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A kultúra napja Támogatásra méltó Veszprém szellemisége

Fotó: Nagy I.

A Művészetek Háza szervezésében a Dubniczay-házban
mutatták be az 1700-as években a Veszprémben élt Ányos
Pál költő összes művét tartalmazó Higgy, remélj, szeress
című kötetet. Porga Gyula
alpolgármester köszöntőjében
arról a szellemi örökségről
beszélt, amely a város miliőjének meghatározó része. A
kötet két szerzője, Jankovics
József és Schiller Erzsébet iro-

dalomtörténészek elmondták:
tipikus magyar sors volt Ányos
Pálé, mindig a nemzet és a
haza szeretete jellemezte,
törekedett arra, hogy a magyar
legyen az irodalom és a kommunikáció nyelve.
Az irodalom mellett a képzőművészet is teret kapott a
magyar kultúra napi ünnepségeken. A VMK-ban Fülöp Lajos
festőművész kiállítását egykori kollégája, Debreczenyi János
polgármester nyitotta meg.
Elhangzott, Fülöp Lajosnak
50 év alatt több mint száz kiállítása volt már, képeit nem
kell értelmezni, azok derűt és
harmóniát teremtenek. A kiállításmegnyitó után Dunai
Tamás színművész irodalmi
estjét élvezhette a közönség.

M. R.

Nemcsak a képein teremt derűt Fülöp Lajos (a képen jobbra)

Támogatókat keres
a civil nap
Javában folyik az idei civil
nap szervezése, az erre a
célra létrejött munkacsoport
tagjai között már szétosztották a feladatokat. Azonban a
rendezvény lebonyolításához
szükséges összegnek csupán a fele áll egyelőre rendelkezésre, ezért a Veszp
rémi Civil Kerekasztal várja
vállalkozók jelentkezését is
a program támogatásához.
Vass Tibor elnök elmondta, a
civil nap szervezésében részt
vesznek az egyetemi hallgatói
alapítvány tagjai is, ők a gyerekprogramokért felelnek,
ezekre egyébként iskolákat is
várnak.
A rendezvény tavaly nagy
sikert aratott, így az idei program is hasonló lesz. A május
közepén, valószínűleg 17-én
megrendezésre kerülő civil
napon délelőtt sportprogramokat és főzőversenyt tartanak,
délután pedig a veszprémi civil
szervezetek kapnak bemutat-

kozási lehetőséget. Azok az
egyesületek, akik műsorral
kívánnak fellépni a színpadon,
április 1-jéig, akik egy-egy
paraván mellett ismertetnék
tevékenységüket, azok május
1-jéig jelentkezhetnek a hudizsuzsa@vpmegye.hu e-mail
címen, a szervezők pedig
ezután felveszik velük a kapcsolatot. A rendezvény fővédnöke Debreczenyi János polgármester lesz, és a program
keretében adják át a város Pro
Civitate-díját. Vass Tibor hozzátette, eddig mintegy félmillió forint áll rendelkezésükre,
de a lebonyolításhoz legalább
még egyszer ennyire lenne
szükségük. További segítségért
fordultak az önkormányzathoz, de várják olyan vállalkozók jelentkezését is, akik szívesen támogatnák a programot.
A civil nap lesz a civil kerekasztal következő ülésének
témája is január 30-án, szerdán 17.30-kor a VMK 118-as
termében.

Debreczenyi János, a megyei jogú város polgármestere értékeli az elmúlt esztendőt
n Darcsi István

A négyéves ciklus első teljes esztendejét tudhatja
maga mögött a veszprémi
polgárok által 2006 őszén
megválasztott új önkormányzat. A városunkban
tavaly történtekről Debre
czenyi János polgármester
nyilatkozott lapunknak.
– Amikor a KDNP felkért,
legyek a polgármesterjelöltjük, elhatároztam, győzelem
esetén mindent megteszek
annak érdekében, hogy alapvetően megváltozzon a város
szellemisége. Hogy jó legyen
itt élni, s hogy az adott szónak
hitele legyen. Függetlenül
attól, ki, milyen posztot tölt
be, érezze, hogy dolga van
Veszprémben, és erre az
együttműködésre nyitott a
város vezetése. Azóta kaptam
is pozitív visszajelzéseket,
például a honvédség és a rendőrség is érzi, hogy fontos számunkra a munkájuk. 1994 óta
vagyok tagja a képviselő-testületnek, és már az akkori
„szűzbeszédemben” kiemeltem az érseki, valamint az
egyetemi város rangjának
megfelelő menedzselés fontosságát. Nos, megállapíthatom, hogy az érsekséggel és a
Pannon Egyetemmel is kiváló
az együttműködésünk, ugyanakkor jó a kapcsolatunk a
református és zsidó egyházzal, de járt már nálam a Hit
Gyülekezete is, és egy adott
témában velük szintén korrekt
eg y üttműködést tudtunk
kialakítani – kezdte Debreczenyi János.

Normalizált
kapcsolatok
– Változott-e a város vezetésének viszonya a gazdasági
szféra szereplőivel?
– Igen, és ez azért is fontos,
mert korábban elhanyagolt
területnek számított: a kapcsolat jobbára az avatásokra,
szalagátvágásokra korlátozódott. Csak egy hónapja választottak meg a város vezetőjének, amikor Szentendrei Zoltán, a Prospektus Nyomda
tulajdonosa arra kért, hogy
dolgozóik érdekében létesítsünk egy autóbuszvárót az
üzem közelében található
megállóba. Sürgősséggel két
hét alatt megoldottuk a problémát. Szentendrei úr azonnal
felhívott telefonon, megköszönte a gyors intézkedést,
majd hozzátette: nem szoktak
hozzá, hogy kéréseiket teljesítik, ráadásul ilyen gyorsan.

Ám ezen a területen is bőven
akad még feladatunk, hiszen
több cég megfelelő megközelítése érdekében járdát kell építenünk, s remélhetően ezt
idén sikerül megvalósítani.
De nemcsak a gazdasági szférával normalizáltuk a város
kapcsolatát, hanem a háziorvosokkal és a kórházzal is.
Továbbá az összevont pedagógusnapon az egyetem aulájában együtt ünnepeltek a területhez tartozó 1200 dolgozóból kilencszázan, ezzel is jelképezve az oktatási rendszer
egymásra épülését a bölcsödétől az egyetemig.
– Apropó, ünneplés! Tavaly
végre méltóságteljesen tudtunk
megemlékezni a nemzeti ünnepeinkről...
– Valóban, mert előbb március 15-én, majd október 23án is erre kértem a jelenlévőket. Eddigi munkám egyik
elismerésének tartom, hogy
megfogadták a kérésemet.
– A város polgárai első benyomásukat akkor szerzik az
önkormányzatról, amikor valamilyen ügyet kell elintézniük a
polgármesteri hivatalban...
– Nagyok az elvárások, és
be kell vallanunk, hogy nem
minden elemében működik
kifogástalanul az apparátus.
A város vezetése a hivatalon
keresztül történik, ezért minden hivatalnoknak tudnia
kell, hogy mi a lakosság, ők
pedig a mi bizalmunkból töltik be posztjaikat. Kellően
megbecsüljük őket, ezért
elvárjuk, hogy dolgozóink
minden tekintetben feleljenek
meg az elvárásoknak. Többek
között ezért is vezettük be a
beléptetési rendszert, mert
ugyanazt a fegyelmet várjuk
el, mint a termelő ágazatokban. Nem a munkaidő kezdődik reggel fél nyolckor, hanem
a munka. Egyébként a hivatal
mindenki számára nyitott és
elérhető, a tolókocsival közlekedőknek is. S hogy a siketnémáknak se okozzon gondot az
ügyintézés, az egyik portásunk – aki egyben biztonsági
őr is – tanulja a jeltolmácsolást. Az intézményeinkben is
szeretnénk elérni ezt a szintet, a folyamat már elindult.
– Több olyan esetről is hallani az utóbbi időben, amikor a
polgárok nem csupán elvárásokat fogalmaznak meg a várossal szemben, hanem értékes
segítséget is nyújtanak Veszprém szebbé, jobbá tétele
érdekében.
– Egy – inkognitóját megőrizni kívánó – úr a minap
ötmillió forintot ajánlott fel a
városnak. Cserébe nem kért
semmit, csupán javasolta,

hogy a lakókörnyezetében, a
Dózsavárosban létesítsünk
egy parkot. De említhetem az
ugyancsak anonimitást kérő
budapesti művészettörténészt, aki magángyűjteményéből negyven festményt ad,
vagy László Károlyt, aki újabb
ötven képet ajánlott fel váro-

körforgalmat, emellett biztonságosabbá tettük a legnagyobb
forgalmat bonyolító Tesco
mellettit. Rendbe tettük a szökőkutakat, tavaly csak egy
nem működött. Átépítettük az
Óváros teret, mert balesetveszélyes volt a burkolata, és
belső utakat építettünk újjá –

épül, és ami egyedülálló a
nyáron átadásra kerülő objektumon, hogy rendelkezni fog
helikopter-leszállópályával,
melynek létrejöttét az együttműködés jegyében egy helyi
cég finanszírozza. Ennek
akkor lesz igazán komoly
jelentősége, amikor Pápán is
lesz egy NATO-kontingens.
Idén elfogadjuk a szentkirályszabadjai repülőtér rendezési
tervét is, és utána beindulhat
a fejlesztés, ami nagy vonzerőt jelent majd Veszprémnek
és környékének.

Köszönet az eddigi
bizalomért
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Hagyományosan január 22én ünnepeljük a magyar kultúra napját, arra emlékezve,
hogy Kölcsey Ferenc 1823ban ezen a napon fejezte be
a Himnusz megírását.
Veszprémben is több helyen
tartottak ünnepséget ebből
az alkalomból.

Debreczenyi János: Városunkban épül Közép-Európa egyik legszebb multi
funkciós csarnoka

sunknak. Mindezt azért teszik,
mert támogatandónak érzik
azt a szellemiséget, ami jelenleg Veszprémet jellemzi.

Kis és nagy fejlesztések,
beruházások
– Az embereket főképpen az
érdekli, hog y történnek-e
olyan fejlesztések a városban,
amelyek kényelmesebbé teszik
az életüket.
– Akadtak évek óta megoldásra váró neuralgikus pontok. Ilyen például a Vámosi úti
temető közvilágítása, melyet
tavaly sikerült megvalósítani,
ezt a munkát folytatni fogjuk
Gyulafirátóton, Kádártán és a
Dózsavárosban. Elkészült a
közvilágítás a nagy garázstelepeken és a belső járdák mentén. Továbbá átadtunk két

mint az Endrődi és a Kádár
utcában. Egyébként minden
városrésznek azonos infra
struktúrához van joga, ezért
folytatjuk az útépítést Gyulafirátóton és Szabadságpusztán. Jutaspusztán harminc új
építési telket alakítottunk ki.
A Csererdőben megoldottuk a
közvilágítást, és csatornarendszert fogunk építeni. Csatár-hegyre ivóvizet vittünk a
hőségriadó idején. Olyan
apróságot is említhetnék,
mint például a nyugdíjasház
melletti illemhely létesítése.
És arról se feledkezzünk meg,
hogy sokak örömére létrehoztunk egy műjégpályát a stadionban – ez sem volt korábban.
– Mi a helyzet a nagy beruházásokkal?
– Közép-Európa egyik legszebb multifunkciós csarnoka

– Milyen nem várt nehézségekkel kellett szembenézni
2007-ben?
– Nem a terveknek megfelelően alakultak az ingatlanbevételeink, ezért előrelátóan
egy közgyűlési döntéssel lehetővé tettük félmilliárd forint
működési hitel felvételét.
Ezzel a könyvvizsgáló is egyetértett. A város működtetése és
fejlesztése jelentősen függ
attól, hogy a kormány menynyit hagy helyben az itt képződött adóból. Nem lenne
semmi gondunk, ha nem csupán a nyolc százaléka maradna, hanem mondjuk a fele,
hiszen a települések és a főhatóságok elméletileg egyenrangúak. Igazságosabbnak tartanék egy másféle forrásmegosztást. Több bölcsességet
remélek a felsőbb vezetőktől,
mert ha nő az elvonás és
bővülnek a feladatok, az a
települések ellehetetlenüléséhez vezet.
– Melyek az idei év legfontosabb tervei?
– A költségvetést még csak
ezután fogadja el a közgyűlés, ám minden bizonnyal a
már említett csarnokprojekten túl megkezdjük a strand
létesítésének előkészületeit a
Március 15. utcai tanuszoda
mellett. Ötvenméteres, nyolc
sávos feszített v íztük rű
medencét és egy gyerekpancsolót szeretnénk átadni rendeltetésének 2009 nyarán.
Emellett folytatódik a Kolostorok és kertek program,
amelynek megvalósításához
a szocialista képviselők segítségének köszönhetően több
mint egymilliárd forint támogatást kapunk. Köszönöm a
lakosság eddigi bizalmát, és
kérem polgáraink támogatását ahhoz, hogy az elképzeléseinket a terveknek megfelelően végrehajthassuk – zárta
évértékelőjét a megyei jogú
város polgármestere.

