti az ezek 
mellé épült kempinget, sőt egy látogatóközpont 
is elkészült, most rendezzük be. 

Az interjú teljes szövege a 
www.pannoniakincsei.hu-n olvasható.

‒ Turisztikai és gazdasági szakemberek azt 
mondják, a hazai idegenforgalom újraindítá-
sában a Balatonra fontos feladat hárul. Mit 
tehet ezért az ön városa?

‒ Balatonfüred mindig is igyekezett a stran-
dolás mellett egyéb kikapcsolódási lehetősége-
ket felkínálni vendégeinek. Büszkék vagyunk 
a kulturális és turisztikai eredményeinkre, 
hagyományainkra. Bár a 195. Anna-bált nem 
rendezhettük meg, de az Anna Fesztivált vál-
tozatlan formában bemutatjuk a közönségnek. 
Augusztusban pedig nem marad el a Borhe-
tek rendezvénysorozat. Kiállítótereink ‒ a 
Vaszary Galéria, a Kisfaludy Galéria, a Jókai 
Emlékmúzeum, a Városi Múzeum, a Zsidó 
Kiválóságok Háza ‒ megnyitottak, ahol érté-
kes és egyedi képzőművészeti, tudományos-
ismeretterjesztő kiállításokat tekinthetnek 
meg a látogatók. Ezenkívül a város köz- és 
zöldterületei, strandjai a parkfenntartást végző 
szakembereink szorgalmas munkájának ered-

ményeként tiszták, rendezettek, ahol élmény 
az időtöltés. Bár a tavasz és nyárelő program-
jai elmaradtak, de közülük néhányat sikerült 
az őszi programsorozatokba átmenteni. Ilyen 
például a Balatoni Hal- és Borünnep, amely-
re a Füredi Szürettel együtt októberben kerül 
sor. Szeretnénk megrendezni a viszonylag friss 
programunkat, a Füred Gastrót novemberben. 
De az ősz sok sportrendezvénynek is teret ad 
majd, lesznek futó- és biciklis versenyek, au-
tós tuning-találkozó, és talán látványtánc EB 
is. Ősszel tervezünk az EKF 2023-mal közös 
Filmpikniket, és persze a hagyományosan 
szeptemberi Quasimodo Költőverseny és Iro-
dalmi Fesztivál sem marad el. 

‒ Aki évekkel ezelőtt járt a városban, szinte 
rá sem ismer. Nagyon sok beruházás, fejlesztés 
valósult meg. Melyek a legfontosabbak?

‒ Nos, kérdés, hogy mikor járt az illető 
utoljára a városban. Legfrissebb fejlesztésünk 
a Zákonyi utcai mélygarázs felett kialakított 
közpark, amely az egyik leglátványosabb kö-
zösségi beruházásunk. A közeljövőben meg-
újul a Füred Kemping vitorláskikötője. Út-
jaink, épületeink folyamatosan újulnak meg. 
Például a Lipták Gábor Városi Könyvtár is 

Balatonfüred a régió egyik        
legkedveltebb turisztikai célpontja

A város vonzereje gyönyörű fekvésén túl szénsavas forrásainak gyógyhatásában, zamatos, jó boraiban, 
de legfőképpen az itt élő emberek vendégszeretetében rejlik. Történelmi és kulturális hagyományai, nagy 
múltú rendezvényei minden évszakban Balatonfüredre csábítják az érdeklődőket. Dr. Bóka István polgár-
mesterrel beszélgettünk.

bővítésen és teljes felújításon esett át, május-
ban volt az új épület átadása. Büszke vagyok a 
Városi Uszodára, amelynek tervezéséért Varga 
Tamás építész Ybl-díjat kapott, és már két éve 
szolgálja a városlakókat és a turistáinkat. Ta-
valy megújult a Balaton Konferencia- és Sza-
badidőközpont szabadtéri színpada, ami most 
már technikaigényesebb produkciók megren-
dezésére is lehetőséget ad. És a fejlesztés nem 
áll le. Jelenleg a több mint 50 éves Lóczy La-
jos Gimnázium áll teljes felújítás alatt, amely 
ugyan nem szolgálja közvetlenül a turizmust 
vagy a gazdaságot, de az oktatásba való befek-
tetés a hosszú távú fejlesztési stratégia része. 
Szeretném azt hinni, hogy az a gyermek, aki 
az általános és középiskoláit Balatonfüreden 
járja, nagyobb valószínűséggel akar majd a vá-
rosban élni, családot alapítani és dolgozni.

A „Balatoni vízi megállóhelyek létesítése” 
projekt keretében valósítjuk meg a Kékszalag 
sétányt. A város nyugati, partközeli részén ta-
lálható a Berzsenyi savanyúvíz-forrás, amely 
területet az új sétányszakasz kialakításával 
sikerül bekötni abba az egyedülálló sétány-
rendszerbe, mely Balatonfüred egyik unikális 
adottsága és népszerű turisztikai vonzereje ‒ 
nemzetközi kitekintésben is. 

‒ Milyen további fejlesztési terveik vannak? 
Hogyan látja Balatonfüred jövőjét?

Dr. Bóka István

1964-ben született Veszprémben. 
Az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Jogtudományi Karán szerzett 
diplomát. Alsóörsön, a Veszprém 
Megyei Önkormányzatnál, majd 
Balatonfüreden töltött be különbö-
ző közéleti funkciókat. 2002 óta 
Balatonfüred polgármestere, 2007-
ben az Év polgármestere díj kitünte-
tettje. Nős, hat gyermek édesapja.

‒ Balatonfüred jó úton halad. Persze, ter-
vekből sosincs hiány. Az ország hat városában, 
állami támogatásból, új kézilabda-akadémiák 
létesülnek, közülük az egyik Balatonfüreden 
lesz. A város Veszprémmel közösen vezeti majd 
az utánpótlásképző szakmai központot. Az aka-
démiai képzés, amelyhez Balatonfüreden 50-60 
diák csatlakozhat, várhatóan ez év nyarán kez-
dődhet el. A hosszú távú tervek között szerepel 
egy új, fedett sportcsarnok megépítése is a For-
rás sportpark területén. 

Balatonfüredet mint turisztikai központot 
‒ neveznek bennünket a Balaton-felvidék fő-
városának és a Balaton kulturális fővárosának 
is – az átlagosnál is jobban érintette a járvány 
okozta bevételkiesés, hiszen a város gazdasági 
húzóágazata, a turizmus leállásra kényszerült. 
Ez a helyzet ismét fölhívta a figyelmet arra, hogy 
a város prosperitásához nem elegendő csupán a 
turizmus. Megértettük, hogy a jövőben több lá-
bon kell állni. Mindenki számára világos, hogy 
a Balaton-felvidéki településeknek, így Balaton-
fürednek is az egyetlen járható fejlődési útja az 
olyan vállalkozások telepítése, vonzása, ame-
lyek kis alapterületen magas hozzáadott értékű 
termelést valósítanak meg. Ha kijelölhetnék egy 
fejlődési irányt, akkor abban ez a „több lábon ál-
lás” nagy hangsúlyt kapna.

Az interjú teljes szövege a 
www.pannoniakincsei.hu-n olvasható.

Balatonfüred a „magyar tenger” legrégebbi, és máig egyik legkedveltebb üdülőhelye

»A Balatoni vízi megálló-
helyek létesítése projekt 
keretében valósítjuk meg a 
Kékszalag sétányt.«

A csodálatos Tagore sétány
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Balatonalmádit egyaránt jellemzi        
 a nyugalom és a vidám pezsgés

                   A hangulatos, árnyas fákkal szegélyezett almádi partszakasz, háttérben a Hunguest Hotel Bál Resort épülete

‒ Milyen örökséggel vette át elődjétől a várost?
‒ Szerencsére csak pozitívumokat tudok fel-
sorolni, ugyanis voltak és vannak olyan fej-
lesztések Balatonalmádiban, amelyek az előző 
önkormányzati ciklusban kezdődtek el. Nem 
sokkal a polgármesteri kinevezésemet köve-
tően – elődömmel közösen – adtuk át a Ma-
gocskák Óvodát, amely közel 250 gyermek 
befogadására alkalmas, és tíz óvodai csoporttal 
működik. Nyertünk pályázati forrásokat böl-
csődeépítésre, jelenleg a tervezési szakasz-
ban vagyunk. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 
a város lélekszáma növekszik, a lakosság 
száma megközelíti a tízezret. E pillanatban a 
Balaton-part negyedik legnépesebb települése 
vagyunk. Évente több százan választják lakó-
helyüknek a várost, főleg fiatal családok köl-
töznek hozzánk, folyamatosan épülnek családi 
és társasházak. Lassan bővítenünk kell a két 
általános iskolánkat. 

‒ Mit kínál a helyi munkaerőpiac az almá-
diaknak?

‒ Munkahelyeket elsősorban a turisztikai-
idegenforgalmi ágazat nyújt az itt élőknek, 
illetve az önkormányzati és állami intézmé-
nyek is a legnagyobb foglalkoztatók közé tar-
toznak. Komolyabb ipari jellegű hagyománya 
nincs a településnek, a helyi vállalkozások 
többsége a turizmushoz kapcsolható szolgál-
tatási ágazatokban működik. Nem véletlen, 
hogy a legjelentősebb adóbefizetőnk Balaton-
almádi legnagyobb szállodája. Egyébként ép-
pen most zajlik az északi part ikonikus szál-
lodájának, a Hunguest Hotel Bál Resortnak a 
teljes felújítása. 

A barátságos, családias hangulatú fürdőváros már a római időkben is lakott volt. A tó északkeleti medencé-
jének festői szépségű részén fekvő, lankás dombokkal körbeölelt Balatonalmádi hét kilométer hosszú part-
szakaszával egyedülálló látványt kínál az ideérkezőknek. Dr. Kepli Lajos polgármestertől kértünk interjút.

‒ Milyen további lehetőségeik, terveik van-
nak?

‒ Ha korlátozott mértékben is, de látunk le-
hetőséget a több lábon állásra, persze minde-
nekelőtt a legfőbb célkitűzésünk, hogy Balaton-
almádi ne csupán a főszezonban, hanem az év 
tizenkét hónapjában vonzó legyen az idelátoga-
tók számára. Ennek érdekében az egészség- és a 
kulturális turizmus területén kell fejlesztéseket 
végrehajtanunk. A gyógyturizmust illetően ke-
ressük a tőkeerős befektetőket. Talán kevesen 
tudják, de Balatonalmádinak e téren komoly 
hagyományai vannak, a két világháború között 
több szanatóriumi jellegű intézmény működött 
a településen. Ezeket a hagyományokat szeret-
nénk újraéleszteni. Ám ne feledkezzünk meg 
arról sem, hogy vannak szőlőterületeink, és 
egy kiváló pálinka-manufaktúránk, amelynek 
termékei közkedveltek a hazai és a nemzetközi 
piacon. Nem utolsósorban pedig Balatonalmádi 
híres a gasztroturisztikai kínálatáról is. 

‒ Az idei esztendő első fele a turizmus meg-
torpanásáról szólt. Milyen fejlesztésekkel segí-
tik az újbóli megélénkülést?

‒ Többirányúak a fejlesztési elképzeléseink, 
melyek döntően pályázati forrásokra épülnek. 
E pillanatban nagyberuházásunk a volt jezsui-
ta kolostor épületének felújítása, amelyet majd 
kulturális és közművelődési célra szeretnénk 
hasznosítani. A munka őszre fejeződik be, és 
egy ötven fő befogadására alkalmas szállás-
hely is épül. A szintén felújított magtárépülettel 
együtt a létesítmény egyúttal konferencia- és 
rendezvényhelyszínként is szolgál majd. Egy 
közel egymilliárd forintos beruházás keretében 

két új, természetes és műfüves futballpálya 
épül, klubházzal, taós forrásból és állami támo-
gatásból. Ősszel adjuk át használatra e sport-
komplexumot. Nyertünk pályázati pénzt egy 
kerékpáros ügyességi pálya és egy közel egy ki-
lométeres futókör építésére is. 92 millió forintot 
nyertünk a Magyar Turisztikai Ügynökségtől a 
három strandunk felújítására. 

‒ Augusztustól látnak-e lehetőséget nagy-
rendezvények megtartására?

‒ Augusztus közepén, reményeink szerint, 
sort keríthetünk a Klassz a pARTon! rendez-
vénysorozatra, amely hagyományosan a klasszi-
kus zene köré épül, és szeretnék megrendezni a 
strandkoncerteket is, amik a könnyűzene kedve-
lőinek nyújtanak felhőtlen szórakozást a strand-
jainkon. Legnagyobb nyári programunk augusz-
tus 20-hoz kapcsolódik, számos koncerttel és 
kulturális programmal. Az őszi programjaink is 
gazdagnak ígérkeznek, lesz futóverseny, Szüre-
ti felvonulás, Tökfesztivál, és számos kulturális 
eseményre is készülünk. Az őszi hétvégeken is 
szeretettel várjuk vendégeinket! ■

Dr. Kepli Lajos

1978-ban született Szekszárdon. 
A Veszprémi Egyetem Mérnöki Ka-
rán okleveles környezetmérnöki, a 
Pécsi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán pedig jogász-
diplomát szerzett. 2010-től 2019-
ig országgyűlési képviselő, majd 
az év októberétől Balatonalmádi 
város polgármestere. Nős, három 
gyermek édesapja. 

‒ A herendi porcelán a város nevét a világhírig 
röpítette. Arra kérem, mutassa be olvasóink-
nak a települést.

‒ A 3600 lakosú Herend dinamikusan fej-
lődő kisváros. Tavaly ünnepeltük várossá vá-
lásunk 20. évfordulóját. Legnagyobb munkál-
tatónk a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., 
700-750 embert foglalkoztat. Termékeit a világ 
több mint 50 országába exportálják. A Herendi 
Majolikagyár Kft. az évszázados fazekasság 
hagyományait viszi tovább, de a Jáger-csoport 
tagjaként gyártanak például műanyag elekt-
romos tokozatokat is. Az Árkossy Bútor Kft. 
minőségi termékei szintén keresettek a hazai 
és a nemzetközi piacon. A VERGA Veszpré-
mi Erdőgazdaság Zrt.-nek is működik nálunk 
erdészete.

A felsorolt vállalkozásoknak köszönhetően 
munkavállalóink jelentős számban dolgoz-
nak helyben, de persze jó néhányan ingáznak 
veszprémi és ajkai munkahelyekre is. Aki dol-
gozni akar, talál munkát, közhasznú munká-
saink száma soha nem érte el a tíz főt sem. A 
járványügyi veszélyhelyzet hónapjaiban sike-
rült összehangolni a jelentősebb munkáltatók 
intézkedési terveit. Az ugyan néhol előfordult, 
hogy csökkentett munkaidőben, de mindenhol 
folyamatos volt a termelés. Herenden tudomá-
sunk szerint nem volt koronavírus-fertőzés. A 
herendi varrodák jóvoltából az önkormányzat 
mindenkihez ingyen eljuttatott védőmaszkot, 
és a hatszáznál valamivel több 65 év feletti la-
kosok közül a rászorulókkal személyesen tar-
tottuk a kapcsolatot, és mindenben segítettük 
őket. Az önkormányzat munkatársai, a család-
segítő szolgálat és a nyugdíjas klub dolgozói, 
az óvónők és a civil önkéntesek mindannyian 
kivették a részüket ebben. Nem csupán a mun-

Herend évente lakosságszámának           
több mint hússzorosát látja vendégül

Az Északi- és Déli-Bakony találkozá-
sánál, a Herend–Szentgál-meden-
ce közepén, dombok ölelésében 
fekvő, festői szépségű kisvárost a 
Séd patak szeli át. Arról, hogy He-
renden mi minden történt az elmúlt 
években, illetve milyen tervek meg-
valósítása várható a közeljövőben, 
Jánszky Lajos László polgármester-
rel beszélgettünk. 

kahelyeken és a zárt közösségi terekben, ha-
nem a buszpályaudvaron és a közterületeken is 
rendszeresen végeztünk fertőtlenítést. 

‒ Milyen fejlesztések történtek, történnek?
‒ Herenden valamennyi infrastrukturális 

szolgáltatás adott, a csatornahálózattól az in-
ternet-elérhetőségen át a vezetékes gázig. Élel-
miszer-áruházunk nem csupán a város, hanem 
a környező települések lakosságát is képes ki-
szolgálni. Mindenki megelégedésére működik 
általános iskolánk, óvodánk és bölcsődénk. 
Az utóbbi vonzáskörzetünkből is tud fogadni 
gyerekeket. Pályázati forrásból bővíteni fogjuk 
a bölcsődét, jelenleg a közbeszerzési eljárás 
zajlik. Művelődési házunkat nemrégen nevez-
tük el dr. Pesovár Ernőről, a herendi születésű 
Kossuth-díjas néptánckutatóról. Herend egyik 
külterületén valamikor bánya működött, most 
ott csodálatos horgászparadicsom található, 
60-70 kis horgásztanyával. 

Pályáztunk egy olyan programra, amely a 
„leszakadó” városrészek felzárkóztatását tűzte 
ki céljául. Itt az egykori bányaüzem melletti 
településrészre gondolok. Nyertünk 55 + 150 
millió forintot, melynek révén egy hároméves 
projekt keretében igyekszünk az ott élő, mint-
egy 150 embert jó közösséggé formálni, szak-
mát tanítani nekik. Létrehoztunk ott egy kis 
gyümölcsöskertet, amit ők gondoznak majd. 
Külön buszjáratot biztosítunk a számukra, 
hogy könnyebben elérhessék az orvosi ren-
delőt, a gyógyszertárt, a gyerekek az oktatási 
intézményeket. Az idén összekötjük ezzel a 
külterületi városrésszel az ivóvíz- és csator-
nahálózatunkat, valamint a négy tömbházból 
kettőt külsőleg felújítunk.

Öt intézményünket tudtuk felújítani pá-
lyázati forrásokból, az energiatakarékosság 
jegyében. Belterületi főbb útjaink sorra meg-
újulnak, kicseréltük a vízvezetékrendszert is. 

Jánszky Lajos László
1953-ban született Esztergomban. 
Agrármérnöki diplomáját a Keszt-
helyi Agrártudományi Egyetemen 
szerezte. Igazságügyi szakértőként 
dolgozott mezőgazdasági területen. 
Elnökhelyettese a Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulásnak. Öt cikluson át 
volt képviselő Herenden, 2014 óta 
polgármester. Nős, két felnőtt fiúgyer-
mek édesapja.A Porcelánmanufaktúra termékei világhírűek

A Városháza formagazdag épülete ad helyet a házasságkötő teremnek is

A zöldváros program keretében földbe vittük a 
városközpontban a villanyvezetékeket, parko-
sítottunk, üzleteket, piacot és szabadtéri szín-
padot építünk szociális helyiségekkel, 100 fős 
nézőtérrel. Szeptember végére készülünk el a 
munkával.

‒ Mennyire meghatározó a város életében 
az idegenforgalom?

‒ A turizmust illetően elmondható, hogy a 
Porcelánmanufaktúra körülbelül 80 ezer látoga-
tót vonz ide évente. Az ottani látogatóközpont 
méltó a manufaktúra hírnevéhez, ahol bemu-
tatják a herendi porcelángyártás történetét. A 
múzeumlátogatás mellett az ideérkezőket to-
vábbi attrakciókkal szeretnénk meglepni, ezen 
dolgozunk most. Tervezzük például egy kilátó 
építését. Az egyik dombról csodálatos körpano-
ráma nyílik a Herend‒Szentgál-medencére. Ott 
szeretnénk felépíteni a világ legnagyobb vázá-
ját ‒ a 27 méter magas, porcelánváza formájú 
kilátóért komoly lobbitevékenységet folytatunk. 

Hagyományosan augusztus első hétvégéjén 
rendezzük meg a Kézműves Fesztivált, ame-
lyet idén későbbre halasztunk, az augusztus 
20-ai ünnepségsorozathoz csatoljuk. Érdemes 
a háromnapos rendezvény idején Herendre lá-
togatni, számos kulturális programmal és kuli-
náris meglepetésekkel várjuk vendégeinket. ■
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