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Debreczenyi János: Mélyponton vagyunk!
Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere az önkormányzat elmúlt két évérôl, a jelenrôl és a jövôbeni kilátásokról nyilatkozott lapunknak

– Politikában járatlanok is
tapasztalják, hogy közel sincs
minden rendben Magyarországon. Véleménye szerint mi
jellemzi jelenleg közéletünket
– pénzügyileg és erkölcsileg?
– Mélyponton vagyunk! A
vegetáció szintjére jutott a
magyar gazdaság, ennek
hatása alól nem tudják kivonni magukat az önkormányzatok. Veszprémet is elérte a
súlyos recesszió, ami kedvezôtlenül érinti már az idei
költségvetést is. Iparûzési
adóbevételbôl a tervezettnél
több mint százmillióval
kevesebb folyik be a kasszába. Szakértôkkel dolgozunk
a helyzet megoldásán, mert
bármi történjen, nekünk biztosítani kell a város mûködôképességét. Morálisan is
mélyponton van a magyar
közélet. A politikusoknak –
tisztelet a kivételeknek – nem
szabadna így viselkedni, az
alapvetô normákhoz minden
körülmények között igazodni kellene. Kötelességgel jár
a választók által helyi vagy
országos szinten megkapott
bizalom. Minél magasabb
tisztséget tölt be valaki,

El kell adni a közgáz
volt várbeli épületét
– A fentrôl leszûrôdô kedvezôtlen hatások ellenére jó
eredményeket ért el a város az
elmúlt évben?
– Valóban, a gazdaság fejlesztése szempontjából sikeres
esztendôt tudhatunk magunk
mögött. A legszembetûnôbb
változás a Veszprém Aréna
létesítése. Nemcsak az ország,
hanem egy kicsit a világ is felkapta erre a fejét, fôleg amiért
ilyen gyorsan épült fel, hiszen
villanásszerûen sikerült szépet alkotni. Emellett jelentôs
fejlesztéseket hajtottak végre
a nálunk mûködô cégek – Continental Teves, Valeo, Balluff,
Pepperl+Fuchs. Gyarapodott
a kereskedelmi hálózat is a
Lidl és az Aldi megnyitásával,
a Penny pedig megvett egy 10
hektáros területet a déli iparterületen, ahol jövôre 18 ezer
négyzetméteres logisztikai
bázist épít. És ami kevésbé látható: 3,5 milliárd forintot fordítunk közmûfejlesztésre.
Ezek felszíni munkái valósulnak meg olyan utak burkolatainak felújításában, mint a
Mártírok, az Óvári és a Munkácsy utca. De odafigyelünk
az apróságokra is: a temetôk
közvilágítására, az ivó- és szökôkutak mûködtetésére, s

Számítunk a lakosság
megértésére

Debreczenyi János: – Azért vagyok, hogy a maximumot hozzam ki magamból

hogy a Bástya áruház melletti
átjáróban egy kiadós esô után
ne bokáig érô vízben járjanak
az emberek. Végül, de nem
utolsósorban: átépítettük a
volt Nagy László iskola épületét, rangjához méltó körülményeket teremve az oda költözô
közgazdaságinak.
– Apropó, közgáz! Mi lesz a
volt helyén, a várban?

Ünnepi megemlékezések
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közös megemlékezésre hívja Önt
és családját az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója alkalmából
2008. október 23-án 18.00 órára, a Megyeháza térre, a Brusznyai-emlékmûhöz
Köszöntôt mond: Debreczenyi János polgármester
Ünnepi beszédet tart: prof. dr. Papp Lajos szívsebész
Emlékmûsor: „Hallgatnak a harangok” – a Petôfi Színház mûvészeinek mûsora, közremûködik:
Fôzô Ditta, Szûcs László és Tóth Loon
Koszorúzás, közremûködik: MH Légierô Zenekar
Városrészi ünnepségek:
Gyulafirátót:
október 22-én 11.00 órakor – megemlékezô ünnepség a Gyulaffy László Általános Iskolában
október 23-án 14.30 órakor – koszorúzás az Alsó temetôben, beszédet mond: Czaun János alpolgármester
Kádárta:
október 23-án 17.00 órakor – koszorúzás az Életfánál a Közösség Kádártáért Egyesület szervezésében,
beszédet mond: Czaun János alpolgármester
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 rendôr-fôkapitányság épületében elhelyezett
emléktáblánál
10.00 órakor – koszorúzás Veszprémben az Alsóvárosi Temetôben
11.30 órakor – megemlékezés Veszprémben a Dózsavárosi Temetôben
12.30 órakor – gyulafirátóti megemlékezés

– Sajnos el kell adnunk,
mert a jelenlegi helyzetben
szükségünk van az ebbôl
származó bevételre. A döntést a következô közgyûlésen
fogjuk meghozni. Milliárdos
tétel lenne a megtartása,
ugyanis ennyire rúgna a felújítása. Egyelôre annyit árulhatok el, hogy egy állami
szerv jelentkezett vevônek.

nie. Az ellenzéktôl nem várható el a támogatás, de jólesik, ha megszavazzák az elôterjesztéseinket. Úgy kívánok politizálni, hogy ne hasson negatívan az emberi
kapcsolatokra, ha valamilyen kérdésben tartósan nem
értünk egyet. Összességében
rendezettnek ítélem kapcsolatomat a képviselôkkel.
– Elôrelépést jelentene, ha
elôrehozott országg y ûlési
választásokra kerülne sor?
– A népszavazást követôen
a kormánynak le kellett
volna mondania, mert elvesztette a hitelét. Már régen túl
lehetnénk azon, amit a tôke
bizonytalan gazdasági környezetnek nevez. Valószínûleg a jobboldal nagy fölénynyel nyert volna, de a jövônk
érdekében akkor népszerûtlen döntések sorára kényszerül. Szerintem kormányváltás esetén ezt meg lehetett
volna értetni az emberekkel.
Sajnálom, hogy erre nem
kerülhetett sor.

A kormánynak le
kellett volna mondania
– Milyen a munkakapcsolata a közgyûlés többségét és
kisebbségét alkotó tagjaival?
– A véleményeknek találkozni, ütközni, formálódni
kell, ám azt követôen a többségnek egységesnek kell len-

– A helyzet jelenlegi ismeretében milyenek a következô
év kilátásai?
– Nagyon nehéz lesz 2009,
és az azt követô esztendô is.
Csak óvatosan szabad bánni
a lakossági adóterhek növelésével. De vannak a jogosan
elvárt fejlesztések, azokat el
kell végezni. A hivatal mûkö-

dését illetôen is várható
további színvonal-emelkedés. Nem kerülhetjük el a
nadrágszíjhúzást és ennek
kivitelezésében építünk az
intézményeink vezetôinek
üzleti szellemû gondolkodására, mert ezt kívánja meg a
nehéz idôszak áthidalása.
Számítunk a lakosság megértésére.
Többek között abban is,
hogy ne a „gonoszt” lássák a
különféle városi szolgáltatókban, akik nem a bosszantásukért dolgoznak, legfeljebb nem sikerül mindig az
elvárt színvonalon teljesíteniük. Több türelemmel és
odafigyeléssel legyünk egymás iránt, amivel megspórolhatjuk havonta egy doboz
nyugtató árát.
Ha megbecsüljük más
munkáját, akkor remélhetjük, hogy a miénket is megbecsülik mások.
– Polgármesteri munkája
mellett egy választókörzet, a
Jeruzsálemhegy is a gondjaira van bízva. Nem ütközik a
két feladat?
– Nem, mert ügyelek arra,
hogy polgármesterként ne
részesítsem elônyben a körzetemet, ugyanakkor kielégítsem az ottani jogos igényeket. Sosem felejtem el,
hogy 1994-tôl Jeruzsálemhegyen folyamatosan bíznak
bennem az emberek. Azért
vagyok, hogy a maximumot
hozzam ki magamból és
nemcsak a körzet, hanem az
egész város javára.

Könyvtrilógia 1956-ról
Dénes Jánost a forradalomban végzett tevékenységéért letartóztatták
„Az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc emlékéért”
Alapítvány, és a Magyar
Vidék Országos ’56 -os
S z öve t s é ge
Ve s z p ré m
megyei szervezete mutatta
be minap Veszprémben
Dénes János, vegyészmérnök, egykori országgyûlési
képviselô, ’56-os elítélt
könyvtrilógiáját.
A könyv szerzôje lapunknak
elmondta, hogy az Ôfelsége a
magyar nép trilógia elsô része,
az Apáról fiúra az 1956-os
helytállást, az elítélését, a
börtönsorsot mutatja be. A
kötetbôl kiderül az is, hogy ô
ak kor
a
Kôbányai
Gyógyszergyár, munkástanácsának elnökeként tevékeny-

Fotó: Nagy I.

Hivatali idejének felénél
tart a 2006 ôszén négy esztendôre meg választott
önkormányzat. Ebbôl az
alkalomból kértük számvetés készítésére Deb reczenyi János polgármestert.

annál inkább, mert ténykedésének erkölcsformáló vagy
erkölcsbom lasztó hatása
van.
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 Darcsi István

Az '56-os emlékszobában tartott könyvbemutatón a szerzô, Dénes János (balról), mellette Pintér Kornél, a kuratórium elnöke

kedett. A második kötet a
Széllel szemben, az ellenzékbôl a parlamentig vezetô rögös

utat járja végig. A III. az
Örökségünk címet viselô,
majd’ 300 oldalas könyvben,

mindössze 81 oldal új írás
található a többi a szerzô parlamenti felszólalásainak termése. Dénes Jánost a forradalomban végzett tevékenységéért 1957-ben tartoztatták le és
ítélték 15 év börtönbüntetésre. 1963-ban részleges
amnesztiával szabadult. 1990tôl 1994-ig volt országgyûlési
képviselô. Elsô törvényalkotói
tevékenységeként, javaslatára
a törvény kimondja: „1956.
október 23-a forradalom és
szabadságharc” és ezt a napot
a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepévé nyilvánítja.
Múlt hét péntek délután a
köny vbemutató résztvevôi
egy hiteles szemtanú visszaemlékezéseit hallhatták.
N. I.

