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Sokan azt hiszik, egy operista mindig nyi-
tányokat meg áriákat dúdol. Pedig most, ha 
szülővárosomról mesélek, fejemben egy 
Hobó-szám megy. Hobóé, akit egy időre a 
veszprémi vegyipari technikum vett fedele 
alá, amikor pesti középiskolákban ellehe-
tetlenült. „Menj vissza, vándor, nem lehet 
két hazád.” 

   Úgy is szoktam magamban érteni, hogy 
valójában két házad sem lehet, nemhogy 
két hazád, mert az egyik semmiképp se lesz 
igazi. Vannak szerencsések, akiknek a vi-
lágra jöveteli dátuma melletti városnév – a 
hely, ahol volt szülészet! – a felnövekedés 
terepével azonos. A hatvanas évek utolsó 
napján világra hunyorogva nemcsak ne-
vemben hordom a naptárt, de azt a sokarcú 
várost is, amely éppúgy már csak bennem 
létezik. S mivel százötvenkét kilométerre 
ülök a kihajtható kanapétól, amelyen első 
22 évemben aludtam, még sajog is. A ház 
már csak düledező, mint annyi minden 
„egykori”.

Veszprém nekem először is: falu! A Séd 
völgyében, egykori vágóhíd, egykori Üvért 
telephely, egykori kertészet, egykori kug-
lipályás cukrászat, egykori püspöki borki-
mérés és egy középkori klastromrom met-
szetében éltünk. A Méhes utca így a falu 
és a tanya közti életérzés – megyeszékhely 
mélyén, elfelejtett völgyben. Csak villany 
volt, víz, csend, erdő, patak a kert végében 
(„vízparti ingatlan”), nagyszülők – és para-
dicsomi nyugalom. 

A másik Veszprém-arc nagy kontraszt: a 
Cholnoky szordinált betondzsungele. Már 
nincs meg az iskolánk – a bizonyos „kettes 
számú”, felvonulási pozdorja-épület. A Be-
súgó-sorozatban tán tudatlanul emlegették 
– felállt a szőr a karomon! –, de egyszerre 
költöztünk a hetedikkel és anyukámmal a 
legújabb lakótelepre. 40 percet gyalogoltam 
addig – sokat a Kopácsin felfelé –, most 40 
méterre kerültem tőle. Onnan datálom idő-
zavaraimat, sose tudtam már pontos lenni. 
Gimnazista lét, szerelem, basszusgitár és 
dalszöveg, jogról operára pályamódosulás, 
minden. Romantikát visz a fiatalság oda és 
akkor is, ha csak por és beton van, és még 
a facsemeték sem tudják, megmaradnak-e.

A harmadik veszprémi világ a város-
központ a Lovassytól az egyetemig, közte 
zeneiskolával, fúvószenekarral, kórusok-
kal, könyvtárral, egykori konzival, egykori 
mozival. (Hangvilla ha lett volna, csíptük 
volna!) Szüleim az egyik énekkarban jöttek 
össze, én később a másikba jártam. De a pi-
aristák nyomán az emelkedés esélye, a kö-
zösséghez tartozás lehetősége, amely egy 
elsőgenerációs „tanyasi” fiút is elért: ez is 

Kedves Olvasó! 

volt számomra Veszprém szelleme történe-
lemmel, művészettel és lelkesedéssel tele.

Sosem kellett hátrányt éreznem. Az ér-
telmiségi sarjak is pont olyan veszprémiek 
voltak, mint én, máig barátaim a régi ba-
rátaim. „Negyediket éjjel leltem”, énekeli 
Kékszakállú a Bartók-mű legvégén. A bó-
nusz-arc a spirituális súly, a lényeg. A Vár. 
Nemcsak ájtatos sóhajjal őrzöm levegőjét, 
pedig ott kereszteltek, bérmáltak. Nagy-
szüleimmel jártunk kétszáz lépcsőjén fel a 
völgyből, fehér karingben teltek hétvégéim 
a székesegyházban. Énekeltem és olvas-
tam, szerepelni is tanultam szentmisék szá-
zain: felbecsülhetetlen adomány! Havas ka-
rácsonyok, szikrázó húsvéti meg pünkösdi, 
úrnapi ünnepek. Tömjénfüst és szélvihar, 
sok-sok harangszó. Oda jártam hittanra, de 
a TABU együttessel szanaszét zajongtuk a 
plébániát, az (egykori) Ifjúsági Házat is. A 
Várban harsonáztunk a Csíksomlyói pas-
sióban, és Kobajasit lestük az ÁHZ élén. 
És dalestet adhattam az érseki palotában, 
utóbb elhozhattam ide az Operaházat is.   
De mélyen bennem valamilyen téli éjsza-
ka él, a Vár ezeréves titkait csillogtatja a 
nedves bazaltkockákon, nátriumos fénnyel 
pislognak a kandeláberek és hideg húz: 
templomi népénekek régi visszhangjában, 
saját magamban gyalogolok.

Szerencsés, aki ott él, nekem nem sike-
rült. Ma Vácon nézhetek „igazi” piarista 
gimnáziumot, dómot, barokk teret, Dunát. 
Pazar ez is, minden nagyobb, hordozza a 
főváros aurájának fényvetületét: négy gye-
rekembe „saját Veszprémük” épül be épp. 
De nem lehet két hazád, hiába keresed itt, 
ami ott létezett.

Az igazi Veszprém itt van a bőröm alatt, 
szívem felett, fehér zajból is kihallom ne-
vét.

Ókovács Szilveszter, 
a Magyar Állami Operaház 

főigazgatója
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A felsőörsi kAtolikus templom műemlékorgonájA
Hazánk legrégebbi orgonái közül a soproni és a győri után időben a harmadik a felsőörsi Bűn-
bánó Magdolna prépostsági templom műemlékorgonája, amit egy kőszegi vagy soproni mester 
készített 1745-ben, Padányi Biró Márton megrendelésére. Tárgytörténeti jelentőségét egyrészt az 
orgona rövid, tört mélyoktávos vezérlése adja, másrészt pedig Magyarországon ez az egyetlen 
megszólaltatható állapotban lévő ilyen típusú barokk orgona.

Az esterházy-kAstély 
Az Esterházy család már 1743-ban monumentális 

rezidenciát tervezett a védelmi funkcióját elveszítő 
pápai vár helyére, a versailles-i típusba tartozó barokk 

kastély építése azonban csak 1784-ben fejeződött 
be. Az épületegyüttes középső szárnyában lettek 

kialakítva a reprezentációs helyiségek, az oldalszár-
nyakban pedig a vendéglakosztályok és a mindenkori 
tulajdonos magánlakosztálya. A főúri enteriőrt bemu-

tató kiállításnak köszönhetően a látogatók bepillantást 
nyerhetnek a barokk főúri élet hétköznapjaiba. 

pegAzus színház
Pápán, a különleges hangulatú barokk pincében több mint 
15 éve működő bábszínház kínálata változatos: bábelőadá-
sok és felnőtt színházi bemutatók, zenés-táncos darabok, 
irodalmi műsorok, játszóházak, kiállítások, pedagógiai fog-
lalkozások kedvelt programjai az érdeklődőknek. A Pegazus 
Színház művészeti alkotótevékenysége jól ismert az egész 
régióban. Pápa városa Pro Publico-díjjal, a Veszprém Me-
gyei Önkormányzat pedig Közművelődésért díjjal ismerte el 
a társulat kulturális és értékteremtő tevékenységét.

füredi AnnA-bál
Az Anna-bál Balatonfüred 
legnagyobb múltra visszatekintő 
rendezvénye, országszerte ismert 
és elismert, rangos esemény. Az 
első bált Szentgyörgyi Horváth 
Fülöp János rendezte 1825. július 
26-án a füredi házukban lánya, 
Anna Krisztina tiszteletére. Anna 
a hagyomány szerint ezen a bálon 
ismerkedett meg későbbi férjével, 
Kiss Ernő huszár főhadnaggyal. A 
Füredi Anna-bál máig őrzi múltunk 
egyik legragyogóbb korszakának, a 
reformkornak értékeit és üzenetét, 
de nagy jelentőséggel bír abból a 
szempontból is, hogy erősíti a bá-
lon megjelentek magyarságtudatát. kiadvány 2022

Pannónia kincsei

Veszprém megye

Veszprém megye magazin 
2022. 08. 04.

Kiadja: Cosmo Média Kft. 
1139 Budapest, 
Röppentyű u. 21–23. 

Felelős kiadó: 
Kövecsesné Takács Tünde 

Telefon: +36-30-956-5599 

E-mail: t.takacs@t-online.hu 

Projektmenedzser: Pap Éva

Írta: Balázs Éva, Walter Béla 

Fotó: Mészáros T. László

Olvasószerkesztő: Walter Béla 

Tervezte: Beke Krisztina

Címlap: Máhl Kornél: 
Veszprémi látkép

Nyomtatás: 
EDS Zrínyi Zrt.
2600 Vác, Nádas utca 8.
1212 Bp., II. Rákóczi Ferenc út 177-179.
Felelős vezető: Vágó Attila 

A magazin megjelenését a megye 
önkormányzatai és cégei támogatták. 

www.pannoniakincsei.hu

theodorA 
ásványvizek

Magyarország legrégebbi 
természetes ásványvizének, a kékkúti 
forrásoknak a története a római korig 
nyúlik vissza. A Káli-medence területén 
található ásványvíz a dolomitrétegek 

repedéseiben helyezkedik el, 
kialakulásában közvetlen szerepet 
játszik a vízkörforgás. Napjainkban 

a Theodora közkedveltsége 
jelentős a vízpiacon.

fotó: emmer lászló
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– Mekkora forrás állt a megye rendelkezésére, 
és abból milyen kiemelt fejlesztések valósultak 
meg?

– A Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program Veszprém megye részére 45,17 milliárd 
forintos keretösszeget jelölt meg a 2014–2020 
közötti programozási időszakban. Veszprém 
megyében is kiemelt jelentőséggel bírt, hogy a 
rendelkezésre álló forráskeretet felhasználjuk, 
melyet a megyei önkormányzat és a megye tele-
pülési önkormányzatai közös munkájának ered-
ményeként sikeresen teljesítettünk. Sőt, a ciklus 
alatt megjelent további többletforrásokat is le-
kötöttük. Azt mindenképpen megállapíthatjuk, 
hogy mindig a helyi adottságoktól függ, hogy 
falvaink és városaink mire pályáztak, pályáznak. 

A Balaton-parti és a Bakony egyes települései 
alapvetően a turizmusban látják a lehetőségeket, 
míg a hegyes-völgyes helyen élőknél például a 
csapadékvíz-elvezetés élvez prioritást. Telepü-
léseinknek ugyanakkor továbbra is fontos a böl-
csődei és óvodai férőhelyek bővítése, csakúgy, 
mint a turisztikai beruházások. Utóbbiak ese-
tében a kerékpárutak tervezésére is komoly az 
igény. Az Irányító Hatósággal szoros együttmű-
ködésben 2016-ban a Modern Városok Program, 
majd 2019-ben a Családvédelmi Akcióterv és a 
Magyar Falu Program révén a TOP-hoz illesz-
kedő intézkedések forráskeretei emelkedhettek 
meg. Veszprém megyében tehát – a megyeszék-
hely nélkül – a megítélt TOP-támogatások ösz-
szege  meghaladta a 63 milliárd forintot. 

– A megyében kiemelt jelentősége van a 
turizmusnak. Hogyan sikerült átvészelni a 
pandémiás időszakot, s miképpen látja jelenleg 
az ágazat a saját helyzetét? 

– A járványhelyzet miatt a turizmus me-
gyénkben is megtorpant, azonban a kormányzati 
intézkedéseknek köszönhetően már újra kellő 

Veszprém megyében sikeres volt a 2014–2020-as időszakra szóló TOP-programok megvalósítása. Turiszti-
kai fejlesztések történtek, számos településen bővültek az óvodai és bölcsődei férőhelyek, csapadékvíz-elve-
zető rendszereket építettek ki. Ezekről, és az új fejlesztési ciklusban megnyíló lehetőségekről beszélgettünk 
Polgárdy Imrével, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökével.

optimizmussal tekinthetünk az idegenforgalom-
ra. Veszprém megyében is jelentős turisztikai fej-
lesztések, bővítések valósultak meg a Kisfaludy 
Programnak köszönhetően. Amint kinyithattak a 
szállodák, jelentős belföldi érdeklődés mutatko-
zott meg a szálláshelyeken, éttermekben, szinte 
kiváltva az elmaradt külföldi vendégeket. 

– Melyek lesznek a fő fejlesztési irányok a 
TOP 2021–2027-es időszakban? Mekkora for-
rásból gazdálkodhatnak? 

– Az új uniós tervezési ciklus területi alapú 
fejlesztéseinek keretrendszerét az új operatív 
program, a Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program Plusz fogja meghatározni. A TOP 
Plusz Magyarország kevésbé fejlett régióinak és 
a fejlett régiónak számító Budapest területi alapú 
fejlesztéseit támogatja, kiemelt figyelmet fordít-
va a legkevésbé fejlett régiók és az elmaradott 
térségek fejlesztésére.

Veszprém megye TOP Plusz indikatív forrás-
kerete 80,249 milliárd forint lesz a következő 
időszakban. A továbbiakban is tudnak pályázni 
a településeink kerékpárutak építésére, csapa-
dékvíz-elvezetésre, bölcsődei, óvodai férőhely-
bővítésre, önkormányzati épületek energetikai 
fejlesztésére, az aktív turizmus fejlesztésére és a 
belterületi utak felújítására.

– Hogyan alakult az elmúlt időszakban a 
megye kistelepüléseinek helyzete?

– Veszprém megyéhez 217 település tartozik, 
melyek közül 15 város, azonban a megye népes-
ségének 62 százaléka városokban él. Már ez az 
ellentmondás is érzékelteti, megyénkben igen 
jelentős számú kistelepülés található. A megyei 
önkormányzat mindig is kiemelt figyelmet for-
dított a kistelepülésekre, reméljük, az ott élők is 
úgy érzékelik, hogy az elmúlt időszakban javult 

a falvaink helyzete. Ez köszönhető a Magyar 
Falu Programnak, de úgy gondoljuk, a megyei 
tervezési körbe utalt TOP-források felhasználása 
is mindezekhez jelentősen hozzájárult. 

Fontos itt megemlíteni, hogy projektelő-
készítési és projektmenedzseri feladatokat is 
ellátott a megyei önkormányzat, ha ezt a tele-
pülések kérték. Ezzel általában a kistelepülé-
sek éltek, hiszen megfelelő szakembergárdát 
jellemzően csak a városok tudtak fenntartani.

A 2021–2027-es uniós tervezési ciklusban 
is megmaradt ez a lehetőség a kistelepülések 
számára. Már a projektszintű előkészítés szaka-
szában közel tíz kistelepülést értünk el óvodai-
bölcsődei fejlesztések megalapozó dokumen-
tumának előkészítésével, tucatnyi kistelepülést 
energiahatékonysági fejlesztések előkészítésé-
vel és majd’ húsz települést felszíni csapadék-
víz-elvezető hálózatok tervezési térképének 
elkészítésével.

A TOP Plusz felhívások első körös benyújtási 
szakasza lezárult, itt is lehetőség volt a megyei 
önkormányzat segítségét kérni a támogatási ké-
relmek benyújtásához.

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

A megyei önkormányzat figyel a kis falvakra

A Bakony déli lejtőjén fekvő Csetényt sokan „Kis Toscanaként” emlegetik

A holland típusú tési szélmalmok egyike

Polgárdy Imre
1954-ben született Pápán. Az ottani 
Petőfi Sándor Gimnáziumban érettségi-
zett. Diplomáját Győrben, az Apáczai 
Csere János Főiskolán szerezte. 1989-
től a Fidesz tagja. 1998-tól a Veszp-
rém Megyei Önkormányzat Közgyű-
lésének képviselője, majd 2008-tól 
alelnöke volt. Jelenleg a Veszprém 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésé-
nek elnöke.

– Az elmúlt időszakban melyek voltak a megyei 
kormányhivatal legfontosabb feladatai, és ho-
gyan sikerült ezeket megoldaniuk?

– A feladatunk nem csupán az ügyfelek ma-
gas színvonalú kiszolgálása, hanem a kormány 
döntéseinek a megvalósítása is. A sokrétű hiva-
tali munka mellett két évvel ezelőtt szinte egyik 
napról a másikra kellett alkalmazkodnunk a jár-
ványhelyzethez, amely többletfeladatokat rótt 
a kormányhivatalokra, így ránk is. A kormány 
aktív partnerei voltunk a gazdaságvédelmi  és 
gazdaság-újraindítási akciótervek végrehajtásá-
ban, az itt élők életkörülményeinek javításában, 
a gazdaság stabilitásának megőrzésében, a mun-
kahelyek megvédésében, a családok megélheté-
sének biztosításában. 

Büszke vagyok arra, hogy a kormányhivatal-
ra mindvégig számíthattak az itt élő emberek és 
az itt működő vállalkozások.  A kormányhivatal 
gyors alkalmazkodóképességére volt szükség 
akkor is, amikor a háborús veszélyhelyzettel 
kapcsolatos újabb feladatok jelentkeztek. A vi-
dékfejlesztésben a kormányhivatalokra – mint 

A Veszprém Megyei Kormányhi-
vatal fontos szerepet vállal a ve-
szélyhelyzettel összefüggő felada-
tok megoldásában, a gazdaság 
újraindítását célzó akciótervek 
végrehajtásában, és támogatja a 
Veszprém-Balaton 2023 Európa 
Kulturális Fővárosa programsoro-
zat megvalósulását. A részletekről 
Takács Szabolcs kormánymegbí-
zottat kérdeztük. 

mezőgazdasági hatóságokra – kiemelt szerep 
hárult. Tavaly csaknem 4100 Veszprém megyei 
gazda kapott összesen közel 18 milliárd forint 
támogatást.

– Szerepel-e az elképzelések között az ügyin-
tézés további korszerűsítése?

– Természetesen. A digitális fejlesztések, az 
elektronikus ügyintézési lehetőségek bővítése 
egyre nagyobb hangsúlyt kap, igazodva ügyfe-
leink igényeihez. A tudásalapú működés, a fo-
lyamatok minél szélesebb körű automatizálása 
a bürokrácia-csökkentés egyik alapja. Az elmúlt 
évek talán legjelentősebb digitális fejlesztése az 
e-bejelentő, amely egyetlen bejelentéssel, ott-
honról is lehetővé teszi az adatváltozások és a 
közműátírások intézését – és ehhez csupán egy 
ügyfélkapus regisztrációra van szükség. Ez az 
adatváltozás-kezelési szolgáltatás csökkenti 
az állampolgárok adminisztrációs terheit, de a 
szolgáltató szektorban is egyszerűbb, gyorsabb 
és hatékonyabb ügyintézést tesz elérhetővé. 

A csatlakozó szolgáltatók köre folyamato-
san bővül Veszprém megyében is. Ehhez kap-
csolódóan újabb élethelyzet-alapú fejlesztések 
megvalósítását is tervezzük. Szintén a korsze-
rűsítést szolgálja a mesterséges intelligenciával 
működő, automatikus ügyintézést lehetővé tevő 
eszközök telepítése is. Az automatizált ügyin-
tézési pontokon elektronikus úton, okmány- és 
arckép-azonosítás igénybevételével 14 népszerű 
ügyet lehet intézni, például a személyazonosító 
igazolvány igénylését. Ez a lehetőség megyénk-
ben jelenleg a veszprémi Mindszenty utcai 
kormányablakban áll rendelkezésre, de később 
minden járási hivatalban elérhető lesz.

A kormányhivatalok azon dolgoznak, hogy 
a legmodernebb technológiai újításokat felhasz-
nálva minél hatékonyabb és professzionálisabb 
területi közigazgatást alakítsanak ki. Az új, 
videotechnológiára épülő fejlesztés révén már 

otthonról, számítógépen keresztül is intézhetik 
ügyeiket az állampolgárok. Várhatóan 2023-
ban teljes mértékben elektronizálttá válik az 
ingatlan-nyilvántartás, csökken a földügyi eljá-
rások átfutási ideje és költsége. Ez önmagában 
is hatalmas mértékben járul hozzá a gazdaság 
versenyképességének növeléséhez.

– Jelenleg melyek a kiemelt feladatok?
– A védelmi feladatok maradéktalan ellátása 

mellett továbbra is cél a megyei munkanélkü-
liségi ráta alacsony szinten tartása érdekében 
szükséges intézkedések megtétele, a fokozott 
ingatlanpiaci kereslettel és az építőipar fellendü-
lésével összefüggő hatósági feladatok jogszerű 
és szakszerű ellátása. Kiemelt feladatunk továb-
bá a hatósági ár betartására és a megtévesztő 
árcsökkentések megakadályozására irányuló el-
lenőrzések elvégzése, valamint a szórakoztatási 
és játszótéri eszközök, ifjúsági táborok folyama-
tos monitorozása. 

A fogyasztóvédelmi jelenléttel és a rendsze-
res vizsgálatokkal a kormányhivatal az embe-
rek védelmét és biztonságát kívánja szolgálni. 
Speciális feladatunk a Veszprém-Balaton 2023 
Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz 
kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból ki-
emelt beruházások megvalósításának támoga-
tása a létesítmény-fejlesztésekkel összefüggő 
hatósági eljárások során. ■

Takács Szabolcs
1978-ban Pápán született, okleveles 
gazdasági agrármérnök. 2002-től 
2010-ig Bakonyjákó polgármestere, 
2010-től a Veszprém Megyei Önkor-
mányzat főtanácsadója, az elnöki kabi-
net vezetője, majd a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal kabinetvezetője lett. 
2014 óta Veszprém megye kormány-
megbízottja. 2022 májusától az Orszá-
gos Vadgazdálkodási Tanács elnöke.

A Veszprém megyében élők 
bíznak a kormányhivatalban
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– Mennyire viselte meg a megye gazdaságát 
a koronavírus-járvány? Hogyan sikerült az 
újraindítás?

– A járvány a megyén belüli gazdasági 
szervezeteket nagyon eltérően érintette. A 
legnagyobb vesztesek a szállásadók és a ven-
déglátósok voltak, őket az egyéb szolgálta-
tásokat kínálók követték. Ezek az ágazatok a 
megyében foglalkoztatottak csaknem 60 szá-
zalékának adnak munkát. E területeken az új-
raindítást nehezítette a munkaerőhiány. Sokan 
átképezték magukat, és az új munkahelyekről 
már nem kívánnak visszatérni, míg az említett 
ágazatok szakemberei jelentős számban vállal-

tak munkát külföldön. A legnagyobb vesztesek 
a kkv-szektorban működő kisvállalkozások, 
náluk a legnagyobb mérvű a létszámcsökkenés 
és az árbevétel-elmaradás. Mindezek ellenére 
a megye egészének gazdasági teljesítménye 
2018 óta évről évre nő, 1818 milliárd forint-
ról 1943 milliárd forintra, majd 2020-ban 1961 
milliárd forintra és a 2021. évben még tovább 
növekedett.

– Mennyire kiegyensúlyozott a megye gaz-
dasági szerkezete?

– A megye gazdaságát jellemzően megha-
tározza a feldolgozóipari multinacionális vál-
lalatkör. Figyelembe véve a tőkeerő különbsé-
geit és a multinacionális kör fejlesztési terveit, 
a külföldi vállalkozások súlya növekedni fog 

A dunántúli megyében a koronavírus-járvány legnagyobb vesztese az 
idegenforgalom és a szolgáltatás volt, s az újraindítást nehezítette a mun-
kaerőhiány. Az elmúlt években ezzel együtt is jól teljesített a megye gaz-
dasága, most is élénk a vállalkozási kedv, tudtuk meg dr. Markovszky 
Györgytől, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökétől.  

az elkövetkező években, elsősorban a jármű-
ipar, valamint a gép- és elektronikai ipar terü-
letén. Az egykori veszprémi katonai repülőtér 
fejlesztendő iparterületként a megyeszékhely 
tulajdonába került, és ott jelentős beruházások 
indulhatnak. A megye gazdasági szerkezete 
néhány veszteséget követően – a vegyipar és 
a nehézvegyipar leépítése, eltűnése – állandó-
sult, lényeges változás nem várható. A megye 
hátrányos helyzetét nagymértékben csökken-
tené, ha a 8-as főút kétszer kétsávos autóúttá 
bővítése megtörténne az országhatárig.

– Mekkora a vállalkozó kedv a megyében?
– A vállalkozások száma a válság ellenére 

összességében nem csökkent, il-
letve egy átmeneti csökkenést kö-
vetően növekedett. A vállalkozó 
kedv élénk. Számos jó példa van a 
megyében a kkv-szektorban, ahol 
a szereplők között sok a kutató-fej-
lesztő vállalkozás. 

– Mely területeken jelentkezik 
munkaerőhiány?

– Elsősorban a vendéglátás, a 
szálláshely-szolgáltatás és az ide-
genforgalom területén szenved a 
megye munkaerőhiánnyal, de évről 
évre nő a kereslet a szakmunkások 
iránt az építőiparban és a gépipar-
ban. 

– A szakképzés mennyire tud 
hozzájárulni a szakemberhiány or-
voslásához?

– A kamara kiemelt figyelmet 
fordít a vállalkozások szakképzésbe 
történő integrálására és a valós pia-
ci, gazdasági igények oktatásba való 
átültetésére. A fogyatkozó gyer-
meklétszám miatt azonban egyre 
kevésbé lehet kielégíteni a vállalati 
igényeket. Az elmúlt öt évben folya-

matosan csökkent a szakképzésben résztvevők 
száma. Az építőipari szakmák körében szinte 
egyáltalán nincs jelentkező. A kamara a pálya-
orientációs tevékenységei révén aktívan igyek-
szik enyhíteni ezeket a problémákat. ■

A megye gazdasága erős, és 
stabil növekedési pályára állt

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épülete

A 75 éves üzletember eredetileg a 
mezőgazdaságban és a növényvéde-
lemben, majd a kereskedelemben dol-
gozott. Különösen büszke a Csopak Rt. 
tőzsdei bevezetésére. Több mint tíz éve 
ingatlanfejlesztéssel foglalkozik, keres-
kedelmi üzletközpontokat épít, fejleszt 
és működtet. Immár 15 éve elnöke a 
Veszprém Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarának.

Dr. Markovszky György

ni, a közszolgáltatások minőségét tovább fejlesz-
teni. Az a célunk, hogy Veszprémben jó legyen 
gyerekként felnőni, felnőttként gyereket nevelni, 
vállalkozóként sikeresnek lenni, nyugdíjasként 
biztonságos, nyugodt, ugyanakkor aktív környe-
zetben élni. Szeretnénk, hogy a városlakók éljék, 
használják és szeressék a várost. 

– Mindez hogyan érinti a térséget?    
– A pályázati anyagok megfogalmazásakor is 

tudtuk, hogy szeretnénk túllépni a közigazgatási 

– Mit jelent ez a cím a városnak?
– Óriási lehetőséget Veszprém és a térség szá-
mára, egyfajta ösztöndíjat. Már az előkészítés 
is izgalmas időszak volt, hiszen sokat tudtunk 
a városra nehezedő kihívásokról beszélgetni – 
őszintén. Jó volt megtapasztalni, hogy a függet-
len, nemzetközi szakmai zsűri is figyelemre mél-
tónak ítélte meg a válaszokat, melyeket a saját 
kihívásainkra fogalmaztunk meg, így Veszprém-
nek és térségének ítélte az Európa Kulturális 
Fővárosa 2023 címet, a végső döntésnél Győr és 
Debrecen városával versenyezve. A titulus meg-
tisztelő, ám nagy felelősséggel is jár: nemcsak 
vendégül látjuk Európát, de az egész magyar-
ságot, Pannónia hagyományait is megmutatjuk. 

Veszprém a  legélhetőbb európai városok egyike

A megyeszékhely komoly verseny-
ben nyerte el a megtisztelő, ugyan-
akkor nagy felelősséggel, egyfajta 
édes teherrel járó Európa Kulturális 
Fővárosa 2023 címet, melyet a föld-
rajzi elhelyezkedését kihasználva a 
balatoni és bakonyi régióval közö-
sen valósít meg. Porga Gyulával, 
Veszprém polgármesterével arról 
beszélgettünk, hogy miképpen ké-
szülnek a jövő évre.

Veszprém adott otthont a Magyar Mozgókép Fesztivál    négynapos programsorozatának tavaly és idén is  fotók: kovács bálint

Enyingen született 1968-ban. Balaton-
kenesén és Veszprémben különböző 
társadalmi és közéleti feladatokat látott 
el. 2006-tól Veszprém alpolgármestere, 
2010 óta pedig a város polgármestere, 
amely 2023-ban az Európa Kulturális 
Fővárosa címét viselheti. 2014-től a 
TÖOSZ Történelmi Városok és Telepü-
lések Hálózatának elnöke. Nős, három 
gyermek édesapja.

Porga Gyula

Elkészült a város 2030-ig szóló stratégiája, mely 
szerint szeretnénk 2030-ig Európa legélhetőbb 
húsz városa közé tartozni a lakosságszámunk 
szerinti kategóriában. Az Európa Kulturális Fő-
városa cím viselésének lehetősége meggyorsítja 
és elérhetőbbé teszi ezt a célt. A programot úgy 
valósítanánk meg, hogy 2023 után Veszprém 
még jobb, még élhetőbb, még szerethetőbb vá-
ros legyen. Erősödnünk kell a közösségeinkben, 
a kreatívipar infrastruktúráját szeretnénk javíta-

határainkon, és a balatoni, valamint a bakonyi 
térséget is bevonni a terveinkbe, céljaink meg-
valósításába. Példaként szolgált az egykori vá-
rosvezető, Komjáthy László is, aki egy 1929-es 
feljegyzésben így írt: „Veszprém nem találta a 
helyét az új magyar életben. Azt hiszem: a for-
dulópont elérkezett, az irány adva van, és ez a 
Balaton! Ki kell építenünk azt a kapcsolatot, ami 
a várost fűzi a Balatonhoz, ezt a kedvező fekvést, 
ezt a közeli távolságot fel kell használnunk.” 

A példa és a tapasztalat is azt mutatja, a vá-
ros és a térség egymásra vannak utalva. Veszp-
rém erejét is az jelenti, ha a régió és vállalko-
zásai sikeresek. Ez alapján fogalmaztuk meg 
a 2018-ban benyújtott pályázatunkat is: bár 
városként jelentkeztünk, az egész balatoni és 
bakonyi térséget átölelve versenyeztünk, azóta 
pedig 120 önkormányzat csatlakozott a felhí-
vásunkhoz. 

– Hol tartanak az infrastrukturális fejlesz-
tések? 

– Terv szerint haladunk a beruházásokkal. 
Zajlanak a városban azok a nagy programok, 
melyek hosszabb előkészítést igényelnek. Fel-
tételes közbeszerzéseken mértük meg a piaci 
lehetőségeket, nagyon sok infrastrukturális 
elképzelésünk volt, viszont racionálisan fel-
térképeztük, melyek azok, amiket mindenképp 
szeretnénk megvalósítani. Akadt, amit végül 
el sem indítottunk, mert úgy ítéltük meg, hogy 
nem fér bele a költségvetésünkbe. Nemcsak 
a beruházás költsége volt fontos szempont a 
mérlegelésnél, hanem a fenntarthatóság is, 
ugyanis igyekszünk minden megújuló infra-
struktúrát hosszú távon is működtetni.

– E fejlesztések beilleszkednek a város ko-
rábbi terveibe? 

– A közösség erősítése és a közszolgáltatások 
minőségének javítása mellett az idegenforgalom 
és a turizmus igényeihez, a legújabb trendekhez 
igazítjuk a városi közszolgáltatásokat is. A térség 
jó megközelíthetőségének szempontjából meg-
határozó a szerepe a 8-as főútnak, a Veszprémet 
elkerülő szakasz idén év végéig elkészül.

– Mi a helyzet a programturizmussal?
– Szeretnénk megőrizni és erősebbé, gaz-

dagabbá tenni a hagyományos nagy program-
jainkat, melyek eddig is kirajzolták a város 
kulturális arcélét. Ez a térségnek is kihívást je-
lent, hiszen a város a Balaton idegenforgalma 
miatt kicsit kiszolgáltatott, egymásra vagyunk 
utalva, ezért a négyévszakos turizmus irányába 
teszünk próbálkozásokat. Nemcsak Veszprém-
ben, hanem a térségben is számos olyan prog-
ramot valósítunk meg, melyek nem a klasszi-
kus nyári időpontokat célozzák, hiszen a térség 
nem csupán nyáron, hanem egész évben érde-
kes a turistáknak. ■

A VeszprémFest minden évben a város legnagyobb kulturális eseménye
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Kövessen minket a beruházás hivatalos social media felületén,  
a www.facebook.com/aveszpremivarnegyedmegujulasa  oldalon!

Őseink hite  
a jövő reménye

A Veszprémi Főegyházmegye a tizenkét hazai római katolikus egyházmegye egyike. 
Szent István király alapította, Magyarország első püspöksége, hagyománya, kultúrája 
régmúltra nyúlik vissza. A Balatont északi irányból öleli körül és Baktól Nádasdladányig 
mintegy 6920 km²-en terül el, központja és szíve Veszprém, a veszprémi vár. Érseke  
dr. Udvardy György. A főpásztor által 2020-ban a Főegyházmegye számára választott 
mottó a Gizella-kápolna oltárán található – „Őseink hite a jövő reménye” – mondat, mely 
hitvallás és cselekvési program, lényege: szeretnénk megőrizni őseink hitét, a hitük 
teremtette kulturális és épített javakat, melyek közösséget teremtenek.

Az érintett épületek rekonstrukciója mellett arra is van lehetőségünk, hogy 
funkcionálisan újítsuk meg a vári együtteseket.

Megőrizzük, megújítjuk és belakjuk újra azokat a tereket, amelyeket őseink ránk 
hagytak. Legyenek ezek a jövőben találkozási pontok, ahol Isten közösségteremtő 
ereje munkálkodhat.

A teljes fejlesztés 2025-ig tart. Azonban a munkák egy nagy része már 2023-ra 
elkészül, hiszen jövő évben Veszprémben elkezdődik az Európa Kulturális Fővárosa 
évad, és nem titkolt célunk, hogy erre az időszakra bizonyos funkciók elkészüljenek, 
liturgikus és egyéb rendezvények megtarthatóak legyenek a várban. 

A veszprémi várnegyed történelmi léptékű megújulására most nyílik 
lehetőség:  18 műemléki épület, 35 ezer négyzetméter épített terület 
és mintegy 10 ezer négyzetméter zöldterület megújulása történik egy 
időben.  Ilyen átfogó munkálatok legutóbb mintegy 250 éve,  
a barokk korban  zajlottak Veszprémben. 

Célunk, hogy örökségünk gazdagítson mindannyiunkat.  
Hiszünk a ránk bízott értékek jelentőségében, jelenidejűségében!

– Mennyire van jelen az intézmény a megye 
életében?

– Egyetemünk szervesen kapcsolódik a régió 
városainak mindennapjaihoz. Többek között 
jelen vagyunk szakmai programjainkkal, nyári 
táborainkkal, esettanulmányi versenyeinkkel 
a középiskolákban, és ott vagyunk városaink 
jelentős kulturális rendezvényein. De igen nép-
szerű a nagy múltra visszatekintő Veszprémi 
Egyetemi Napok, amely közel egy héten ke-
resztül közismert fellépőkkel, látványos felvo-
nulással, vetélkedőkkel gazdagítja az egyetem 
és Veszprém város életét. Nyugdíjas Egyetem 
programunkkal az idősebb korosztálynak is kí-
nálunk előadásokat, és karitatív tevékenységet 
is folytatunk. Munkánk az online térben minden 
jelentős közösségi médiafelületen is nyomon 
követhető, s ennek is köszönhető, hogy meg 
tudjuk őrizni kivívott helyünket a hazai felsőok-
tatás képzési palettáján.    

– Melyek a legnépszerűbb szakok? 
– A 2022. évi általános felvételi eljárásban a 

felsőoktatási szakképzések között a gazdálko-
dás és menedzsment, a pénzügy és számvitel, 
valamint a turizmus-vendéglátás szakok voltak 
a legnépszerűbbek. E három szak alapképzési 
szinten is a legkeresettebb képzések közé tar-
tozik a mérnök-informatikus és az anglisztika 
szakok mellett. Mesterképzéseink közül többek 
között a mentálhigiénés közösség- és kapcso-
latépítő, a programtervező informatikus, a mű-
szaki menedzser és a vegyészmérnöki képzések 
vonzották a legtöbb jelentkezőt.

– Az elmélet mellett a gyakorlati képzés el-
mélyítése is nagyon fontos. Hogyan támogatja 
ezt a Pannon Egyetem? 

– Az ipari partnerekkel történő együttműkö-
dés garantálja az elméleti kutatások mellett azok 
gyakorlatba történő hatékony átültetését. Okta-
tási tevékenységünk minőségének erősödését a 
közös vállalat–egyetem innovációs együttmű-
ködések nagymértékben elősegítették. Nagy 
hangsúlyt fektetünk a gyakorlatias képzésre, 
több tárgyunkba esettanulmány jellegű tananya-
gokat, szimulációs játékokat illesztettünk be. 

Nemzetközi szinten elismert kutatási tevékenység, családias környezet, az ipari partnerekkel történő aktív 
együttműködés, személyre szabott mentorálás, a diákok bevonása a kutatási projektekbe – többek között 
ezeket kínálja hallgatóinak a Pannon Egyetem. Az intézmény történetének legnagyobb beruházása előtt áll. 
Dr. Gelencsér Andrástól, az egyetem rektorától kértünk interjút.

Képzéseinkben előtérbe helyezzük a kritikai 
szemléletet, a projektgondolkodást, a komplex 
problémák multidiszciplináris megközelítését 
és a személyre szabott mentorálást. Törekszünk 
arra, hogy minél több hallgatót bevonjunk kuta-
tási projektek megvalósításába, és ösztönözzük 
őket abban is, hogy a tanórán túlmutató tudomá-
nyos és gyakorlati munkát is folytassanak.

Az intézmény elkötelezett a duális képzési 
forma mellett, hiszen ez ötvözi a magas szintű 
egyetemi képzést a széles körű szakmai gyakor-
lat megszerzésével. A 2022/23-as tanévtől 29 
alap- és 11 mesterszintű szakon kínálunk duális 
képzési lehetőséget. Egyetemünk országos szin-
ten dobogós a duális hallgatói létszám, illetve a 
duális diplomások tekintetében.

– A 2023-as év kiemelkedő jelentőséggel bír 
Veszprém és a régió számára. Milyen módon 
csatlakozik a Pannon Egyetem az Európa Kul-
turális Fővárosa projekthez?

– Az egyetem már az 
Európa Kulturális Fővá-
ros pályázatírásában is 
nagy szerepet vállalt. A 
prezentációs csapatban 
két egyetemi kolléga is 
aktívan részt vett, képvi-
selve a fiatal generációt, 
a multikulturális és inno-
vatív oktatói és hallgatói 
közösséget és tudásbá-
zist. A cím elnyerése után 
együttműködési megál-
lapodást kötött a Pannon 
Egyetem és a Veszp-
rém-Balaton 2023 Zrt., 
és megalakult a Pannon 
KözTér, amelynek célja 

egy közösségépítő generációs híd biztosítása, 
sokszínű programokkal. Továbbá számos kisebb 
és nagyobb projekt megvalósításában, valamint 
pályázatban vesz részt mindkét fél. 

– Az intézmény az elkövetkező időszakban 
jelentősen megújul. Milyen munkálatok van-
nak folyamatban, s ezek várhatóan mikorra 
készülnek el?

– A most induló beruházásokat nyugodtan 
nevezhetjük történelminek, hiszen az egyetem 
fennállása során még sosem állt rendelkezésre 
ilyen mértékű forrás az épületeink, a központi 
kampuszunk megújítására, modernizációjára. 
Jelenleg két nagy volumenű fejlesztési projekt 
zajlik Veszprémben, összesen több mint 15 mil-
liárd forint értékben. Ezek keretében valósul 
meg többek között a kampusz felújítása, par-
kosítása, valamennyi épületünk hőszigetelése 
és homlokzati felújítása, egy új központi fűtési 
rendszer kiépítése, egy mélygarázs építése, szá-
mos sportpálya és szabadidős felület kialakítása. 
A beruházások közül a parkosítás és a mélyga-
rázs kialakítása 2023 nyarán, a fűtési rendszer 
korszerűsítése és az épületek homlokzati felújí-
tása várhatóan 2024 őszén készül el.

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

A Pannon Egyetem új mérföldkőhöz érkezett

A Pannon Egyetemre az ország valamennyi régiójából jelentkeznek hallgatók

Az egyetem eseményei a a közösségi média felületein is követhetők

Dr. Gelencsér András
1966-ban született Kisvárdán. MTA 
doktori címét 2002-ben szerezte. Jelen-
leg a Pannon Egyetem egyetemi tanára, 
2015-től az intézmény rektora, az MTA-
PE Levegőkémiai Kutatócsoport vezető-
je, a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagja. Szakterülete a levegő-
kémia, ezen belül a légköri aeroszol ré-
szecskék kutatása. 2014-ben megkapta 
a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét.
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– Mekkora területen gazdálkodnak, és melyek a 
fő tevékenységi körök?

– Erdőgazdaságunk közel 50 ezer hektáron, 
kizárólag állami tulajdonú területen gazdálko-
dik, főként Veszprém megye térségében. A min-
dennapos, minőségi és fenntartható erdő- és vad-
gazdálkodás mellett murvabányát működtetünk, 
valamint a különböző közjóléti szolgáltatásaink 
között erdei iskolánkkal részt veszünk a legfiata-
labb generáció környezeti nevelésében is.

A Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. (VERGA Zrt.) kiemelt feladata a fenntartható erdő- és vadgazdálkodás, 
valamint az ökoturizmus fejlesztése. Az erdei iskolák fontos szerepet töltenek be a gyermekek környezeti 
nevelésében. Mindezekről Ugron Ákos Gáborral, a cég vezérigazgatójával beszélgettünk.

– Milyen lehetőségeket kínálnak az aktív tu-
rizmus kedvelőinek?

– Működési területünk számos, díjmentesen 
látogatható attrakcióval várja a kirándulókat. 
Kényelmes erdei szálláshelyeink és a köze-
lükben található kilátók, tanösvények, pihe-
nőerdők lehetőséget nyújtanak az aktív kikap-
csolódásra, de a várpalotai 
Fenyves-tónak köszönhe-
tően a horgászok számára 
is nyújtunk lehetőséget a 
kikapcsolódásra.

– Melyek a leglátogatot-
tabb kirándulóhelyek?

– Erdőterületeink meg-
annyi természeti értéket 
rejtenek, melyek közül 
igen kedvelt a Római-fürdő 
vízesés és az európai szin-
ten is ritkaságnak számító 
Szentgáli tiszafás. A Gulya-
dombi Parkerdő, közjóléti 
funkcióinak köszönhetően 
erdőgazdaságunk legláto-
gatottabb kirándulóhelye.

– Mit kínálnak a gyerme-
keknek az erdei iskolák?

– Az ajkai Hubertus Erdészeti Erdei Iskolánk-
kal jelentős szerepet vállalunk egész évben a kö-
zeli települések tanulóinak környezeti nevelésé-
ben. Mindezek mellett osztálykirándulásoknak, 
erdei táboroknak és nyári táboroknak nyújtunk 
kiváló helyszínt és programokat, melyek sikere 
egyaránt köszönhető iskolánk elhelyezkedésé-
nek és az állatvilágot bemutató Fekete István 
Diorámának. 

– Szerveznek-e külön programokat a látoga-
tók számára?

– Erdei iskolánk és a hozzá kapcsolódó Hu-
bertus Turistaszállónk a jeles napok alkalmával 
az iskolás csoportok mellett a családi, baráti tár-
saságoknak külön programokkal készül az adott 
nap tematikájával összhangban. 

– Milyen fejlesztéseket terveznek az elkövet-
kező időszakban?

– Társaságunk az elmúlt években egy 
GINOP-pályázat keretében felújította és fej-
lesztette közjóléti létesítményeit. A tervek 
között szerepel a mindennapos gazdálkodást 
segítő gépparkunk fejlesztése és korszerűsíté-
se, a meglévő turisztikai látnivalók fenntartása, 
továbbá egy kerékpáros turisztikai centrum lé-
tesítése Eplény település mellett. ■Az acélszerkezetű Gizella királyné-kilátó 

Tanösvények és kilátók  
várják az ide kirándulókat

A fakitermelési munkálatokat külső vállalkozók bevonásával végzik 

A sportuszoda Veszprém legújabb éke

A Veszprém Sportuszoda, hazánk egyik legmo-
dernebb vízi létesítménye 2021. június 21-én 
nyitotta meg kapuit. A kétszintes uszoda föld-
szintjén öt medence található: egy 50 méteres 
verseny-, egy 25 méteres edző-, valamint egy 
tan-, egy gyermek- és egy pezsgőmedence.

A medencék mellett 7, a szaunatérben 5 
tepidárium várja a relaxálni vágyókat, tud-
tuk meg Baráth Zsolttól. Az első emeleti 
szaunavilág magába foglal infra- és ördögsza-
unát, gőzkabint, két finn szaunát, továbbá egy 
merülőmedencét, és a jéggépet. Sportrendezvé-
nyek idején a csaknem 700 fő befogadására al-
kalmas impozáns lelátóról biztathatják a nézők 
a versenyzőket. A tökéletes élmény érdekében 
két, egyenként 17,5 négyzetméteres ledfal biz-
tosítja a közönségnek a vizuális élményeket. A 

helyi intézményekből – szervezett kereteken 
belül – a komplexum rendszeres látogatói az 
óvodások, iskolások és egyetemisták. Köz-
kedvelt a létesítmény a nyugdíjasok körében 
is, különös tekintettel a wellnessrészlegre. Az 
uszoda látogatottsága nem korlátozódik régiós 
szintre, hanem országos népszerűségnek ör-
vend.

A vízi sportok szerelmesei az úszás mellett 
választhatnak a vízilabda, a szinkronúszás és a 
búvárúszás sportágak közül. A legkisebbeknek is 
kedvezve van babaúszás, valamint kisgyermek-
úszás is. Figyelembe véve a szolgáltatások széles 
körét, a vendégeknek különböző jegytípusokat 
kínálnak. 

Az elmúlt egy évben számos rendezvény-
nek adott otthont a létesítmény. A helyi úszó-

egyesületek által rend-
szeresen megrendezett 
versenyek mellett a 
Modern Városok Kupá-
ja versenysorozat egyik 
állomásaként is nagy 
népszerűségnek örven-
dett Veszprém, amely 
immár nemzetközi úszó-
versenyek helyszíne is 
lehet. Külön említésre 
méltó, hogy a Veszprém 
Sportuszoda biztosított 
helyszínt Magyarország 
női vízilabda-válogatott-

jának a FINA világbajnokságra történő felké-
szüléshez. Több magyar válogatott úszó folya-
matos és zavartalan edzésének adott helyet a 
Veszprém Sportuszoda.

A nyári időszakban úszótáborok otthoná-
ul szolgál a létesítmény, ezzel is fenntartva 
az uszoda nagyfokú látogatottságát, a pezsgő 
úszóéletet. A jövőben megrendezésre kerül-
hetnek sportágválasztás keretein belül nyílt 
napok, melyeken az uszoda bemutatása, nép-
szerűsítése mellett a vízi sportágak megszeret-
tetésére helyeződik a hangsúly.

A Veszprém Sportuszoda, melynek üzemel-
tetője a Nemzeti Sportközpontok, azon létesít-
mények egyike, amely mind a lakossági, mind 
pedig a versenyzői igényeket képes a lehető leg-
magasabb színvonalon kiszolgálni. ■

Azoknak, akik a 8-as főúton Székes-
fehérvár felől Körmend irányába 
utaznak, Veszprémhez érve azon-
nal szembetűnik a nagyon mutatós, 
formatervezett épület. A sportuszo-
da alig több mint egy éve fogadja 
a vendégeket. A részletekről Baráth 
Zsolt, a Veszprém Sportuszoda léte-
sítményvezetője tájékoztatta maga-
zinunkat. Az uszoda impozáns épülete a kék különböző árnyalataiban pompázik

Városnéző programok sora Veszprémben

A nyáresti Veszprém séták során megelevene-
dik a város múltja. Érdekes történeteket hall-
gatva fedezhetik fel a résztvevők a vár aljában 
csörgedező Séd-patak menti kincseket, az 
Óváros tér épületeit, és ismerkedhetnek meg 
a Veszprémi Vár históriájával, kulturális örök-
ségével. Augusztusban 11-én és 24-én, azaz 
két alkalommal lesz ilyen program. A hónap 
végén, 27-én pedig nyárbúcsúztató sétára invi-
tálják az érdeklődőket. 

Veszprém a zene városa is. Ennek jegyében 
szervezik meg a Veszprém, a zenélő ékszerdo-
boz sétákat, amelyeken a zenebarátok megis-
merkedhetnek azokkal a belvárosi helyszínek-
kel, melyek kötődnek a város zenei múltjához 
és jelenéhez. A sétálók átfogó képet kaphatnak 
Veszprémről, a város zenei nagyjairól, a híres 
fesztiválokról, és ami a városnézést rendhagyó-

vá és még élménydúsabbá teszi: az idegenve-
zető és énekes, a Veszprém megyei Príma-díjas 
Gizella Nőikar szólistája, Kruppa-Jakab Éva a 
helyszínekhez kötődő dallamokat ad elő. Au-
gusztusban 6-án, 20-án és 30-án hívják sétára a 
zene iránt érdeklődőket. 

A Légy ott(hon) Veszprémben program egy 
olyan városismereti séta, amelyen a résztvevők 
játékos formában  ismerhetik meg a város főbb 
nevezetességeit, miközben érvényesül a klasz-
szikus mondás, miszerint nem a cél a fontos, 
hanem az odáig vezető út. Ez a séta azoknak 
ajánlható, akik szeretnének többet megtudni 
Veszprém kulturális örökségéről. Ebben, s az 

útvonalon lévő rejtélyek megoldásában szak-
avatott idegenvezető nyújt segítséget. Augusz-
tusban 13-án és 19-én lesz városismereti séta. 

Egy igazi különlegesség a Borotvaélen 
– Veszprém egy 19. századi borbély szem-
szögéből program. Ez érdekes lehet azoknak, 
akik még soha nem jártak borbélyműhelyben, 
de azoknak is, akik igen. Segít elgondolkozni 
azon, hogy miközben a borbély a hab és a pen-
ge segítségével újjávarázsolja a vendég arcát, 
hogyan is él a mindennapjaiban. Mi az öröme 
és mi a bánata? Mi jár a fejében, miközben 
az arcszeszek között válogat? Ezen a veszp-
rémi sétán egy 19. századi „kisember”, egy 

borbélylegény mindennapjain 
és naplórészletein keresztül 
bontakozik ki a hajdani város 
képe. Milyen is volt akkor egy 
napfogyatkozást megélni, pi-
acra járni, megházasodni vagy 
esetleg kirúgni a hámból és 
másnap kótyagosan ébredni, s 
milyen törvényei voltak a sze-
relemnek. A résztvevők úgy 
érezhetik, mintha csak éppen 
beültünk volna Francsics Ká-
roly – mert ez borbély neve – 
székébe, aki halkan, duruzsol-
va mesél magáról és életéről. 
Augusztusban 10-én, 13-án és 
21-én indul az Óváros térről a 
„borbélyséta”. ■

Kétféle utazó van: az egyik előre 
felkészül arra, hogy az adott város-
ban mit szeretne megnézni, a másik 
pedig a helyszínre érve tájékozódik 
a lehetőségekről. Mindkét csoportra 
gondoltak a veszprémi tematikus sé-
ták szervezői, amelyek különböző 
szemszögből mutatják be várost az 
érdeklődőknek.

Az Óváros tér, a háttérben középen a Tűztorony
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– Mit kell tudni a Beurer-csoportról?
– Az egészséget és a jó közérzetet szolgáló, vala-
mint orvostechnikai termékeket gyártó Beurer-
csoport német családi vállalkozás, amely világ-
szerte ezerhétszáz munkavállalót foglalkoztat, 
és ötszázféle terméket kínál a vásárlóknak. A 
központ Ulmban van, s a cég a veszprémi mel-
lett két kínai gyártóhellyel rendelkezik, míg a 
logisztikai központ Németországban működik. 
Világszerte vannak értékesítési szervezeteink.

– A veszprémi üzem az idén harmincéves. 
Hogyan kezdődött?

– A Beurer-csoport 1992-ben hozta létre a 
magyarországi céget. Nagyon sokáig csak fűt-
hető textiltermékek: melegítőpárnák, ágyme-
legítők, lábmelegítők, fűtött takarók készültek 
Veszprémben. 2015-ben kezdődött meg az or-
vostechnikai minősítésű infralámpák gyártása. 
Az első időszakban ez még bérmunkában tör-
tént, majd én kaptam feladatul azt, hogy ezt a 
rendszert átalakítsam az önálló gazdálkodásra, a 
saját gyártástervezésre és logisztikára. Az ered-
mények azonnal megmutatkoztak, az árbevéte-
lünk dinamikusan emelkedett. A 2004-es váltás-
kor azonban nemcsak a bérmunka szűnt meg, 
hanem elkezdődött a technológia korszerűsítése 
is. Ez az ultrahangos hegesztő egyedi gépsorok 
telepítésével kezdődött, de a fejlesztések azóta 
is folyamatosak.

– Hogyan érintette a céget a koronavírus-
járvány?

– Új feladatot kaptunk. 2020-ban a tulaj-
donos részéről az első reakció az volt, hogy a 
védőmaszkot is vegyük fel a termékportfólióba. 
Ehhez maszkgyártó gépeket vásároltunk, s a se-
bészeti maszkunk megkapta a legmagasabb Typ 
IIR minősítést. Kék, szürke és rózsaszín színben 
készítjük ezeket a védőeszközöket.

– Most, hogy elkészült a csarnok, egy újabb 
fontos állomáshoz érkeztek..

– 2020 novemberében volt az első kapavágás 
az üzemcsarnok és magasraktár építésénél. Az 
orvostechnikai eszközök gyártócsarnoka két-

Nagyszabású beruházás valósult meg az elmúlt időszakban a Beurer-csoport veszprémi leányvállalatánál. 
Ez a fejlesztés lehetőséget ad új termékek bevezetésére is. Ezek gyártása már előkészítés alatt van, tudtuk 
meg Soós Csabától, a Beurer-Hungaria Kft. ügyvezető igazgatójától.

szintes épület, szintenként 1500 négyzetméter 
alapterülettel, a magasraktár pedig 1250 négy-
zetméter. Az üzemcsarnokot már eleve annak 
tudatában építettük fel, hogy itt lesz a Beurer 
orvostechnikai eszközök gyártásával foglalkozó 
cég európai kompetenciaközpontja. Ennek ré-
szeként indult el három új projekt kidolgozása, 
amelyben a nagyobb teljesítményű infralámpa, 
vérnyomásmérő és érintésmentes lázmérő gyár-
tását készítjük elő. A termékek dizájnja német 
és olasz szakemberek munkája. A mi munka-
társaink tervezték meg az eszközöket és a mun-
kahelyeket. Amikor megérik a helyzet a széria-
gyártásra, akkor kezdődhet el az engedélyezési 
folyamat, ami 8-12 hónapot vesz igénybe. Így 
a tényleges gyártás várhatóan majd jövőre kez-
dődhet meg. Ezzel párhuzamosan vizsgáljuk a 
modern SMT technológia veszprémi bevezeté-
sének a lehetőségét, s fejlesztjük fűtött textília-
termékek gyártását is.

– Mennyi terméket állítanak elő az idén?

– Ebben a gazdasági évben 3,2 milliós da-
rabszámmal terveztünk. Soha nem volt még 
ennyi. Még ennél is lehetne több, ha minden 
projektet el tudtunk volna indítani. Akkor kö-
zel lennénk a 3,5 milliónyi termékhez. Ehhez 
persze létszámbővítésre is szükség lenne, de 
ezt nem látjuk biztosítottnak. A munkaerőhi-
ánnyal már évek óta küzdünk, ezért nem tu-
dunk ennél többre vállalkozni. Jelenleg 300-
310 dolgozónk van. 

Némi segítséget jelentett, hogy a Beurer-
csoport a Moldovai Köztársaságban nyitott egy 
újabb telephelyet, ahová két gyártási műveletet 
tudtunk kitelepíteni. Ez mintegy harminc főnyi 
segítséget jelent számunkra, de legalább ennyi 
ember még így is hiányzik nálunk a termelésből. 

Kiemelt feladatnak tekintjük meglévő dolgo-
zóink megtartását, és mindent megteszünk azért, 
hogy vonzó feltételeket kínáljunk azoknak, akik 
nálunk szeretnének dolgozni. Biztosítani tud-
juk a stabil munkahelyeket, hiszen jó a piaca a 
termékeinknek. Korábban a gazdasági válság, 
most pedig a pandémia idején is azt tapasztal-
tuk, hogy jelentősen növekszik a kereslet a ter-
mékeink iránt. Az viszont tény, hogy a költségek 
emelkedése bennünket is érzékenyen érint, ezért 
nagy kérdés, hogyan reagál majd a vásárló az 
árak növekedésére. Az elkövetkező időszakban 
fontos törekvés lehet a fűtésre használt energia 
csökkentése, ez pedig növelheti a különböző 
melegítő termékek iránti keresletet. ■

30 éves a Beurer-csoport veszprémi gyára

A Beurer-Hungária Kft. termékei egytől egyig biztosítják az egészséget és a jó közérzetet

Soós Csaba
1968-ban született Veszprémben. 
Diplomáit a Bánki Donát Gépipari 
Műszaki Főiskolán és a BME-n szerez-
te. Pályafutását a Bakony Műveknél 
kezdte, majd az ITT Automotive Hun-
gary Kft.-nél és a Valeo Kft.-nél volt 
gyáregység-, minőségbiztosítási és 
beszerzési vezető. 2003-tól a Beurer-
Hungaria Kft. ügyvezető igazgatója. 
Nős, két lánya van.A modern üzemcsarnokban a legkorszerűbb technológiákat alkalmazzák

– Tavaly ünnepelték fennállásuk 30. évforduló-
ját. Honnan indultak és hová jutottak az elmúlt 
három évtized alatt? 

– A VEMÉV-SZER Kft.-t 1991. július 15-
én alapította meg az egykori Veszprém Megyei 
Építőipari Vállalat néhány vállalkozni kész mun-
katársa. A régi vállalat felszámolását követően 
annak üzletrészét az új kft. tagjai megvásárolták, 
így a cég teljes egészében magánszemélyek tu-
lajdonába került. A társaság vezetése több évtize-
des kivitelezői tapasztalattal rendelkezik. Az első 
években a vállalkozást évente 40-50 százalékos 
kapacitásbővülés jellemezte. Az elmúlt két-há-
rom évben a cég éves nettó árbevétele 5 és 10 
milliárd forint között mozgott.

Összességében elmondható, hogy Veszprém 
megyében és a balatoni térségben meghatározó 
kivitelező társaságként működünk. A cég piaci 
megítélése jó, anyagi helyzete stabil, megren-
deléseink folyamatosak. Ez utóbbi elsősorban 
széles tevékenységi körünknek és a minőségi 
munkavégzésnek köszönhető. 

Eddigi munkánk elismerését jelzi az is, hogy 
generálkivitelezésünkben valósult meg Veszp-
rémben az ország egyik legnagyobb multifunk-
cionális csarnoka, a Veszprém Aréna, valamint a 
Veszprém Sportuszoda is.

– Mely piaci területeken vannak jelen?
– A cégcsoport tevékenysége az építőipa-

ri kivitelezés teljes vertikumát felöleli. Ennek 
megfelelően magasépítő, szakipari, épületgé-
pészeti, villanyszerelési és asztalosipari tevé-
kenységet is folytatunk. A VEMÉV-SZER Kft. 
generálkivitelezéssel, a VEMFA Design Kft. 
faipari termékgyártással, a GÉP-FLOTTA Kft. 
gépek és eszközök bérbeadásával, a VEMING 
Kft. ingatlanforgalmazással, a Pillér Építőanyag 
Kereskedés Kft. építőanyag-kereskedéssel, a 
Detherm Kft. pedig épületvillamossági kivitele-
zéssel foglalkozik.

– Melyek azok a beruházások, amelyekre 
különösen büszkék? 

Az építő- és szerelőipar szinte teljes 
vertikumát felölelő, veszprémi szék-
helyű cégcsoport az elmúlt évek vál-
sághelyzeteiben sem veszített piaci 
részesedéséből, megrendelőik köre 
folyamatosan bővül. Boross Ottó 
ügyvezetőtől kértünk interjút.

– Említettem a Veszprém Aréna és a Veszp-
rém Sportuszoda teljes körű kivitelezését. Bala-
tonfüreden mi végeztük a történelmi városrész 
teljes megújítását, építettünk a városban egy 64 
lakásos luxusapartman-házat, 
Pápán középületeket újítottunk 
fel, illetve építettünk.

Veszprémben az ottani állat-
kerti fejlesztésekben, középü-
letek, köztük az Érseki Palota, 
templomok, iskolák és óvodák 
felújításában vettünk részt, s 
mi oldottuk meg a Szakképző 
Centrum infrastrukturális fej-
lesztéseit is.

– Hány embernek adnak 
munkát, s milyen a szakember-
ellátottságuk? 

– A VEMÉV-SZER Kft. 
cégcsoport szinte minden épí-
tőipari szakmában saját szak-
embergárdával rendelkezik. A dolgozóink teljes 
létszáma jelenleg 180 fő. Az ő szakmai tudásuk, 
tapasztalatuk a nagyobb volumenű munkák ese-
tén alvállalkozókkal kerül kiegészítésre.

– Mely körből kerülnek ki a legnagyobb 
megrendelők?

– Megrendelőink száma és köre évek óta 
folyamatosan bővül. A már 
meglévő megrendelőink közé 
egyaránt tartoznak jelentős 
gazdasági és társadalmi szer-
vezetek, megyénk önkormány-
zatai, országos jelentőségű 
állami szervek és egyházi in-
tézmények. Legnagyobb meg-
rendelőink tehát a közszférá-
ból kerülnek ki, árbevételünk 
90%-a ugyanis közbeszerzési 
pályázatok elnyeréséből, majd 
azok teljesítéséből származik.

– Elnyerték a Családbarát 
munkahely címet. Mit jelent 
ez az önök esetében?

– Óriási öröm és büszkeség volt számunkra 
a tavalyi évben elnyert Családbarát munka-
hely cím. Általánosságban elmondható, hogy 
a VEMÉV-SZER Kft.-nél családias a légkör a 

kollégák között, s mivel több éve dolgozunk 
együtt, baráti kapcsolatok alakultak ki. Ezál-
tal nem csupán a céggel kapcsolatos napi te-
endőkben segítjük egymás munkáját, hanem 
a magánéleti problémák áthidalása is sokkal 
könnyebb. Cégünk családbarát stratégiájának 
legfontosabb célja a családi élet és a munka 
összeegyeztetése.

Mindennek a kulcsa az együttműködés és a 
csapatmunka. Nálunk ez a 30 év alatt családdá 
érett, egységes kollektívát alkotunk, együtt gon-
dolkodunk, fejlődünk és figyelünk egymásra. ■

A VEMÉV-SZER neve jól cseng a megyében

A Veszprém Sportuszodát tavaly nyáron vehették birtokukba a sportolók és a civil lakosok

Boross Ottó
1972-ben született Veszprémben, 
s azóta is ott él. A győri Hild József 
Építőipari Szakközépiskolában érett-
ségizett. Felsőfokú tanulmányait az 
Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építés-
tudományi Karán végezte, telepü-
lésmérnök szakon. 1997-től tagja a 
VEMÉV-SZER Kft.-nek, 2016 óta a 
cég ügyvezetője. Egy kislány, Bíborka 
büszke édesapja.A pápai atlétikai centrum rekordidő alatt készült el

A VEMÉV-SZER Kft. modern irodaháza Veszprémben



– Város a parkban, mit jelent 
ez önöknek?

– Ez a jövőképünk, és ehhez 
igazítjuk fejlesztési elképzelé-
seinket. Pápán jelenleg közel 60 
hektárnyi a zöldterület, amely 
jórészt nagy, összefüggő par-
kokból adódik össze. Ez a ha-
sonló méretű városokat tekintve 
ritkaságnak számít. 

Azt látjuk, azt tapasztaljuk, 
hogy ez a zöldítés, a parképítés 
a város turisztikai versenyké-
pességét erősíti. Mindezt az 
elmúlt három évben három 
nagy beruházás tette még lát-
ványosabbá. Az önkormányzat 
több mint kétmilliárd forintot 
fordított ilyen célokra. Az egyik 
projekt az Esterházy-kastély 
mögötti történelmi angolpark 
rehabilitációját és a szomszédos 
Erzsébet-liget megújítását ered-
ményezte. Az elképzelés az volt, 
hogy a közlekedési, sport- és re-
kreációs funkciók erősödjenek, korszerűbbé vál-
janak, és a növényzet intenzitásának növelésével 
még vonzóbbá váljanak a belváros legnagyobb 
parkjai. 

Így napjainkban már megújult sétányok, ke-
rékpárutak, a Várkert történelmi hangulatához 
illeszkedő, mégis modern játszótér, szabadtéri 
fitneszpark és erdei borítású futópálya, valamint 
számos pihenőhely fogadja a kikapcsolódni vá-
gyókat.

– Milyen lehetőségeket kínálnak még a sza-
badidő hasznos eltöltésére?

– Két teljesen új szabadidőparkot is sike-
rült kialakítanunk, mindkettő a város értékes, 
de eddig ki nem használt területén fekszik. A 
Schwenczel rét korábbi mocsaras, gondozatlan 
övezetéből varázsoltunk hangulatos rekreációs 
parkot, ahol a látványtó, a játszótér, a sétányok 
és a pihenőhelyek minden korosztály számára 
kellemes időtöltést kínálnak. A Külső-Várkert 
hatalmas rétjén több beruházás is zajlott külön-
féle támogatási források felhasználásával, így ott 
most a sportolni vágyókat rekortán borítású, egy 
kilométer hosszú futókör és bringapálya várja. 

A barokk belvárossal büszkélkedő, gondosan ápolt történelmi és épített örökségéről messze földön híres 
Pápa pályázati és saját források bevonásával sokat lépett előre közlekedési infrastruktúrájának fejleszté-
sében, a rekreációs kínálat bővítésében és a város zöldebbé tételében. Ezekről beszélgettünk dr. Áldozó 
Tamás polgármesterrel. 

A mesterségesen kialakított, 14 ezer köbmé-
teres látványtó nem csupán hangulatossá teszi a 
parkot, hanem a klímaváltozás negatív hatásai-
nak ellensúlyozásában is segít. A sétányok és a 
pihenőhelyek az idősebbek számára is kedveltté 
teszik a területet, a korosztályos játszótér és a 
motorikus park pedig az első pillanattól kezdve 
a kisgyermekes családok kedvencévé vált. 

A klímaváltozás elleni küzdelem egy má-
sik formájában is aktív a pápai önkormányzat, 
ugyanis a közelmúltban a város négy pontján, 
összesen közel tíz hektár területen telepítettünk 
erdőt, melynek fái felnőve majd parkerdőként 
fogadják az árnyas természeti környezet ked-
velőit.

– Mi tesznek annak érdekében, hogy a fiatal 
családok Pápát válasszák lakóhelyüknek?

– A zöldítésen túl számos más olyan fej-
lesztés is megvalósult, amelyek kifejezetten 
vonzóvá teszik Pápát a fiatal családok számára. 
Az önkormányzat folyamatosan korszerűsíti 
bölcsődéit és óvodáit, a környezettudatosság 
jegyében bővíti a kerékpárút-hálózatot, és az 
egészséges életmód népszerűsítése jegyében 

több sportcélú beruházás is zajlott a városban. 
Ezek közül kiemelkedik a sportcentrum meg-
építése, mely egyaránt szolgálja a hobbisportot 
és a versenysportot. A létesítmény fiataloknak és 
idősebbeknek egyaránt korszerű körülményeket 
kínál a rendszeres testmozgáshoz, legyen az 
atlétika, teke, streetball, skate vagy éppen kon-
dicionáló edzés. Városstratégiánk fontos elemét 
jelentik az ilyen típusú, az életminőség javítását 
célzó beruházások, melyeket a jövőben is foly-
tatni kívánunk, és erre meg is lesz a lehetősé-
günk. Hiszem, hogy Pápa olyan város, ahol jó 
élni, ahol jó gyermeket nevelni. ■

Város a parkban – Pápának ez a jövőképe

A külső-várkerti Külső-várkerti szabadidőpark a város legújabb gyöngyszeme

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.

Új korosztályos játszótér a Várkertben Látvány és klímavédelem új tavakkal Fedett pihenő az Erzsébet-ligetben
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Ez az érzés fogja Önöket is rabul ejteni, ha el-
látogatnak hozzánk, hazánk egyik legszebb 
barokk hangulatot árasztó kisvárosába, Pápára. 
Legyen ez aktív kikapcsolódás: szemezgetés a 
város történelmi és ipartörténeti emlékeiből 
vagy egy rendhagyó kiállítás egy különleges 
épületben, nálunk minden generáció talál ma-
gának kedvére való programot.

Az Esterházy-kastélyban a barokk főúri 
hétköznapokba pillanthatnak be látogatóink 
Esterházy Ferenc udvartartásának vendége-
ként a 30 percenként induló „Élő kastély” című 
tárlatvezetéseken. 

Interaktív foglalkozásainkon a kastély csodá-
latos barokk ruháit felöltve a kisiskolásoktól a 
középiskolás korosztályig a hozzánk érkező cso-
portok az udvartartás tagjainak segítségével 

játékos módon ismerkedhetnek meg a barokk 
korral, vagy adhatnak számot a már megszer-
zett tudásukról.  

A gyermekbirodalomban azt is megtapasz-
talhatják, hogyan léphetünk át a barokk világá-
ból a 21. századba, és miképpen fest a kastély 
Lego-kockákból épített mása. A játszóasztalok-
nál aztán természetesen ők is megépíthetik a 
saját kastélyukat, várukat.

Kézműves műhelyünkben a csokoládé-
bonbon-készítés kicsik és nagyok körében 
egyaránt népszerű elfoglaltság. Ennek során 
a fi nom és különféle töltelékekkel ízesített 
bonbonok elkészítése mellett többek közt azt 
is megtudhatják, mi fán terem a kakaó, mikor 
készültek az első táblás csokoládék és vajon 
csokoládé-e a fehér csoki. 

A Kékfestő Múzeum az UNESCO által az 
emberiség szellemi kulturális örökségének 
reprezentatív listájára felvett kékfestés hagyo-
mányának állít emléket a Közép-Európában 
egyedülálló egykori Kluge-féle kékfestő mű-
helyben. 

A múzeum egy mára már szinte teljesen 
kihalt mesterség, az oxidációs technikájú, 
negatív mintázású kék kelmefestés egyedül-
álló emléke. 

Ma is működőképes kézi és gőzmeghajtá-
sú gépeivel, feketekonyhájával, patinás falú 
és téglapadlózatú küpaszobájával, tekinté-
lyes barokk belmagasságú szárítópadlásá-
val, a pincében a 18. századi alapokon nyug-
vó, a közelmúltban restaurált lójárgányos 
mángorlójával méltán viseli ezt a címet.

Vannak helyek, ahol akkor is azonnal otthon érzi magát az ember, ha életében először keresi fel. Vannak helyek, 
ahol ugyanazt az érzést üzenik a házak és a terek, a parkok és az utcák. Vannak helyek, ahol, ha befordulunk 
egy ismeretlen utcasarkon, nem lep meg, amit látunk. Nem ismertük, ám azonnal felismerjük, mert akik azt oda-
álmodták, ugyanúgy mozdultak, mint annak idején azok, akik a mi városunkat építették. 

SÉTÁK A BAROKKOS HANGULATÁT ŐRZŐ PÁPÁN

FOTÓK: FEKETE TAMÁS, NAGY BALÁZS, PORKOLÁB NIKI
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Tihany: az Észak-Balaton gyöngyszeme

Tihany kiemelt látnivalója az 1055-ben I. And-
rás magyar király által alapított Bencés Apátság. 
A településen az elmúlt évek során turisztikai és 
kulturális szempontból is jelentős fejlesztések 
kezdődtek meg. Az apátsághoz vezető, meg-
újult lépcsősoron Tihany idővonalát követheti 
végig a látogató az alapítástól napjainkig. Iga-
zi tájrehabilitáció valósult meg a volt apátsági 
kertben, a Csokonai-ligetben. 

Tósoki Imre elmondta, hogy új látványos-
sággal gazdagodott a település: a lépcsősor alján 
vízfüggöny frissíti fel a látogatókat, a pihenők-
ről pedig gyönyörködni lehet a Belső-tó és a ti-
hanyi hegykoszorúk panorámájában.   

A Csokonai-ligetben irodalmi sétautat alakí-
tottak ki, mely a magyar művészetnek állít emlé-

ket. Az elültetett növények a kertben az apátság 
évszázados botanikai tevékenységét mutatják 
be a különleges, csak Tihanyban megélő medi-
terrán növényekkel. A korábban oly kedveltté 
vált Mádl Ferenc tér emblematikus épülete, a 
volt apátsági magtár rövidesen megnyitja kapu-
it a látogatók előtt. A műemléképület felújítása 
2022 júniusában készült el. A felújított műem-
léképület a nyári szezon második felében már 
színvonalas turisztikai látogatóközpontként mű-
ködhet. Az új kulturális színtér a jövőben zenei, 
kamaraszínházi, irodalmi és képzőművészti ren-
dezvényeknek is helyt ad, az épület első emele-
tén pedig a „Tihany anno” című kiállítás a helyi 
és a balatoni életbe enged bepillantást az elmúlt 
kétszáz év távlatában. A turisztikai látogatóköz-
pont az időjárástól függetlenül, egész évben a 
látogatók rendelkezésére áll. A polgármester a 

fejlesztésekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy 
azok egy átfogó, az egész félszigetet érintő in-
novatív turisztikai koncepció részei. A megva-
lósult és a közeljövőben elinduló fejlesztésekkel 
erősödnek a helyi kulturális értékek és a mo-
dern, 21. századi újítások is megjelennek. 

Tihany fejlődését ma már egyértelműen aka-
dályozza a „túlturizmus”, ezért a jövő beruhá-
zásai között hangsúlyosan szerepel a turisztikai 
terhelés térbeli szétosztása és a település teljes 
közlekedési rendszerének megújítása. A tervek 
szerint a Belső-tó mellett létrejön Tihany új kul-
turális negyede, a félsziget két belépési pontján, 
a révnél és a balatonfüredi főút csatlakozásánál 
turisztikai fogadópontokat és parkolókat szeret-
nénk kialakítani. Több külföldi példa is mutatja, 
hogy kizárólag a gyalogos övezetek kiterjeszté-
sével lehet napjaink minőségi turizmusának igé-
nyeit kiszolgálni, így ezeket a fejlesztéseket már 
a jövő évben szeretnénk elkezdeni – mondta be-
fejezésül Tósoki Imre, Tihany polgármestere. ■

Tósoki Imre

Az elmúlt években jelentős turiszti-
kai központtá vált a Balaton északi 
partjának kulturális szempontból is 
egyedülálló községe, Tihany. A te-
lepülés a látványos táji adottságai 
és történelmi múltja mellett folyama-
tosan fejlődő turisztikai infrastruk-
túrával is rendelkezik, mely fejlesz-
tésekről Tósoki Imre polgármester 
számolt be magazinunknak.

1965-ben született. Az Ybl Miklós Mű-
szaki Főiskolán magasépítő üzemmér-
nöki diplomát szerzett. Művezetőként 
dolgozott a Dunántúli Vízügyi Építő Vál-
lalatnál, majd a tihanyi önkormányzat-
nál építési előadóként. 1993-tól társas 
vállalkozások igazgatója, 2006-tól Ti-
hany polgármestere. 2017-ben Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben 
részesült. Nős, két gyermek édesapja.

Az új apátsági lépcsősor

 fotó: tihanyi önkormányzat

15

A SALFöLdI PáLoS KoLoSToR
A Mária Magdolna tiszteletére emelt 
kolostor és templom gótikus stílusban 
épült, a templomi rész romjai maradtak 
meg jobb állapotban. 

Építésének pontos dátumát nem 
ismerjük, a pálosok egy korábban itt 
állt román kori templomot bővítettek 
ki és építettek újjá a saját igényeik 
szerint. Egy 1307-es keltezésű oklevél 
„köveskúti kolostorként” ír róla, ezért 
ezen a néven, illetve „kőkúti” néven is 
szokták emlegetni.

A salföldi kolostorrom az egyik leg-
épebben maradt rom a középkorból. A 
templom falai egészen a tető magasságá-
ig állnak, és megcsodálhatjuk a gótikus, 
íves ablakokat, boltíveket is. A keletre 
tájolt templom északi részéhez csatlako-
zik a kolostor, melynek kerengője köze-
pén állt a ma is látható kőkút.

Természeti szépségek a Bakonyerdő Zrt. területén
A Bakonyerdő Zrt. a természeti értékek tekintetében hazánk egyik legváltozatosabb és legértékesebb terüle-
tén tevékenykedik, amelynek nagysága csaknem eléri a 64 ezer hektárt. A társaság erdőterületének döntő 
többsége Veszprém megyében, kisebb részben Zala megyében és Győr-Moson-Sopron megyében található. 

A Bakony, a Bakonyalja és a Balaton-felvidék 
eltérő tengerszint feletti magasságainak kö-
szönhetően sokszínű, változatos a növény- és 
állatvilág, számos országos természeti értéket 
jelentő faj élőhelye, otthona található e vidé-
ken. A térségben a fenntartható erdőkezelés, 
valamint az aktív természetvédelem szempont-
jai kölcsönös és megfelelő hozzáállás mellett 
hosszabb távon is biztosítani tudják a védelmi, 
gazdálkodási és turisztikai értékek fennmara-
dását.

A gazdálkodással összefonódó aktív termé-
szetvédelem, a vadvilág kezelése, a környezeti 
nevelés, az ökoturizmus fejlesztése, illetve 
a megélhetés biztosítása a vidéki lakosság 
számára a társaság több mint fél évszázadra 
visszanyúló tevékenységének része. Két fa-
feldolgozó üzemet működtet; Magyarország 
legkorszerűbb parkettagyárát Zalahalápon, és 
az ország egyik legnagyobb fűrészárugyárát 
Franciavágáson.

Az erdőgazdaság a fenntartható, tartamos 
erdőgazdálkodás mellett kiemelt szerepet vál-
lal a térség turisztikai fejlesztésében. Közjó-
léti létesítmények fenntartásával biztosítja az 
erdő látogatói számára az aktív kikapcsolódás 
feltételeit. Ügyel a természeti értékek megőr-

zésére, a Balaton-felvidéki, az Esterházy és a 
Bakonyi Kisbetyár erdészeti erdei iskoláiban 
segíti a felnövekő nemzedék környezettudatos 
magatartásának formálását, természetközeli 
életre való nevelését. 

A természetjárók számára kiránduló- és pi-
henőhelyeket, tornapályákat, változatos isme-
reteket nyújtó tanösvényeket, kilátókat, kelle-
mes túraútvonalakat biztosít, hogy jó levegőn, 
szép természeti környezetben, biztonságosan 
tudják eltölteni az erdei kirándulásokra szánt 
idejüket. Ehhez a túrázók számára hangulatos 
erdei környezetben a huszárokelőpusztai és a 
sárosfői vendégházaiban, kulcsosházaiban kí-
nál szállást a feltöltődésre és pihenésre.

Az erdőket behálózó, végtelennek tűnő 
turistautakon haladva érdemes meghódítani 
a Kőris-hegy csúcsát, a balatoni panorámá-
val kecsegtető tihanyi Őrtorony-kilátót és a 
gyenesdiási Festetics-kilátót. A Gerence-patak 
völgyében kalandozva felkereshetik a bakonyi 
Gyilkos-tóként emlegetett Hubertlaki-tavat, a 
Cuha-patak vadregényes szurdokvölgyét, ahol 
a bátrabbak a via ferratát is kipróbálhatják. A 
Festetics Imre Élményközpontot megismerve, 
a gyenesdiási Nagymező Kirándulóközpontból 
indulva a bátrabbak bebarangolhatják a Keszt-

helyi-hegységet. A szakrális helyeket kedvelők 
megpihenhetnek és feltöltődhetnek a balaton-
füredi Koloska-völgyben vagy a salföldi pálos 
kolostor romjainál. ■

www.bakonyerdo.hu
Bakonyerdő Zrt., 8500 Pápa, Jókai út 46.
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– Milyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt 
időszakban, s milyen beruházásokat terveznek 
az idén?

– A településen folyó egyik legfontosabb be-
ruházásunk az óvárosi részt érintő Zöld város 
projekt, amelynek célja a városrész teljes rehabi-
litációjával egy új városközpont kialakítása.

Felújítjuk az önkormányzati tulajdonban lévő 
régi épületeket, új, nyitott tereket és parkokat 
alakítunk ki, így egy gépkocsimentes, szolgál-
tatásokat kínáló centrum létesül. A Szivárvány 
utca mellett is egy jelentős zöldterület fog meg-
újulni. A közelmúlt turisztikai szempontból is 
jelentős vállalkozásai közé tartozik a Zákonyi 
úti mélygarázs feletti rész kiépítése, ahol pihe-
nőpark, több kiállítótér, vendéglő és üzlethelyi-
ség létesült, valamint a telente működő jégpálya 
pedig az aktív időtöltést kedvelők számára nyújt 
programlehetőséget. 

Ám hogy még néhány példát említsek, a volt 
Brázay park helyén nyitott zöldterületet alakí-
tunk ki, folyamatos a reformkori városrész integ-
rált termék- és szolgáltatásfejlesztése, továbbá az 
EKF támogatásával megnyílik a Modern Műtár. 
Konferenciaközpontot építünk, és a beruházások 
a Városi Múzeum, a Jókai Emlékház, a Vaszary- 
és a Huray-villa, a Kerektemplom, valamint az 
Esterházy-kastély intézményeit egyaránt érintik.

– A járvány lecsengése után hogyan alakult 
a város idegenforgalma? 

– Mint sok más turizmusra épülő várost, Ba-
latonfüredet is megviselte a járvány időszaka. A 
pandémia okozta bevételkiesés, továbbá a koro-
navírus-járvánnyal összefüggésben hozott kor-
mányzati intézkedések leginkább a turizmusból 

Az elmúlt időszakban fejlesztések 
sora valósult meg Balatonfüreden 
annak érdekében, hogy minőségi 
szolgáltatásokkal minél hosszabb 
ott tartózkodásra ösztönözzék ven-
dégeiket. Ezt szolgálja az is, hogy 
a város kiemelkedő részt vállal a 
Veszprém-Balaton 2023 Európa 
Kulturális Fővárosa program meg-
valósításából. Dr. Bóka István pol-
gármestertől kértünk interjút.

élő településeket érintették. 2020-ban és 2021-
ben a turisztikai vállalkozásoknak óriási kihí-
vásokkal kellett megküzdeniük. A világjárvány 
ellenére a belföldi turizmus kevésbé csökkent 
nálunk, mint több más hasonló, turizmusra 
alapozó településen. Az ide vonzott külföldi 
vendégek számát tekintve azonban feltétlenül 
rejlik még potenciál a város jövőjében.

– Milyen újdonságokra számíthatnak a vá-
rosba látogatók?

– Balatonfüreden elsősorban a kulturális és 
aktív turizmus fejlesztése a cél, s ebben a tekin-
tetben a helyi szolgáltatókkal 
is konszenzust alakítottunk ki. 
Célunk, hogy minőségi szol-
gáltatásokkal és az egész éves 
nyitvatartási idő segítségével 
minél hosszabb itt tartózkodás-
ra ösztönözzük a vendégeinket, 
elsősorban a többgenerációs 
családi nyaralások résztvevőit. 

Az elő- és utószezon, ezzel 
együtt pedig a hétköznapok 
vendégéjszakáinak a számát 
városunk olyan magas szín-
vonalú szállodák építésével 
tartja növelhetőnek, mint a 
LUA, a volt Brázay park te-
rületén épülő szálloda, de az 
olyan sportberuházások is meghatározó jelen-
tőségűek, mint a Forrás Sportpark, az Arany-
híd strand, a bringaközpont vagy a Kékszalag 
kikötő létesítése. Célunk a közvetlen vízpart 
minél nagyobb területen történő megnyitása a 
nagyközönség előtt.

Mindemellett fontosnak tart-
juk a város konferenciaturizmu-
sának az erősítését is, terveink 
szerint jövő tavasszal nyitja meg 
kapuit az egykori Huray utcai 
piac helyén épülő konferencia- 
és rendezvényközpontunk.

– Mi lesz a görög falu sorsa?
– A városvezetés továbbra is 

eltökélt a jelenlegi épületegyüt-
tes teljes felszámolása mellett, 
amely azonban csak akkor lehet-
séges, ha megszüntetjük a nyolc-
vannál is több tulajdonossal 
rendelkező társasházi állapotot. 
A város célja, hogy egy nagylép-
tékű közhasználatú park jöjjön 

létre az ingatlanon, amely területén közparkot és 
lakóépületeket lehetne létesíteni.

– 2023-ban Veszprém lesz Európa Kulturális 
Fővárosa. Balatonfüred hogyan kapcsolódik 
be ebbe a programba?

– Veszprém városa a Balaton régióval közö-
sen valósítja meg az EKF 2023 programot. Ba-
latonfüred kulturális és turisztikai programjaival 
csatlakozva kiemelkedő szerepet tölt be a pro-
jektben. Az EKF támogatásával több kulturális 
célú beruházás készül el a jövő évre. Ilyen a már 
korábban említett Modern Műtár. 

Szintén EKF-támogatásból valósul meg a 
Négy Évszakos Kulturális és Rendezvényhely-
szín multifunkcionális közösségi tere, amely 
a 2023. májusi nyitást követően több EKF 
rendezvénynek biztosít helyszínt. A kulturális 
programokat illetően jövőre is megrendezzük 
a Salvatore Quasimodo Költőversenyt, irodal-
mi fesztivált, lesznek Hamvas Béla Napok, 
kortárs művészek kiállítása a Vaszary Galéri-
ában, és nem utolsósorban számos borászati és 
gasztronómiai programmal is csatlakozunk a 
jövő évi nagy eseményhez. ■

Balatonfüred célja a turizmus fejlesztése

A lankás dombok között fekvő Balatonfüred madártávlatból, a háttérben a tó a Tihanyi-félszigettel

Az állami Szívkórház, a volt Esterházy-kastély főbejárata

Dr. Bóka István
1964-ben született Veszprémben. Az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Jogtudományi Karán szerzett diplo-
mát. Alsóörsön, a Veszprém Megyei 
Önkormányzatnál, majd Balatonfü-
reden töltött be különböző közéleti 
funkciókat. 2002 óta Balatonfüred 
polgármestere. 2010-től a Balaton 
Fejlesztési Tanács társelnöke. Nős, 
hat gyermek édesapja.A Kisfaludy nevét viselő lapátkerekes gőzhajó 1846-ban épült 

Füredi séták nyáridőben

A román templomot többször átépítették, bőví-
tették, a 15. század derekán új, gótikus szentélyt, 
körítőfalat emeltek. A templom a török időkben 
pusztult el. Ekkor tetőzete leégett, építőanyagát 
a környékbeliek hordhatták el házaik felrakásá-
hoz. Az ásatások utáni helyreállítás során meg-
maradt a romjelleg, de a téglafal-
kiegészítések láttatják az eredeti 
épületet. 

Építészeti különlegesség Fü-
reden a görögkereszt alaprajzú 
Kerektemplom, amely a római 
Pantheonra emlékeztet. 

A Tamás-hegy nyugati oldalá-
ban 1894-ben feltárt és 1934-ben 
megnyitott Lóczy-barlang jelen-
tős természeti értékekkel ren-
delkezik. A hegységképző erők 
hatására vízszintes helyzetükből 
kibillent középső-triász korú, 
látványos mészkőrétegek zárják 
körül a mélyből feltörő langyos 

vizek által kioldott barlangot. Az üstszerű ol-
dási formák és a helyenként még megtalálható 
borsókövek is utalnak a barlang kialakulásá-
nak körülményeire.

A Lóczy-barlangtól jelzett turistaút (zöld há-
romszög) vezet fel a Tamás-hegyen álló, fából 

épített háromemeletes Jókai-kilátóhoz, ahonnan 
csodálatos kilátás nyílik a Balatonra, Balatonfü-
redre és a Tihanyi-félszigetre. A Jókai hőséről 
elnevezett Aranyember útján ülőpadok teszik 
még kellemesebbé és kényelmesebbé a sétát. A 
tanösvény hat táblán mutatja be a környék föld-
tanát, növény- és állatvilágát.

Balatonfüred hangulatos parti sétánya 
Rabindranath Tagore nevét viseli. A világhírű 
bengáli hindu költő itt gyógyíttatta szívbeteg-
ségét 1926-ban. Felépülését követően, hálája 
jeléül hársfát ültetett a gyógyparkban. Tettét 
a régi indiai legenda motiválta, miszerint ha a 
fa gyökeret ver, ültetője sokáig élni fog, hogy 
láthassa megújuló hajtásait. „Ha nem vagyok 
többé a földön, ó fám, susogtasd tavasszal meg-
újuló leveleidet az erre vándorlók felett: a költő 
szeretett, míg élt” – írta. Emlékfát ültetett még a 
parkban mások mellett Indira Gandhi, Salvatore 
Quasimodo, Nobel-díjasaink közül Wigner 
Jenő, Harsányi János és Oláh György, valamint 
Göncz Árpád és Orbán Viktor is. ■

A Balaton-parti város román kori és gótikus építészeti emléke a 
12. században épített Szent Mihály-templom. Az Árpád-korban 
Papsoka, a középkorban Siske falu plébániatemploma volt, köré 
rendeződött a település központja. Ez az egyetlen templomrom, 
ami a római korból itt maradt. A kitűnő balatoni kilátással bíró 
templom egy római kori villa alapjaira épült. A füredi mólótól indul végig a parton a Tagore-sétány

A Kerektemplom klasszicista stílusban épült

A Balaton Európa legnagyobb tava, több mint 
90 kishajós kikötővel rendelkezik, amelyek 
nagy része felújítást igényel. A kikötők felújí-
tása önerőből nagyon komoly pénzügyi elhatá-
rozást igényel, ugyanis egy kikötő üzemeltetése 
nem az „aranybánya” kategória. Nemrég hazai 
turisztikai célú forrásokból kezdődött el új kikö-
tők létrehozása és a meglévő kikötők fejleszté-
se, bővítése.

A törekvés továbbra is az, hogy a vitorlás 
hajók számának növekedése elsősorban a sport 
alapjain nyugodjon, ám a szabadidő-eltöltés 
jelenleg nagyobb szerepet játszik ezen a téren. 
Ennek legjobban érzékelhető része, hogy az 
elektromos meghajtású kisgéphajók száma ug-
rásszerűen emelkedik. Sajtócikkek sokasága 
szerint a kikötőhelyek hiánya miatt „drámai a 
helyzet”, azonban ez erősen kétélű megköze-
lítés. Valóban nő a hajók száma – mondta Bö-
röcz István. Napjainkban 8-9 ezer közé tehető a 

A Balatonon évről évre egyre több 
a vitorláshajó és az elektromos 
meghajtású kisgéphajó, ami szük-
ségessé teszi a kikötők bővítését, 
illetve fejlesztését. Ezek részletei-
ről Böröcz István, a Balatonfüredi 
Yacht Club ügyvezető igazgatója 
adott tájékoztatást.

lajstromban nyilvántartott kishajó. E mennyiség 
valóban soknak tűnik, ám a Balaton nagyságá-
nak csupán mintegy 60 százalékát kitevő Fertő-
tavon ez a szám 14 ezer felett van. A Balatonon 
lévő hajók több mint fele a keleti medence északi 
partján található kikötőkben dokkol.

A kivitelezések egyidejűsége hozta az észa-
ki parton jelenleg kialakult nehéz helyzetet. A 
sokat emlegetett bójás megoldás az ügyvezető 
igazgató véleménye szerint nem valós problé-
makezelés, de ennek kifejtése egy hosszabb ta-
nulmányt igényelne. Kikötőfejlesztéseket meg-
valósítani nem egyszerű, mivel korlátozottak a 
területek, kevés a kivitelező, nagy a közművek 
többletigénye, és a lakosság, a civil szféra sok-
szor ellentétes véleménye sem könnyíti meg a 
helyzet megfelelő kezelését. Vannak tradicioná-
lis lehetőségekkel és adottságokkal rendelkező 

települések, mint például Balatonfüred, ahol 
a mostani beruházás megvalósítását követő-
en „csúcsra járatott” állapot jöhet létre, hiszen 
a parti infrastruktúra véges. A városban most 
fejeződött be a Magyar Vitorlás Szövetség, a 
Magyar Kajak-Kenu Szövetség és Balatonfüred 
Város konzorciumában megépített kikötő beru-
házása a kemping kikötőjének helyén. Szintén 
befejeződött a Balatonfüredi Yacht Club bővíté-
se és a volt Szövi-telepen lévő kikötő bővítése, 
újjáépítése, valamint zajlik a volt UNI kikötő 
újjáépítése és bővítése. Az így kialakuló több-
lethelyek száma 300 felett lesz. Ezek a kikötők 
egészen másfajta, korszerű infrastruktúrát hoz-
tak létre, mondta befejezésül Böröcz István ügy-
vezető igazgató, szolgálatatásaik megfelelnek a 
felhasználói igényeknek, valamint a tó védel-
mével kapcsolatos elvárásoknak is. ■

Jól haladnak a füredi kikötőfejlesztések 

A kikötőrendszer célja, hogy a vízi sportok minél több érdeklődő számára elérhetőek legyenek
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– Milyen kiemelt fejlesztések történtek Heren-
den az elmúlt időszakban? 

– 2014-ben a világhírű Porcelánmanufak-
túrához még egy igen rossz állapotban lévő út 
vezetett. Ekkor járt Herenden Seszták Miklós 
nemzeti fejlesztési miniszter, akinek a közremű-
ködésével megújulhatott az út és a járda is. Ek-
kor kicseréltük az elhasználódott vízvezetéket is. 

Öt közintézményünk energetikai rendsze-
rét korszerűsítettük. Kiszélesítettük a Rákóczi 
utcát, amely így alkalmassá vált a kerékpáros 
közlekedésre is. A városközpontot egy ke-
rékpárúttal összekötöttük azzal a külterületi 
városrészünkkel, ahol kiépítettük a víz- és a 
szennyvízvezetéket, valamint felújítottunk két 
épülettömböt is. A szegregáció elkerülése érde-
kében hároméves közösségformáló programot 
hajtottunk végre. 

A Zöld Város Program keretében megszé-
pült a városközpontunk, föld alá helyeztük a 
villanyvezetékeket, a villanyoszlopokat pedig 
kandeláberekre cseréltük. A máshová helyezett 
gázfogadó állomás helyén attraktív játszóteret 
építettünk. Elkészült a termelői piacunk, újjá- 
építettük a gyógynövényboltot és a büfét is. 

A tó víztükrén színpadot létesítettünk, 300 fé-
rőhelyes nézőtérrel.  A közeli parkban több ezer 
cserjét és másfél száz fát ültettünk el, s kialakí-
tottunk egy felnőtt fitneszteret. Műfüves kispá-
lya épült, felújítottuk az öltözőt és a tornatermet 
is. A bölcsődénket egy újabb épületszárnnyal 

Herenden az elmúlt években fejlesz-
tések sora valósult meg részben ál-
lami, részben pályázati, illetve helyi 
forrásokból. Ez a trend napjainkban 
is tart, több beruházás van folyamat-
ban vagy előkészítés alatt. Egyebek 
mellett tervezik egy, a herendi por-
celánt jelképező látogatóközpont és 
kilátó építését is, tudtuk meg Jánszky 
Lajos László polgármestertől. 

bővítettük, korszerűsítjük a művelődési házunk 
elektromos és fűtésrendszerét. A város egy ré-
szét rendszeresen sújtották villámárvizek, ezek 
kivédésére záportározót építettünk. 

Ami pedig a számokat illeti, az állami tulaj-
donú utak felújítása és a vízvezetékcsere kor-
mányzati beruházásból készült el, s ez mintegy 
690 millió forintba került. A pályázati források-
ból és saját erőből összesen 2 milliárd 510 millió 
forint értékű fejlesztést valósítottunk meg. 

– Miket terveznek az elkövetkező években?
– A horgászturizmus fejlesztése érdekében 

infrastrukturális beruházásokat hajtunk végre a 
Herendi Horgászegyesülettel konzorciumban. 
A külterületen felújításra vár még a harmadik 
tömbház. A város lakosságszáma növekszik, 
közel száz telket értékesítettünk, ez pedig 
szükségessé teszi közintézményeink további 
bővítését.  Benyújtottuk a pályázatunkat a Zöld 
Város Program második ütemére, konyha- és 
óvodabővítésre. TOP-pályázatból energetikai 
korszerűsítést, valamint a város csapadék-
víz-elvezetési rendszerének rekonstrukcióját 
tervezzük. A Magyar Falu Program és a TOP 
keretében utakat, járdákat szeretnénk építeni. 

– Mi a titka annak, hogy egy 3 ezer 600 lel-
ket számláló kisváros ennyi fejlesztést tudott 
végrehajtani?

– Úgy gondolom, hogy az eredményekben 
szerepe lehet a városvezetés képzelőerejének, 
tehetségének, az apparátus szaktudásának és 
precízségének, és egy olyan országgyűlési 
képviselőnek, aki nem GPS segítségével talál 
el a választókerület településeire, hanem napi 
kapcsolatban áll az önkormányzatokkal.

– Milyen programokat kínálnak a herendi-
eknek és a településre látogatóknak? 

– Herend a porcelánművészet fellegvá-
ra, ezért kapta a Kézműves Fesztivál nevet 
a többnapos rendezvényünk, amelyet au-
gusztus 20-a körül tartunk meg az idén is. 
Hagyományteremtő céllal szervezzük meg 
a Bakonyban élő német nemzetiségi falvak 
találkozóját. Az idén második alkalommal 
rendezzük meg a „Muzsikál az erdő” elne-
vezésű zenei programunkat. Évente 80-90 
ezer látogató keresi fel a Herendi Porcelán-
manufaktúrát, akik a program után azonnal 
elhagyják a várost. Olyan attrakciókra lenne 
szükség, amelyekkel itt tarthatjuk őket még 
néhány napra. A város közelében van egy 
magaslat, ahonnan körpanoráma nyílik a He-
rend–Szentgál-medence falvaira, Veszprémre 
és a Balaton-felvidék egy részére.  Ide szeret-
nénk építeni egy látogatóközpontot, amelyből 
kiemelkedne a kilátó. Ennek a formája a he-
rendi porcelánt jelképezve a világ legnagyobb 
vázája lenne. A kilátó egyes szintjein számító-
gépes program segítségével különböző törté-
nelmi korokban szemlélhetnék a látogatók a 
tájat. A látványtervek már elkészültek. ■

Herenden egymást követik a fejlesztések 

Az 1826-os alapítása óta a herendi porcelángyár a hagyományaihoz hűen készíti remekműveit

Tavaly adták át a kulturális rendezvényeknek helyet biztosító kör alakú  vízi színpadot

Jánszky Lajos László
Esztergomban született 1953-ban. A 
Keszthelyi Agrártudományi Egyete-
men szerzett agrármérnöki diplomát. 
Az egyetem elvégzése óta Herenden 
él. A szakmájában helyezkedett el, 
2007-től pedig igazságügyi szakér-
tőként tevékenykedett. Öt cikluson 
keresztül volt Herenden önkormány-
zati képviselő, 2014 óta a kisváros 
polgármestere. Nős, felnőtt fia van.

– A turizmus egy balatoni háttértelepülés szá-
mára kiemelten fontos. Hogyan igyekszik a vá-
ros vonzóvá tenni magát a látogatók előtt?

– Tapolcán egész évben várjuk a vendégeket, 
mivel a városnak vannak minden évszakban 
látogatható turisztikai látványosságai. Leghí-
resebb természeti kincsünk a Malom-tó és a 
Tavasbarlang Látogatóközpont. A Közép-Euró-
pában egyedülálló létesítményt évente 160 ezer 
látogató keresi fel.  

A Tavasbarlangtól pár perces séta a Malom-
tó, amelyet a barlang 18 fokos vize táplál. Sosem 
fagy be sem az alsó, sem a felső tó, s télen kü-
lönlegesen szép látvány a gőzölgő vízfelszín. A 
tóba egy civil egyesülettel és helyi vállalkozók-
kal együttműködve több ezer halat telepítettünk, 
amelyek a kristálytiszta vízben szinte szemmel 
követhetőek. Bármilyen csábító is, fürödni nem 
szabad a tóban, kivéve egyetlen napot, a szil-
vesztert, amikor több százan mártóznak meg a 
vízben. Az előző napon rendezzük meg a város 
kolbásztöltő versenyét a tóparton, amelyre az 
ország más részeiből is érkeznek csapatok. Kü-
lönleges látványosság a Halas lépcső, amelyet 
egy helyi képzőművész készített a street art je-
gyében. A közelben van egy kis udvar, ahol a 
város szülöttének, Marton László Kossuth-díjas 
szobrászművésznek Négy évszak című alkotása 
látható. Továbbhaladva a világhírű művész ga-
lériája előtt találjuk magunkat, ahol megtekint-
hetők köztéri szobrainak kisplasztikai változatai.  

– Ma már a turista elvárja, hogy a látni-

valókon kívül  egyéb attrakciók, kulturális és 
gasztronómiai események is várják a pihenésre 
kiválasztott helyen. 

– A turisták idecsábítása érdekében és a hely-
ben lakók örömére több fesztivált is szervezünk. 
A Tapolca Tavasz Fesztiválon kézművesek kí-
nálják termékeiket, az ételekről a helyi éttermek, 
az italokról pedig a borászok gondoskodnak. 
Augusztusban rendezzük meg a Tapolcai Ün-
nepi Napokat és Borhetet, amely a belvárosban 
zajlik. Négy-öt napon keresztül koncertekkel és 
gasztroutcával várjuk a látogatókat. 

A város legnagyobb gasztronómiai attrak-
ciója a tóparti Pisztráng Fesztivál. Ezt minden 

A Balaton-felvidéki kisváros nem csupán nyáron, hanem az év minden hónapjában várja a turistákat. A ki-
emelt úti célok közé tartozik a nemzetközi hírű Tavasbarlang, de programok sorát rendezik a nagy vonzerő-
vel rendelkező Malom-tó mellett is. Ezekről, valamint Tapolca sport- és egészségturizmusáról beszélgettünk 
Dobó Zoltán polgármesterrel. 

évben szeptember utolsó hétvégéjén tartjuk, 
ahol a szórakoztató programok mellett számos 
változatban kóstolhatják meg a pisztrángot a 
vendégek. Egészen újszerű módon igyekszünk 
a fiatalabb korosztályt is a városba csábítani. 
Ennek egyik legjobb eszköze a sport. A kor-

szerű sportcsarnok, a foci-
pályák, a kétcsillagos Sport- 
és turistaszálló, a strand és 
közétkeztető cégünk szol-
gáltatásait összekapcsolva 
egy csomagban értékesítjük 
a hozzánk érkező fiatal spor-
tolóknak, edzőtáborozóknak. 
Azt reméljük, ha jó élmé-
nyekkel távoznak, akkor a 
családjukkal is visszatérnek 
majd. Jelenleg nyáron száz-
százalékos a sportturizmusra 
szánt kapacitásunk kihasz-
náltsága, és bízunk abban, 
hogy az iskolaidő alatt is lesz 

igény erre a szolgáltatásra, amit igen verseny-
képes áron kínálunk. 

– Az egészségturizmusnak egy különleges 
szegmense valósul meg Tapolcán, hiszen spe-
ciális egészségügyi szolgáltatások érhetők el a 
városban. 

– Tapolcán található a Pannon Reprodukciós 
Intézet, amely nemcsak az ország különböző 
részeiből, de még a határon túlról is idevonzza 
azokat a gyermektelen párokat, akik azt remé-
lik, hogy itt tudnak rajtuk segíteni. Több ezer 
gyermek fogant meg ebben az intézetben. Az 
egészségturizmusban kiemelt a szerepe a Pelion 
Hotelnek és a gyógybarlangnak is, mely utóbbi-

ra a kórház tüdőrehabilitációs osztálya is épül. 
Heteket töltenek el itt a gyógyulni vágyó, légúti 
megbetegedéssel küzdők az ország legtávolabbi 
pontjairól is.  

– A Balaton-felvidék egy jelentős részének 
Tapolca a kereskedelmi és szolgáltatási köz-
pontja. Rejlenek még ebben is lehetőségek?

– A város és a Balaton között lévő utakon 
több mint egyharmadával nőtt a forgalom az 
elmúlt két évben, miután Budapestről és más 
városokból sokan költöztek ebbe a térségbe. 
Itt intézik hivatalos ügyeiket, itt vásárolnak, itt 
veszik igénybe az egészségügyi szolgáltatáso-
kat. Ebben a pillanatban még ki tudjuk elégíte-
ni az igényeket, ám sürgető lenne a Veszprém 
és Tapolca közötti út négysávosítása, valamint 
elkerülő utak építése. A város gazdaságán so-
kat lendíthetne, ha megvalósulna a Sopron és 
a Balaton közötti 84-es főút fejlesztése is, és 
hozzánk vezető további kerékpárutak építése. 
Bízunk benne, hogy ezek megtörténnek, de ad-
dig is Tapolca a semmivel össze nem hasonlít-
ható nyugodt, kisvárosias bájával, természeti és 
épített értékeivel, az itt élők vendégszeretetével 
minél többeket hív és vár. ■

1975. szeptember 26-án született Buda-
pesten. Vámkezelői és külkereskedelmi 
ügyintézői végzettséggel rendelkezik. 
2014 októberétől Tapolca város pol-
gármestere. E megbízatásában a máso-
dik, a Veszprém Megyei Önkormányzat 
közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrzési 
Bizottságának, majd Pénzügyi, Terület-
fejlesztési és Területrendezési Bizottsá-
gának tagjaként harmadik ciklusát tölti.

Dobó Zoltán

A Tapolcai-tavasbarlang csodálatos föld alatti vízi világa

Tapolca él a kitűnő turisztikai adottságaival  

A Balaton-felvidék nyugati szélén fekvő várost körbeölelik a Tapolcai-medence bazalthegyei 
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– Milyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt 
időszakban, és miket terveznek a közeljövő-
ben? 

– Az elmúlt hétéves pályázati ciklusban 
olyan infrastrukturális beruházások valósultak 
meg, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy 
a város megfeleljen a 21. század követelményei-
nek. Többek között elkészült a belvárost elkerü-
lő út, megújult több utca, valamint az óvoda és 
a Járóbeteg Szakellátó Központ is. Tervezzük a 
belvárosi házak homlokzatának rekonstrukció-
ját, a járdák és a csapadékvíz-elvezetők felújítá-
sát. Sok olyan utcánk van, amely már évtizedek 
óta várja az aszfaltburkolatot. Az új pályázati 
ciklusban ezekre is készülünk. Nem állunk meg, 
hiszen még rengeteg a teendőnk. 

– Sümeg kedvelt turisztikai úti cél, de leg-
többen csak a várat ismerik. Milyen látványos-
ságokat kínál még a város? 

– Több olyan látnivaló van a belvárosban, 
amiért érdemes egy kiadós sétát tenni. A Püs-
pöki Palotát újra birtokba vehették a látogatók. 
Itt a hagyományos múzeumi elemek mellett 
megjelenik az interaktivitás, ami a mai fiatalok 
megszólításához elengedhetetlen. A palota mel-
lett található a Sarlós Boldogasszony Ferences 
Kegytemplom és Kolostor, e gyönyörű barokk 
templom, amely a vár után Sümeg legrégibb 
műemléke. Innen pár lépésnyire áll a Kisfaludy 
Sándor Emlékház. A költő szülőháza nemcsak 
múzeum, hanem közösségi tér is. Itt is számta-
lan interaktív elemmel tettük vonzóvá a kiállí-
tóteret. Így például a látogatók kártyázhatnak 
Kisfaludyval. 

Ha a város szíve felé sétálunk, a régi vá-
rosfal mellett elérkezünk Ramassetter Vince 
szülőházához, amelynek felújításáért 2021-ben 
ICOMOS-díjat kaptunk. Igazi közösségi ösz-
szefogás volt az épület megmentése. A pályá-
zati források mellett az akkori képviselő-testület 
tagjai négyévnyi tiszteletdíjukat ajánlották fel 
a munkálatokra. Külön figyelmet érdemel az 
egyik szoba berendezése, amelybe a korhű bú-
torokat a Vállalkozók Egyesülete biztosította. Itt 
kapott helyet a legújabb kiállításunk, ahol a Pan-

Az elmúlt években infrastrukturális fejlesztések sora valósult meg a városban, szem előtt tartva lakóinak 
igényeit. Az önkormányzat mindent megtesz az idegenforgalom fejlesztéséért is, hiszen a vár mellett még 
számos olyan látványossággal rendelkeznek, amely vonzó lehet a turisták számára. Ezekről is kérdeztük 
Végh László polgármestert. 

non-tenger kövületeit tekinthetik meg az érdek-
lődők. Az épület mellett az Afrikáriumban egy 
rövid időre a fekete kontinensen kalandozha-
tunk. Onnan néhány lépés a plébániatemplom, 
ami szervesen kapcsolódik a Püspöki Palotához, 
ugyanis annak idején Padányi Biró Márton püs-
pök meghívta Franz Anton Maulbertsch osztrák 
festőt a templom festésére, aki az összes falat 
egyetlen harmonikusan egybeolvadó festmény-
nyé varázsolta, mely egyedülálló egész Európá-
ban. Ezért nevezik ezt a templomot a „magyar 
rokokó Sixtus-kápolnájának”. 

– Mi tesznek a vendégforgalom növelése 
érdekében?

– Programjaink az egész évet lefedik. Csatla-
koztunk az Európa Kulturális Fővárosa esemé-
nyeihez is. Ebben az évben bevezettük a Város-
kártyát. Ezzel az idelátogatók egy csomagban, 
kedvezményesen juthatnak hozzá múzeumaink 

belépőihez. Később ehhez tár-
sulnak majd a szállásadók és a 
vendéglátóhelyek is. 

– Egyre nagyobb a híre a 
sümegi bornak. Mennyire 
tudják kihasználni az ebben 
rejlő lehetőségeket?

– A „Natúr Sümeg” borunk 
tavaly kapta meg az OEM 
eredetvédelmet. Egly Márk 
vezetésével több borász fogott 
össze és tűzte ki célul, hogy a 
sümegi bort újra feltegye Eu-
rópa térképére. A kezdemé-
nyezés sikerült, hiszen már két 
olyan nemzetközi rendezvényt 
tartottak, ahol a borászok szí-

ne-java megfordult. Sümegen nem csupán a 
borászok összefogása, hanem a város és a borá-
szok együttműködése is példaértékű.

– Mit jelent a település számára a Balaton 
közelsége? 

– A Balatonon hatalmas az idegenforgalom. 
Mi itt a Balaton-felvidéken pont azon a képze-
letbeli határon vagyunk, ami már nem a vízpart 
közvetlen közelsége, de még nincs is messze 
tőle. Az áthaladó forgalomból jelentős számú 
látogatót megállít a vár csodás látványa. A ven-
dégek azonban csupán néhány órát töltenek a 
városban. Jelenleg azon dolgozunk, hogy azok 
is eljöjjenek Sümegre, akik kicsit távolabb töltik 
a szabadságukat. 

– Kétszázötven évvel ezelőtt született Süme-
gen Kisfaludy Sándor. Hogyan emlékeznek 
meg erről a jeles évfordulóról?

– Az idei év Kisfaludy Emlékév Sümegen. 
Kiemelkedő program lesz szeptember utolsó 
hétvégéjén az Európa Kulturális Fővárosa  ke-
retein belül megvalósuló háromnapos Kisfalu-
dy 250 konferencia, valamint a Himfy Utca-
színház Fesztivál, amely izgalmas, családbarát 
esemény lesz. ■

dioráma a 800 éves ősteknősről

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.

Sümeg és környéke, a Pannon-táj szíve

Hazánk egyik legszebb középkori erődje, a Sümegi Vár ma is fenséges látványt nyújt

Wellness és lovagkor
egy történelmi élménybirtok közepén!

Hogy mitől más a Hotel KapitányHHHHsuperior Wellness,
mint a többi wellness-szálloda Magyarországon?

• Mert egy hatalmas, középkori élménybirtok kellős 
közepén fekszik, a gyönyörűen felújított, és számos 
dicső emléket őrző Sümegi Vár lábánál! Vendégeink a 
medencepartról, szobáink teraszáról vagy akár a benti 
élménymedencében üldögélve is élvezhetik a csodás 
panorámát!

• Mert minden vendégünk részese lehet az országban 
egyedülálló lovagi kalandoknak! Minden héten két (nyá-
ron négy) alkalommal is megrendezzük a történelmi 
lovasjátékok bemutatót, mellyel a végvári hősök előtt 
tisztelgünk! A látványos előadás része egy spanyol lovas 
karusszel bemutató, melyet mongol lovaskaszkadőr 
show, majd lovagi torna bemutatónk követ. A műsor 
főbb elemeit a középkorban ismert lovagi tornákból 
merítettük, így az ügyességi fegyverbemutató – íjászat, 
csatacsillag-, csatabárd-, dárdahajítás – gyalogosan 
és lovon, a lovas és gyalogos bajvívás egyaránt része 
az előadásnak, melynek a nálunk nyaraló gyerekek is 
főszereplőjévé válhatnak! A lovagi tornán, középkori 
jelmezekbe bújva beleképzelhetik magukat a várkisasz-
szonyok, királylányok, lovagok és harcosok életébe!

 Az este méltó lezárásaként vendégeink egy hamisítat-
lan középkori lakomán vehetnék részt, ahol bizony 
evőeszköz nélkül kell elboldogulniuk a lovagkor ínycsik-
landó fogásaival!

• Mert vendégeinket 2 emeletnyi wellness mennyor-
szág várja, úszó-, élmény- és gyermekmedencékkel, 
melyet a szálloda saját, fúrt kútjából származó termál-

vízzel töltünk meg. A 600 méter mélyről feltörő, me-
takovasav tartalmú, ivóvíz minőségű 32°C-os termál-
vízben bárki fürödhet, kortól függetlenül, ellenjavallat 
nélkül. A wellness szerelmesei természetesen a többfé-
le szauna, gőzkabin, valamint a spa részleg kozmetikai 
és testkezeléseinek, és széles masszázsválasztékának 
jótékony hatásait is élvezhetik.

• Mert a reggelinél és vacsoránál felszolgált ételek alap-
anyagainak nagy része a Várkapitány saját minta-
gazdaságából származik! A parasztkolbász, csípős és 
csemege szalámik, füstölt sonka, borókás kolbász és 
szalámi, tepertő nagy kedvencei Vendégeinknek! Kéz-
műves finomságaink a szálloda Drinkbárjában meg is 
vásárolhatók, így bárkinek lehetősége nyílik egy falat 
sümegi hangulatot a saját otthonba is hazacsempészni.

• Mert nálunk Minden nap új élmény Vár! A Sümegi 
Vár, a lovagi tornák, a lakomák és a wellness még nem 
minden! Az I. Történelmi Élménypark része még a Vár-
csárda, számos múzeum (utazókocsi és hintókiállítás, 
nemzetközi szablyagyűjtemény). Lóistálló, állatsimoga-
tó, ajándékbolt, hadigép-kiállítás, török ostromtábor, 
Történelmi Élménycsarnok és Nagy Lovagterem is, me-
lyek – és a Hotel Kapitány szálloda együttese biztosítja 
az aktív, feledhetetlen és élményekben gazdag sümegi 
kikapcsolódást!

• Mert egész évben akciós családbarát ajánlatokkal és 
szuper gyerekkedvezményekkel várjuk Vendégeinket!

Hotel KapitányHHHHsuperior Wellness
8330 Sümeg, Tóth Tivadar u. 19.  •  Tel./Fax: +36 87 550 166  •  +36 87 550 167 

E-mail: sales@hotelkapitany.hu  •  foglalas@hotelkapitany.hu  •  www.hotelkapitany.hu
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