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AKTUÁLIS Egy évvel a helyhatósági választások előtt exkluzív interjút adott lapunknak Debreczenyi János polgármester

Helyben kívánom szolgálni a várost
Október 13-án volt három éve,
hogy megalakult a várost jelenleg
irányító önkormányzat. Egy esz
tendővel a következő helyhatósági
választások előtt hagyományos
évértékelő interjút készített lapunk
Veszprém polgármesterével, Debreczenyi Jánossal.

M

élyponton vagyunk!
A vegetáció szintjére
jutott a magyar gaz
daság, ennek hatása alól nem
tudják kivonni magukat az
önkormányzatok – nyilatkoz
ta egy éve lapunknak. Polgármester úr,
tavaly óta változott-e a helyzet, s ha igen,
milyen irányba?
– Szívesen mondanám,
hogy az idei esztendő jobb,
mint 2008, ám sajnos ez nem
igaz. Ráadásul 2009 nemcsak
gazdaságilag, pénzügyileg
nevezhető rosszabbnak, ha
nem emberi tényezőiben is.
Alig kezdtük el az évet, és
szörnyű tragédia történt:
meggyilkolták Marian Coz
mát, az MKB VKC román ké
zilabdázóját. Ez a lelki stressz
rendkívül megviselte a vá
rost, aminek mind a mai na
pig érzem a hatását. Ezzel
kapcsolatban nagy várako
zást tapasztalok a lakosság
körében – az emberek szeret
nék visszanyerni az igazság
szolgáltatásba vetett bizal
mukat. Más jellegű tragédiát
éltünk meg a közelmúltban:
Bujtor István halála is na
gyon megviselte Veszprémet.
Egy ilyen érzékeny lelkületű
kultúrvárosban nagyfokú hi
ányérzetet kelt a méltán nép
szerű művésznek, a Petőfi
Színház igazgatójának el
vesztése. Gazdasági nehéz
ségeink ellenére sokat költöt
tünk kultúrára, sokkal töb
bet, mint korábban bármikor,
mert hiszünk abban, hogy
minden mindennel összefügg.
A kultúra csak látszólag nem

kapcsolódik a gazdasághoz.
Ha visszalépés látszott volna
nálunk kulturális téren, az a
kockázatvállaló tőke, ame
lyik itt maradt a városban,
talán másfelé mozdul, és ak
kor beindul egy olyan negatív
spirál, amiből
nem
lehet
v i s s z aj ön n i .
Ezért mi in
kább felvállal
tuk a nagyobb
támogatást, és azt, hogy szá
munkra a nehéz gazdasági
helyzetben is fontos a szelle
miségünk és a kultúránk
megjelenítése.
– Csökkent Veszprém gazdasági ereje?
– Kétségtelen, hogy egy
gyár – a Balda – bezárt, még
hozzá olyan gyorsan, hogy
nem is volt lehetőségünk be
avatkozni. Ezért konzultációt
folytattunk a többi üzem ve
zetőivel, hogy ez ne ismétlőd
hessen meg. Inkább vizsgál
juk meg, hasonló helyzetben
miképpen tudunk segíteni.
Örömömre szolgál, hogy en
nek megvan az eredménye,
mert a nehézségek ellenére
idén jelentős gyárfejlesztések
történtek a városban. A Bal
luff Elektronikai Kft. kétezer
négyzetméteres gyáregység
gel bővült, a Continental
Teves tesztpályát épített,
amit novemberben fogunk át
adni, a Maxon Motor egymil
liárd forintos gyárfejlesztést
hajtott végre. Emellett van
nak más kisebb, 80-100 főt
foglalkoztató cégek, amelyek
ugyancsak belső fejlesztése
ket végeztek, vagy végeznek a
közeljövőben azért, hogy
majd a gazdasági fellendülés

Nagyon nehéz év
áll előttünk, az
ideinél nehezebb.

Fotó: Zwicker

Debreczenyi János: Választókörzetem és a város lakossága is tapasztalhatta, hogy nem akkor kezdek
el dolgozni, amikor a választások közelednek
időszakában felvehessék a
versenyt a világpiaci ténye
zőkkel. Ha most ezt nem ten
nék meg, olyan mértékben
leszakadnának, hogy soha
többé nem lenne esély a visz
szazárkózásra. Ezért ezúton
is köszönetet mondok vala
mennyi – akár magyar, akár
külföldi tulajdonú – gyár ve
zetőjének és tulajdonosának,
elvégre ők kockáztatják a be
fektetett tőke megtérülését.
Hogy mindez így alakult, kö
szönhető a város jelentős
nemzetközi kapcsolatainak
is. Büszke vagyok rá, hogy
gyakori vendégek a városhá
zán a nagykövetek, és mun
kamegbeszéléseken én is gya
kori vendég vagyok a nagykö
vetségeken. Emellett kiemel
kedő esemény városunk
életében, hogy itt volt a német

Bundestag elnöke, aki Ma
gyarországon velünk együtt
összesen két várost keresett
fel, nemrégiben pedig nálunk
járt Észtország köztársasági
elnöke.
– Mit mutat a város költségvetése?
– Sajnos sok hiányt, mert a
vártnál kevesebb befizetés ér
kezett a gazdálkodó szerveze
tektől, ugyanakkor az áfanö
vekedés miatt lényegesen
több az önkormányzat kiadá
sa. És hiányzik az a bevétel,
amit a Közgazdasági Szakkö
zépiskola várbeli épületének
eladásából beterveztünk, de
mindeddig nem realizáló
dott.
– Mivel lehet pótolni a hiányt?
– Semmiképpen sem újabb
hitel felvételével. Belső átcso

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közös megemlékezésre hívja Önt és családját

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc 53. évfordulója
alkalmából
2009. október 23-án

18.00 órára, a Megyeház térre, a Brusznyai
emlékműhöz
Köszöntőt mond: Debreczenyi János polgármester
Ünnepi beszédet mond: Navracsics Tibor
országgyűlési képviselő a FIDESZ-Magyar
Polgári Szövetség frakcióvezetője
„Él a magyar!” a Forrás Színház művészeinek
műsora
Közreműködik: Dörner György érdemes művész
és Huzella Péter Kossuth-díjas előadóművész
Koszorúzás
Közreműködik: MH Légierő Zenekar

Városrészi ünnepségek:
Gyulafirátóton:

Október 22-én, 11.00 órakor

10.00 órakor

Ünnepi megemlékezés a Gyulaffy László Általános Iskolában. Beszédet mond: Czaun János
alpolgármester

Koszorúzás Veszprémben az Alsóvárosi teme
tőben

Október 23-án 14. 30 órakor

11.30 órakor

Koszorúzás az Alsó temetőben.

A Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség és
az 56-os Szövetség rendezésében, más bajtársi szervezetekkel közös megemlékezések:

Október 23-án
9.00 órakor
Koszorúzás a megyei rendőrkapitányság épületében elhelyezett emléktáblánál
Beszédet mond:
vitéz Molnár József az 56-os Parlament elnöke

Megemlékezés Veszprémben a Dózsavárosi
temetőben

12.30 órakor
Gyulafirátóti megemlékezés
Köszönettel adózunk a Veszprémi Petőfi Színház társulatának az első 1956-os Emlékjel
állításáért.
Kérjük, a megemlékezés napján a színházkerti
kopjafánál is helyezzék el mécseseiket

portosításokkal, bizonyos fel
adatok csökkentésével, elha
gyásával és más irányú tőke
bevonással kívánjuk megol
dani a problémát. Ezt a kér
dés az október 29-ei közgyű
lésen kerül napirendre.
– A politikusok többnyire a
választások esztendejére időzítik az úgynevezett „látványberuházások” átadását. Ebből
a szempontból mire számíthatunk 2010-ben?
– Választókörzetem és a vá
ros lakossága is tapasztalhat
ta, hogy nem akkor kezdek el
dolgozni, amikor a választá
sok közelednek. Az elsőtől az
utolsó munkanapig folyama
tosan dolgozom azért, hogy
megszolgáljam a választók bi
zalmát. Mi a négyéves ciklu
sunk első esztendejében épí
tettük fel a Veszprém Arénát,

és folytattuk számos útépí
téssel. Az utolsó évben több
mint 70 utcában közmű-re
konstrukciót hajtunk végre
3,1 milliárd forint értékben.
Ebből adódik, hogy a város
nak alig lesz olyan pontja,
amit nem túrnak fel a mun
kálatok során. Ez némi bosz
szúsággal jár majd, ám ami
kor elkészül, hosszú távra
megoldódik Veszprém köz
műhelyzete, a szolgáltatás
biztonsága. Ezt sem azért csi
náljuk 2010-ben, mert ekkor
lesznek a választások, hanem
mostanra sikerült biztosítani
a feltételeket.
– Többször szóba került,
hogy választási év előtt állunk: jövő tavasszal parlamenti, ősszel helyhatósági
voksolásra kerül sor. Tervezi,
hogy bekapcsolódik az országos politikába?
– Soha eszembe sem jutott.
Veszprémben szeretnék poli
tizálni, és ahogy már több
ször elmondtam: 2010-ben
indulni szeretnék az önkor
mányzati választásokon – úgy
a képviselői, mint a polgár
mesteri tisztségért. Helyben
kívánom szolgálni a várost.
Az viszont megtisztelő, hogy
a hozzánk érkező, illetve en
gem fogadó politikusok közül
néhányan ugyanezt a kérdést
már feltették nekem.
– Tavaly nagyon szorgalmazta a kormány ellenzéke az
előrehozott választásokat.
Lenne-e értelme pár hónappal
a ciklus lejárta előtt urnák elé
szólítani az embereket? Meg
nem erősített értesülések szerint a 2010-es költségvetés
parlamenti elfogadása után
lemond Bajnai Gordon, és akkor már nem lesz értelme új
miniszterelnököt, új kormányt
keresni arra a rövid időre...
– Magam is számos variáci
ót hallottam arról, hogy az
MSZP hogyan gondolja a ha
talom korábbi átadását, töb
bek között ez utóbbit is. A
kérdésre válaszolva: a hatal
mat az első adandó pillanat
ban meg kell ragadni, mert
minden nap, ami olyan irá
nyítás alatt történik, amely
nek eredménye az ország

romlását okozta, további
károkat okoz.
– Egy év van hátra a következő önkormányzati választásokig. Milyen esztendőre számíthatnak a veszprémiek a
jelenlegi gazdasági helyzetben, amikor egyfolytában az
állami támogatások jövőbeni
elvonásáról hallani?
– Ötven éven át hallottam,
és nem tudok egyetérteni az
zal, hogy az állam támogatja
a kenyeret, a lisztet vagy az
önkormányzatokat. Ez egy
szerűen nem igaz! Az állam
pénzét mi, magyar állampol
gárok termeljük meg. Veszp
rém tekintetében 12 milliárd
itt képződő személyi jövede
lemadóból mindössze nyolc
százalék marad helyben, a
többit elvonja az állam. Amit
visszakapunk például iskola
fenntartásra, az innentől
fogva nem nevezhető támo
gatásnak. Mitől lenne az? Az
elvont pénzeszköz egy részét
kapjuk vissza arra a feladat
ra, aminek ellátására az nem
is elegendő. Tehát az állam
esetében nem beszélhetünk
támogatásról, sokkal inkább
elvonásról. Hasonló a helyzet
az illetékbevételek esetében
is. Elfogadhatatlan számom
ra az a gondolkodásmód,
mely szerint: mi elvonunk, ti
meg gazdálkodjátok ki! Pil
lanatnyilag olyan sok a bi
zonytalansági tényező, hogy
ma Magyarországon egyet
len polgármester sem tudja
megmondani, jövőre milyen
bevétellel számolhat. Hama
rosan újra megteszem azt,
amit tavaly. Meghívom a kü
lönböző kategóriájú gazda
sági társaságok vezetőit,
hogy egy konzultáció ke
retében megismerjem: sze
rintük milyen a gazdasági
helyzet, és milyen bevételek
kel számolhatunk reálisan
az adóforintjaikból. Ám ez a
költségvetésnek csak egy ré
sze, a többi az elvont pénzek
visszaosztásából származik,
ami pillanatnyilag kiszámít
hatatlan. Biztosan nagyon
nehéz év áll előttünk, az ide
inél nehezebb.
Darcsi István

Meghívó

Ünnepi
szentmise
2009. október 22-én, 18
órakor szentmisét tartanak az 1956-os forradalom hőseinek emlékére és
az áldozatok lelki üdvéért
a Szent Mihály-bazilikában.
Celebrál: Nagy Károly
kanonok
A szentmise után gyertyagyújtás lesz a Szűzanyaszobornál

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Herendi
Porcelánmanufaktúra Zrt.
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait
2009. október 17-én 16 óra 15 perckor
a Veszprém Aréna melletti körforgalomban elhelyezett
Herendi porcelánfa ünnepélyes avatására.
Ünnepi beszédet mond Debreczenyi János polgármester
és dr. Simon Attila a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
vezérigazgatója.
Közreműködik a Magyar Honvédség Légierő Zenekara.
Számítunk megtisztelő jelenlétére.

Debreczenyi János
polgármester

dr. Simon Attila
vezérigazgató

Tájékoztatjuk a lakosságot,

hogy a veszprémi csatorna rekonstrukciós munkák 2009 szeptemberében
megkezdődtek. 2009. október 19-től csatornaépítéssel érintett helyszín:

Bem utca

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Bem utcában a csatorna építés időszakos,
illetve teljes útlezárás mellett történik.
Kérjük a gépjárművezetőket, hogy útjuk szervezésénél vegyék figyelembe a korlátozásokat. Az építés ideje alatt az érintett lakosságot folyamatosan tájékoztatjuk.
Az adatokat a hirdetéshez a kivitelező Swietelsky Magyarország Kft. szolgáltatja. Tel.:88/401-170.
Az esetleges kellemetlenségekért megértésüket köszönjük.
További információ: Beszt Kft.: 88/578-910, Swietelsky Magyarország Kft.: 88/401-170.
A csatornaépítés Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekt keretében valósul meg az
Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával a Swietelsky Magyarország Kft. kivitelezésében. Veszprém
város ezen részén a kivitelezési munkálatok a régi szennyvíz csatorna rendszer felújítását szolgálják

