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Összetartozunk

Mintegy tíz esztendővel ezelőtt – csakúgy, mint
most – együtt alkottuk meg az évtized kaposvári programját, vagyis azt, hogy milyen legyen
2020-ra városunk.
Az évtized vége márpedig hamarosan itt van,
így ideje megvizsgálnunk, sikerült-e megvalósítanunk, amit elterveztünk, sikerült-e az álmokból valóságot gyúrnunk, s persze szólni
kell arról is, hogyan tovább, Kaposvár a következő évtizedben.
Kellő szerénységgel és mértéktartással ugyan, de mondjuk
ki, hogy a mögöttünk
hagyott csaknem tíz év
bizony jól sikerült. Sőt,
talán azt is bevallhatjuk,
hogy jobban, mint ahogyan vártuk.
Pedig nem volt
könnyű! Nem volt
könnyű, mert 2010ben még dübörgött
a válság, s mi annak
ellenére, sőt, annak
ellenében fogalmaztuk meg ambiciózus
terveinket.
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Magyarországot felkészületlenül érte a 2008ban kirobbant válság, és az akkori, kevés képességgel rendelkező országvezetés gyengesége
szinte megsokszorozta a pusztító hatását.
Rohamosan nőtt a szegénység, különösen
a gyermekszegénység, családok ezrei, tízezrei
kerültek bizonytalan helyzetbe. Mérhetetlenül
eladósították az országot, hitelek felvételébe
hajszolták az embereket és az önkormányzatokat is.

És azért, hogy emberek ezrei ne kerüljenek
az utcára, bevezettük a Kaposvári modellt,
az országban is elismerést kiváltó, az embereket segítő, munkahelyek megőrzését ösztönző
programunkat.
A legkisebb vállalkozásoknak elengedtük
a helyi adót, csaknem 70 millió forintot hagytunk így náluk. A nagyobb vállalkozások számára a helyi adó részletfizetését és átütemezését
ajánlottuk annak érdekében, hogy tartsák meg

Kaposvár ma erős, biztonságos és sikeres város.
Az akkori kormány rossz válaszokat adott
a kihívásokra, képtelen volt kezelni a felmerülő
gondokat, az egyedüli megoldást a mindenkit
érintő megszorításokban, a külföldi államadósság növelésében, az IMF-nek és a Világbanknak
kiszolgáltatandó ország képében látta.
Így értünk el 2010 őszéig, amikor egy globális
és lokális válság közepette azt mondtuk: „Mi
nem csupán túlélni akarjuk a válságot, hanem
győztesen akarunk kikerülni belőle.”
A gazdasági válság hamar megtanított bennünket arra, hogy a bajban adni kell, és nem
elvenni.
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a munkahelyeket. 2011-ben, a válság közepén
mintegy félmilliárd forinttal segítettük
vállalkozóinkat likviditási problémájuk megoldásában.
Támogatást adtunk azoknak a cégeknek, amelyek munkahelyteremtő beruházásokat hoztak
létre. Így kapott például telekár-támogatást
a Guba Sándor utcában megépült üzemére
a Lakics Kft. is.
Előrehoztuk a beruházásainkat, már a 2010-es
évek első felében több mint 10 milliárd
forint értékű megrendelést adtunk az építőiparnak.
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Így alakult át az Ady Endre utca, a Noszlopy
Gáspár utca, parkolóházat, fürdőt, nagypiacot,
ipari parkot, a Deseda köré kerékpárutat építettünk.

a saját képükre formálják a várost, hiszen itt mindennek továbbra is bennünket, kaposváriakat
kell szolgálnia.
Nagy célokat tűztünk ki magunk elé.

Felújítottuk a Rippl-Rónai-villát, panelházakat,
utakat, járdákat, óvodákat és iskolákat hoztunk
rendbe, és szervezett közmunkaprogramot is
indítottunk.
A Kaposvári modell sikerét jelzi az is, hogy míg
2011-ben 1323-an dolgoztak közmunkában,
addig 2019-re számuk már 200 alá csökkent,
mivel a piacon munkát találtak maguknak.
Több mint 4000 cégnek és csaknem
10 ezer embernek, családnak segítettünk
akkor talpon maradni.

Kaposvár történetének eddigi legnagyobb
fejlesztési programját kezdtük meg és folytatjuk ma is. A cél nem kisebb, mint az, hogy
a beruházások végeztével a kaposváriak
jobban, még európaibb körülmények
között éljenek.
Örömmel és nem kis büszkeséggel mondom,
hogy már érzékelhetők az eredmények!
Kaposvár ma erős, biztonságos és sikeres
város, s ebben kiemelt szerepük van a kaposvári polgároknak és szervezeteknek.

Kaposvár most egy újabb sikeres és
büszke korszak előtt áll.
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Nos, ilyen körülmények között alkottuk meg
a város 2020-ig szóló programját, mely
a „Kaposvár a legfontosabb” címet viselte, s
amelyben leszögeztük:

Napjainkban Kaposvár történelmi megújuláson
megy keresztül. Olyan megújuláson, melyre
máskor évtizedek alatt volt csak példa, ha volt
egyáltalán.

Kaposvár a miénk, kaposváriaké, s nem engedjük, hogy a mi akaratunk ellenére bárkik is

Ezt a városfejlesztő munkát úgy voltunk – s vagyunk ma is – képesek végezni, hogy követke-

Ö S S Z E T A R T O Z U N K !

Összetartozunk

zetesen kiállunk azon értékek mellett, amelyekről közösen határoztunk.
Ilyen érték a munka, az otthon, a család,
az egészség, a rend és a biztonság.

Jelentős beruházások folynak a gazdaságban,
az egészségügyben. Programunk érinti a kultúrát, az oktatást, a sportot. Nagyot lépünk előre
a közlekedés terén, mind a városon belül, mind
azon kívül.

Több mint 4000 cégnek és csaknem
10 ezer embernek, családnak segítettünk
akkor talpon maradni.
Bizony, ma is ezeket az értékeket képviseljük,
juttatjuk érvényre és igyekszünk mindenki számára elérhetővé tenni városunkban.

Tovább csökkentjük energiafüggőségünket,
igazi zöld és okos várost építünk.
S mindezt azért, hogy jobban élhessünk.

És ezen értékek mentén belevágtunk a város
történetének eddigi – és ennek az évszázadnak
valószínűleg legnagyobb – fejlesztési, beruházási programjába, melyet városunk egyik legnagyobb polgármesteréről, Németh Istvánról
neveztünk el.
A program életünk szinte minden területén
érezteti hatását.
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Programunk nagyságát jelzi az is, hogy több
mint 180 milliárd forintba kerül.
Kaposvár most egy újabb sikeres és
büszke korszak előtt áll. Mely reményeim
szerint azt is jelenti, hogy a következő években
a saját életében is mindenki előrébb léphet
egyet.
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magaSaBB
mUNkaBérT!
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Mi hiszünk abban, hogy az egyik legfonto
sabb közös értékünk a munka, mert mindenki számára megadja a lehetőséget és
a szabadságot, hogy saját szorgalma, tehetsége
és érdeme szerint boldoguljon és gyarapodjon,
tartsa el családját, gyermekeit.
Vannak, akik azt gondolják, hogy a munkanélküliség csak gazdaságpolitikai problémát okoz.
Szerintem tévednek, akik így vélik, mert ennél
sokkal nagyobb baj, hogy a munkanélküliség
a szegénység kiterjedését, a családok szétesését
is eredményezheti.
Ezért a legfontosabb feladatunk az évtized
első felében a tartósan munkanélküli emberek
munkába állásának segítése és a 45 év felettiek
elvesztett szakmájukba való visszavezetése volt.
Nem volt egyszerű, mert célunk elérését a gazdasági válság mellett hátráltatta a 2010 előtti
kormány segélyezési politikája is, amely nem
segítette, hanem kimondottan akadályozta
a szegénységből való kitörést. Nem ösztönzött
a munkára, sőt azt üzente, hogy munka nélkül
is jól lehet élni.
Mi viszont nem mondtunk le azokról sem,
akik hosszabb ideje munkanélküliek voltak,
önmagukat és családjukat csak segélyből tudták

9

Magasabb munkabért!

fenntartani. Segély helyett nekik is a munka
lehetőségét ajánlottuk. Az, hogy ma
az elmúlt húsz év legalacsonyabb munka
nélküliségét mérjük, a kaposvári vállalkozások mellett köszönhető annak a szervezett
közmunkaprogramnak is, amelyet elindítottunk.
A teljes foglalkoztatottság elérését tűztük ki
célul, melyhez már nagyon közel vagyunk.
Kaposváron a válság tetőfokán még 4075-en
voltak munka nélkül, az elmúlt év végén
1445-en, vagyis 2630 emberrel többnek van

amennyit szerettünk volna, de el tudtuk ke
rülni a tömeges elbocsátásokat.
Ennek egy nagyon szép példája volt hat évvel
ezelőtt a Kométa esete.
2013-ban a magyar húsipar, közte a mi üzemünk is bajba került. A gyárak egy része már
felszámolás alatt állt, a másik részük annak
közelébe került.
Akkor Kaposváron 900 munkahelyről,
900 család megélhetéséről vagy 900 család

Dolgozó emberek és munkát teremtő vállalkozók,
ők együtt Kaposvár sikerének kovácsai.
munkája. A nyilvántartott álláskeresők aránya
ma már az országos átlagnál is kedvezőbb.
Ahhoz azonban, hogy idáig eljuthassunk, nagyon sokat kellett dolgoznunk.
A legnehezebb talán az volt, hogy elhiggyük,
sikerülni fog. Lassan ugyan, de meggyőztük
magunkat.
S bár az évtized elején még nem tudtunk annyi
új munkahelyet létesíteni városunkban, mint
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segélyezéséről volt szó. És arról, hogy az ön
kormányzat segítséget nyújthat-e olyan
mértékben egy piaci cégnek, ahogyan azt
végül tettük.
Nehéz döntések előtt álltunk tehát, ezért
fontosnak tartottam, hogy az Önök véleményét is megismerjem. Mélyen megható volt,
amikor a kaposváriak óriási többsége, 97,2%-a
mondott igent 900 munkahely megőrzésére,
900 család, s ki tudja, hány gyermek biztonságára.
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Hiszem, hogy büszke lehet magára az a közösség, amely képes akár egyetlen tagjáért is
áldozatot, nagy és komoly áldozatot hozni.
Végül úgy döntöttünk, hogy kétmilliárd forintos
segítséget nyújtunk. Ám amit adtunk, az nem

Szívesen megharcoltunk, hiszen a történet
vége az lett, hogy a Kométa árbevétele – szemben a 2013-as 18 milliárd forinttal – ma már
több mint 41 milliárd forint. Akkor 482-en
dolgoztak a gyárban, ma 300 fővel többen.

A teljes foglalkoztatottság elérését
tűztük ki célul.

A

ajándék, hanem befektetés volt. Befektetés annak érdekében, hogy hosszú távon is stabilitást
biztosítsunk a kaposvári élelmiszer-gazdaságnak
és munkalehetőséget több száz családnak.
És befektetés volt saját sorsunk alakításába is,
mert a hitünk erősödött. Elsősorban magunkban, másodsorban abban, hogy számíthatunk
egymásra.

A Kométa idén visszavásárolja részvényeinket,
és az akkor befektetett pénzünkért –
a kétmilliárd forintért – most a befizetett helyi
adóval együtt csaknem a dupláját, 3,9 milli
árd forintot kapunk vissza.

Persze döntésünkkel érdekeket is sértettünk.
Egyrészt azoknak a politikusoknak az érdekeit,
akik a sikertelenségről szerettek volna beszélni.
S ők voltak azok is, akik az Európai Unió vizsgálatával fenyegettek minket, mert tulajdont vásároltunk egy piaci cégben. Másrészt sértettük
azoknak az érdekeit is, akik azt szerették volna,
hogy minél kevesebb húsüzem legyen hazánkban. Velük szívesen megharcoltunk az érdekeinkért.

Azért, hogy ma már rekordalacsony a munkanélküliek száma, köszönettel tartozom és tartozunk
annak a több mint 2600 embernek, akik éltek
a munkavállalás lehetőségével, és nem segélyből, hanem már munkából tartják el családjukat.
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Aligha kérdéses: pénzügyileg is jól döntöttünk
hat évvel ezelőtt.

Köszönettel tartozunk a kaposvári vállalkozóknak is, akik hittek nekünk, vállalták a kockázatot,
befektettek a jövőbe, és munkahelyeket teremtettek.
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Dolgozó emberek és munkát teremtő
vállalkozók, ők együtt Kaposvár sikerének
kovácsai.
Kaposvár gazdasága erősödik. Nem csupán
a foglalkoztatási mutatóink javulnak, de évről
évre nő a befizetett iparűzési adó is.

Ma már munkaerőhiány – bizonyos szakmák
esetében jelentős szakemberhiány – is van
városunkban. Ezért fontos feladatunk
a szakképzett dolgozók vagy a szakmát tanulók
megtartása. Letelepedési támogatást és ösztöndíjat adunk a hiányszakmában elhelyezkedő
fiataloknak.

Ezért míg eddig a munkahelyek védelme volt
a legfontosabb közös feladatunk, ma már új
üzemek, gyárak Kaposvárra hozataláról is gondolkodhatunk.

Versenyképes üzleti környezetet alakítunk
ki, ösztönözve az új befektetőket arra, hogy nálunk építsenek gyárakat, üzemeket, és hozzanak
létre kutató-fejlesztő műhelyeket.

Stratégiai ágazataink változatlanok. Élelmiszer
ipar, gépipar és turizmus.

Ha új befektetőket is látni szeretnénk városunkban, ahhoz iparterület is kell. Gyakorlatilag
betelt a Keleti Ipari Parkunk, ezért új ipari par
kokat építünk a Dombóvári út másik oldalán
és a Füredi úti volt lőtér helyén.

Versenyképességünk növelése érdekében
vonzó üzleti környezetet alakítunk ki.

Versenyképes üzleti környezetet alakítunk ki.
Növeljük a magas hozzáadott értéket képviselő
ágazatok, például a gépipar és az informatika
városi jelenlétét.
Ezt adópolitikánkkal is elősegítjük. Azok a cégek,
amelyek kutatás-fejlesztésre költenek, az erre
fordított összegre 10%-os iparűzésiadó-kedvezményt kapnak.
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Emellett tovább javítottuk a már meglévő iparterületeink infrastruktúráját is.
Korábban fejlesztettük már a Kenyérgyár utcát,
az Izzó utca jelentős részét, az Aranyhárs utcát.
De ma már a Videoton Ipari Park, a Raktár utca,
az Iparos utca környéke, a Kanizsai, a Jutai és
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Magasabb munkabért!

a Vásártéri út által határolt iparterület és a volt
SÁÉV-telep is megújult. Utak, járdák, közművek,
közvilágítás épült, és kamionparkoló is készült.

szerepének a növelését. Ilyen például az informatika, mely már nem a jövő, hanem a jelen
egyik legfontosabb iparága.

Az ipar mellett a kereskedelemre is gondoltunk.
Megújultak a belvárosban lévő önkor

A kórház egykori déli tömbjében lévő anyaépületet informatikai és innovációs képzőköz

Kaposvár gazdasága erősödik.
mányzati tulajdonú üzletek. Huszonegy
belvárosi üzletet újítottunk fel, emellett új utcabútorokat vásároltunk, és bővítjük a térfigyelő
kamerarendszerünket is.
Az iparfejlesztési céljaink között említettem
a magas hozzáadott értéket képviselő ágazatok

ponttá alakítottuk át. Nem volt egyszerű vállalkozás ez, hiszen az épület 175 éves műemlék.
A beruházást a városban működő szoftverfejlesztő és webfejlesztő cégek bevonásával végeztük
el. Az épületben oktatótermeket is kialakítunk,
amelyekben általános és középiskolásokat ve
zetünk be a robottechnika rejtelmeibe.
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Az elmúlt években foglalkoztatási prog
ramokat is indítottunk a hátrányos helyzetű,
munkahellyel még nem rendelkező, de munkát
vállalni akaró kaposváriaknak. A Foglalkoztatási
Paktumban azt vállaltuk, hogy 2022-ig 843 főt
juttatunk munkához.
Munkahelyek már vannak, a teljes foglalkoztatottság elérése sem csupán álom már,
viszont a bérek tekintetében előre kell
lépnünk.

Magas hozzáadott értéket termelő üzemek,
gyárak letelepedését fogjuk támogatni, amelyek
fölfelé húzzák majd a kaposvári béreket, és
a már itt lévőket is arra ösztönözzük, hogy
lehetőségeikhez mérten ők is emeljék dolgozóik bérét. Ez képzett szakmunkások és mérnökök jelenlétét teszi szükségessé.
Az elkövetkező egy-két évben olyan új üzemek
és gyárak fognak városunkba települni,
melyek elindítják felfelé a kaposvári béreket.

A kaposváriak többet kell, hogy keressenek,
magasabb fizetést kell, hogy kapjanak.
A kaposváriak többet kell, hogy keres
senek, magasabb fizetést kell, hogy kap
janak!
Elsősorban a magasabb bérek elérését szolgálja
az autópályával bennünket összekötő gyorsforgalmi utunk, az M67-es építése is.
A kaposvári béreknek ugyanis a hazai nagyvárosok béreinek az első feléhez kell tartozniuk.

14

Ezek közé tartozik a BM Heros beruházása
is. Üzemet építenek az új ipari parkunkban,
ahol mentő- és tűzoltógépjárműveket
gyártanak.
Ennek eredményeként bővül egy új
karral egyetemünk is. Az Óbudai Egyetem
közreműködésével elindítjuk Kaposváron
a gépiparimérnök-képzést.
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Magasabb munkabért!
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Vendégszerető város

VeNDégSzereTŐ
VÁroS
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Vendégszerető város

Az élelmiszeripar és a gépipar mellett
a turizmus is gazdaságfejlesztési programunk
stratégiai ágazata.
Mert a turizmus lehetőségei nekünk is szólnak.
A turizmus amellett, hogy megélhetést biztosít,
új munkahelyeket is teremt, és megismerteti,
megszeretteti mindazt, ami kaposvári. De számunkra e fejlesztésekben legalább annyira
fontos, hogy a város polgárai élvezzék gyümölcseit, és gyarapodhassanak, mint az idelátogatók vendéglátása.
2018-ban már közel százezren érkeztek
hozzánk, így a vendégéjszakák száma is közel
40%-kal nőtt.
Ezért programunk újabb turisztikai
beruházásokról is szól.
Felújítjuk és megnyitjuk a belváros szívében
lévő Dorottya házat. A Desedán négycsillagos kempinget építünk, és megújul
legrégebbi műemlékünk, a Szentjakabi
Bencés apátság.
Rendet teszünk a Nostra környékén. Új négycsillagos superior szálloda is épül városunkban.
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Vendégszerető város

Ha a sétálóutcán jártunk, láthattuk, hogy
a város egyik legpatinásabb épületének állapota folyamatosan romlott. Pedig Kaposvár
egyik legrégebbi épületéről van szó, mely
a 18–19. században igen fontos szerepet
játszott. Itt működött a kaposvári Eszterházyuradalom központja, ez volt a tiszttartói lak.

Az egykori Csokonai fogadó a Siótour privatizációjával magántulajdonba került, és immár
tíz éve zárva van. Megvásároltuk. Tartozunk
elődeinknek annyival, hogy nem engedjük
meg, hogy a város egyik legrégebbi épülete
az enyészet martaléka legyen. Itt most látogatóközpontot építünk.

Programunk újabb turisztikai beruházásokról is szól.
1798-ban itt tartották gróf Széchényi Ferenc
(a legnagyobb magyar édesapja) főispáni beiktatását kísérő ünnepségeket. Csokonai Vitéz
Mihály is jelen volt, aki ezt az épületet is meg
énekelte Dorottya című komikus eposzában.
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A Deseda egyre népszerűbb, köszönhető
az elmúlt évek fejlesztéseinek. 11 km hosszú
túrautat, 15 km hosszú tó körüli kerékpárutat
építettünk. A Fekete István Látogatóközpont
várja a kirándulókat.

Ö S S Z E T A R T O Z U N K !

Vendégszerető város

Népszerű az elektromos kirándulóhajónk is.
A Németh István Program keretében vízitúraútvonalat építettünk ki, felújítottuk a csónak
házat, és fejlesztettük a strandot is.

tor utcai parkoló és az onnan felvezető
gyalogút is.

A nyolcvanas években még virágzott a Desedakemping, mely többek között a holland turisták
kedvelt célpontja volt. Sajnos később bezárt, és
ma az enyészeté. Új négycsillagos kempinget
építünk a tó partján, mely lehetőséget ad gyermekeink nyári táborozására is.

A Vásártéri út mellett a volt gabonaraktár,
a Nostra épülete a kaposvári vár maradványai
val nem nyújtott szívderítő látványt. A raktár
1931-ben épült, már akkor sok vitát váltott
ki. Zádor Mihály építész 1964-ben így írt róla:
elhelyezése és környezetének kialakítása a város
legnegatívabb építészeti tevékenységének
sorába tartozik.

A Kaposszentjakabi Bencés Apátság
Kaposvár legrégebbi műemléke.

Az épület és környéke elhanyagolt volt, nem
méltó városunkhoz. Megvásároltuk, hogy

Jelentős városrehabilitációs programba kezdtünk.
A 11. század közepén a mai Kaposvár területét
a Győr nembeli Ottó somogyi ispán uralta.
Ő volt az, aki 1061-ben bencés monostort ala
pított Zselicszentjakabon.

rendet tehessünk. Lebontottuk a magtárat
és a silót is. Helyükön parkosítunk, várkertet
alakítunk ki, tanösvényt, tematikus játszóteret
és parkolókat építünk.

A monostor felszentelésén 1067 körül a dalmáciai hadjáratból hazatérő Salamon király és Géza
herceg is részt vett.

Megújul a Csiky Gergely Színház és
a körülötte lévő park is. Az 1911-ben épült,
műemléki védelem alatt álló épületünk teljes
felújítását elvégezzük.

Most helyreállítjuk a romterületet, bemutatjuk a középkorra jellemző mesterségeket,
a bencés szerzetesek életét. Megújul a Monos-
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Annak idején nyári színháznak épült, így a kialakított fogadótér és a ruhatár is utólagos kény-
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Vendégszerető város

szermegoldás volt. A színházunk alapterülete
a rekonstrukciónak köszönhetően a korábbi
6011 m2-ről 9626 m2-re bővül. Új színpadtechnikát, korszerű fény- és hangtechnikát is telepítünk az épületbe.
A belvárosi Rippl-Rónai parkban áll egy szép,
de romos épület, a volt levéltár. Jelenlegi
állapotában méltatlan a városhoz, de az épület
tulajdonosához, a megyei önkormányzathoz is.
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1723-tól törvény kötelezte a vármegyéket,
hogy a rabok elhelyezésére és irataik őrzésére szolgáló székházat építsenek. Később arról
rendelkeztek, hogy a vármegyék a megyei
székházakban kötelesek elhelyezni a börtönt
és a levéltárat. Így történt ez nálunk is. A most
felújításra váró intézményt 1824-ben kezdték
el építeni, s a munkálatokat 1828-ban fejezték
be. Akkor városunk népessége épphogy meghaladta a 3000 főt.

Ö S S Z E T A R T O Z U N K !

Vendégszerető város

Évekkel ezelőtt azért adtunk lehetőséget arra,
hogy a levéltár új helyre, a volt Bartók Béla
Általános Iskola épületébe kerüljön, hogy a régi
épületet fel tudjuk újítani. Ezt most megtesszük
a megyei önkormányzattal közösen, a 190 éves
házat múzeumunk veheti majd birtokba.
Kaposvár és a környező zselici táj adottságai
a kerékpáros turizmus számára kifejezetten
kedvezőek, ezért további 15 km hosszú új

Volt és van is több régi, többnyire patinás,
frekventált helyen elhelyezkedő, ám ma már
használaton kívüli – helyenként romos vagy
hulló vakolatú – épület a városban.
Ilyen volt a volt MÁV-internátus épülete is.
A vasúttársaság évekkel ezelőtt bezárta
a Somssich utcában lévő, 1897-ben épült
kollégiumát. Elkértük az államtól, mert különben nagyon gyorsan lerobbant volna az egyik

15 km hosszú új kerékpárutat építünk.
Bővítjük közbringaprogramunkat is,
a Kaposvári Tekergőnek 18 állomása lesz és
veszünk 170 elektromos biciklit is.
kerékpárutat építünk. Bővítjük közbringaprogramunkat is, a Kaposvári Tekergőnek 18 állomása
lesz és veszünk 170 elektromos biciklit, ami
talán az időseknek a legjobb hír.
Építünk a városkörnyéken egy új kerékpárutat
is, összekötve Kaposvárt a Tókaji-parkerdővel,
Szennával, Patcával, a Zselici Csillagparkkal és
Bőszénfával.
Az elmúlt években jelentős városrehabili
tációs programba is kezdtünk.
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nagyon szép, védett épületünk. Átadtuk
a Református Egyháznak, amely felújította, s
ma már óvoda és iskola működik benne.
A Gróf Apponyi Albert utcában volt kórházunk
első szervezett osztálya, a későbbi bőr- és nemibetegosztály, amelyet 1876-ban nyitottak meg.
A bőrgyógyászat 2012-től az új kórházi tömbben működik, a korábbi, leromlott épület pedig
megüresedett. Most az ügyészség új épülete
áll a helyén.
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Vendégszerető város

Kórházunk anyaépülete 1846-ban nyílt meg,
hamisítatlan klasszicista remekmű. Kőkeretes
bejárati kapuja felett „a szenvedő emberiségnek”
felirat hirdeti az intézmény rendeltetését. Felújítjuk, és informatikai képzőközpont lesz a házban.
Szintén kórházunk volt épülete a „fertőző”,
mely eredetileg sebészeti pavilonnak épült
1906-ban. Az épületet szintén felújítjuk, ez lesz
a kaposvári polgárok háza.
1911. december 31-én avatták fel a Kaposvári
Nemzeti Kaszinó székházát – volt MTESZ-köz
pont – az Eszterházy (a mai Bajcsy-Zsilinszky)
utcában. Maga a kaszinó akkor már több mint
hetven esztendeje létezett, s egyike volt az ország legrégibb társas egyesületeinek. Akkoriban
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csupán néhány középület állt a városnak ezen
a részén. 1945-ben Szociáldemokrata Pártszékházként, majd a Magyar Dolgozók Pártja székházaként funkcionált, s 1956 novemberében itt
ütötte fel tanyáját az orosz városparancsnokság.
Később ifjúsági házzá alakították át. A hetvenes
évek végére azonban életveszélyessé vált
az épület.
A felújított „Technika háza” 1984 májusában
nyílt meg. Itt bontott zászlót 1985-ben a somogyi Tudósklub is, majd tíz évvel később itt
alakult meg a Kaposvári Polgári Casino. Évek
óta üres az épület, felújítása magánberuházásban elkezdődött. A földszintes, manzárdtetős
villaépület a kaposvári szecesszió egyik kiemelkedő alkotása.

Nekilátunk a Cseri park rehabilitációjának is,
mégpedig közösségi tervezés révén. A park területe az egykori Zselic nyugati, város felőli része
volt, később nevét is a nagy számban előforduló
csertölgyről kapta.
Az 1970-es évek elején még közbirtokossági
erdő volt a helyén, a II. világháborúig pedig
katonai gyakorlótérként használták. A park legnagyobb értékét a hatalmas, idős példányokból
álló faállomány képviseli, amely feltételezhetően
még a Zselic állományából maradt a területen.
A jó adottságokat kihasználva alakították a területet parkká a 70-es évek végétől.
A parkban a környéken élők javaslatai alapján
játszóteret, kutyafuttatót, futófolyosót, tanösvényt, sportpályákat építünk.
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A Semmelweis-programnak köszönhetően
a kórház egykori déli tömbje kiürült. Ez
a közel háromhektáros terület városszerkezeti és
várostörténeti szempontból kiemelten fontos
számunkra. Ökoparkot építünk, mely egyben
okospark is lesz napelemes közvilágítással, napelemfával, wifivel, mobiltelefont is töltő padokkal, játszótérrel és szökőkúttal. A volt kápolna
épületében bábszínteret építünk.
Felújítottuk a Bajcsy-Zsilinszky utcát és járdáját,
itt sétány lesz kandeláberekkel. Új utat is építünk a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Fő utca között.
És talán a legfontosabb: itt, a város egyik leg
zsúfoltabb területén 199 új parkoló épül.
A városrehabilitációs programunkhoz
tartozik a korábban már említett Dorottya
ház, a Nostra és a levéltár épülete is.
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Az utak egymáshoz vezetnek

az UTak egymÁSHoz
VezeTNek

Ö S S Z E T A R T O Z U N K !

Az utak egymáshoz vezetnek

A gazdasági környezet javításához és mindennapi életünkhöz is hozzátartozik külső és belső
úthálózatunk fejlesztése. Jelentős beruházásokat hajtunk végre.
17 milliárd forintért új közlekedési központot
építünk városunkban. Naponta 32 ezer embernek – kaposváriaknak és a környező településeken élőknek – lesz ez öröm.
Ez azonban nemcsak gazdasági szempontból
fontos, hanem azért is, mert ezzel a várostörténeti jelentőségű lépéssel csaknem 150 év után
újra egyesítjük a vasút által kettészabdalt városrészeket, a belvárost és a Donnert. Egy helyre
költöztetjük a helyi és a távolsági buszpályaudvart. Átalakítjuk az Áchim András utca – a Petőfi
tér – vasútállomás – Csik Ferenc sétány által
határolt területet.
Új felüljárót és új parkolókat építünk.
Vége a leengedett sorompó miatti várakozásnak a Béla király utcában, hiszen a Hársfa
utcától közúti felüljáró épül a vasúti sínek felett.
De vége annak is, hogy meg kell kerülnünk
a fél várost ahhoz, hogy egy néhány száz
méteres távolságot letudjunk, ugyanis a Béla
király utcáig meghosszabbítjuk a Csik Ferenc
sétányt.
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Az utak egymáshoz vezetnek

Pár évvel ezelőtt Kaposvár történetének legnagyobb út- és járdafelújítási programját
kezdtük el, amelyet Bereczk Sándor egykori
főmérnökről neveztünk el. Ennek keretében
több mint ötszáz helyen végeztünk út- és
járdafelújítást, korszerűsítettük a csapadékvízelvezetést.
Rendet tettünk a volt Honvéd utcai ABC előtt,
megújult a Németh István fasor mindkét
oldala és burkolata, a Bajcsy-Zsilinszky utca,
a Széchenyi tér, a Megyeház utca, az Irányi és
Teleki utca.

Kaposvár is része és haszonélvezője lesz
Magyarország gyorsforgalmi úthálózatának.
A 67-es úttal, amelynek megépítését már
annyiszor ígérték meg korábbi kormányok és
országgyűlési képviselők.
A jövőben négysávos gyorsút köti össze
Kaposvárt az M7-es autópályával!
Ez 46,4 km út építését jelenti két ütemben.
Először a Kaposfüred és Látrány közötti szakasz,
majd a már meglévő kaposfüredi és látrányi
2 × 1 sávos elkerülőutak 2 × 2 sávossá fejlesz
tése készül el.

Új közlekedési központot építünk.
Tovább csökkentjük a balesetveszélyes
csomópontok számát! Korábban már jelzőlámpa létesült a 67-es út és a Táncsics Mihály
utca, a 48-as ifjúság útja és a Tallián Gyula utca
kereszteződésében.

A közlekedési kapcsolatok meghatározóak egy
város életében. A gyorsút növeli tőkevonzó képességünket, hozzásegít bennünket a gazdaság
további növekedéséhez, ami nélkülözhetetlen
bérfejlesztő programunk megvalósításához.

Biztonságosabb lett a kapostüskevári csomópont a Vásártéri útnál és a Rákóczi iskolánál.

A közút mellett a vasút milyensége is meghatározó egy település életében. Régi adósságát
törlesztette felénk a MÁV azzal, hogy felújította
a Dombóvár-Kaposvár közötti pályaszakaszt.
30 km/óra helyett már 100 km/óra sebességgel
mehetnek a vonatok. 9,7 milliárd forintba került
a beruházás.

A közlekedési központ részeként új körforgalmat építünk a Baross és a Hársfa utca csomópontjában, valamint a vasútállomás és a Szarvas
Üzletház között.
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Az utak egymáshoz vezetnek

Elkészült a Kaposvár–Fonyód közötti szakasz felújítása is. A szakasz ma az elővárosi közlekedést
szolgálja, hiszen sokan ebből az irányból járnak
be vonattal iskolába és a munkahelyükre.
Felújítottuk a vasútállomás épületét is. 1900-ban
épült. Pfaff Ferencnek, a magyarországi vasúti

épületek tervezőjének ez az egyik legértékesebb alkotása, a legszebb és legsikerültebb
hazai indóházak közül való.
Célunk az, hogy újabb pályaszakaszok felújításával gyorsabbá tegyük a Kaposvár–Budapest
közötti vasúti utat.

Tovább csökkentjük a balesetveszélyes
csomópontok számát!
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...hogy többen legyünk!

közös értékünk a család is.
Az az erőforrás, amely kifogyhatatlan, mert ereje
a szeretetből fakad. A család a nagyobb közösségünk alapja is.
Városunk is csak akkor lehet erős, ha
a családok erősek. Ha lelkiekben, szellemiekben és anyagiakban egyaránt biztonságban
gyarapodnak.
Ha szétnézünk a világban, láthatjuk, hogy azok
az országok, nemzetek sikeresek, amelyekben
az emberek túllátnak önös érdekeiken, szeretik
nemzettársaikat, fontos számukra az összetartozás, hogy számíthatnak egymásra.
Biztos vagyok benne, a 21. században is ez alapozhatja meg a valódi biztonságot.
kaposváron célul tűztük ki egy átfogó
családtámogatási rendszer megalkotását
és működtetését, melynek lényege, hogy megkönnyítjük a gyermekvállalást és a gyermeknevelést.
Minden egyes megszülető gyermek ugyanis
befektetés, amely sokszorosan meg fog térülni
a városnak, az országnak.
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...hogy többen legyünk!

Bár egy önkormányzat nyilván nem szólhat bele
a fiatalok életébe, gyermekvállalási tervébe, ám
tehet azért, hogy a ma még csak vágyott gyermekek világra is jöjjenek.
Ezért indítottunk új támogatási programot
„A Gyarapodó Kaposvárért” elnevezéssel.

Ezek azok a fő szempontok, amelyek minden
család számára fontosak, vagyis ezek meglétéhez fogunk segítséget nyújtani.
Már a kétgyermekes családok is térítési díj
nélkül, vagyis ingyen vihetik majd bölcsődébe
gyermekeiket.

Városunk is csak akkor lehet erős,
ha a családok erősek.
Tudjuk jól, hogy ma Magyarországon a fiatalok
több gyermeket terveznek, mint ahányan végül
meg is születnek.
A népességfogyás oka tehát nem az, hogy
alábbhagyott volna a gyermekvállalási kedv,
sokkal inkább az, hogy a leendő édesanyák és
édesapák gyakran úgy érzik, nem lennének
képesek mindazt megadni gyermeküknek,
amit szeretnének.
Mi segítünk a szülőknek, hogy megadhassák
gyermekeiknek, amit szeretnének.
Segítünk a biztonságot adó otthon és munkahely megteremtésében és pénzbeli támogatást
adunk a lakásvásárláshoz vagy a házépítéshez,
hogy még élhetőbbé tehessük városunkat.
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A két műszakban dolgozó kisgyermekes
szülők kérésére lesz olyan bölcsődénk, amely
hosszabb nyitvatartással, akár este 7 óráig is
vigyáz a kicsikre. Kismamáink továbbra is ingyen
utazhatnak buszainkon, hogy az így megtakarított összeget gyermekeikre fordíthassák.
A házasság sem ment ki a divatból, a szülési
kedv is nő városunkban. Óriási öröm, hogy
tavaly 88 gyermekkel több született, mint egy
évvel korábban.
Köszönettel tartozunk minden fiatalnak,
aki a családalapítás útjára lépett.
De a népesedésben még nem állunk elég jól.
Évente ugyan több mint 400 gyermek születik,
de 800-an el is mennek közülünk.

Ö S S Z E T A R T O Z U N K !

...hogy többen legyünk!

A gazdasági válságot már legyőztük,
a demográfiai válságból is győztesen
kell kikerülnünk.
A célunk 2030-ig nem lehet kisebb,
mint hogy több gyermek szülessen,
mint ahányan időseink közül itt hagynak
bennünket.
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Ezért a jövőben még többet fogunk költeni arra,
hogy egyre többen láthassák meg a napvilágot
városunkban, s hogy a kaposváriak nagy közössége, ha úgy tetszik, családja lélekszámban is
tovább gyarapodhasson. Kaposváron kiemelt
figyelmet fordítunk a szociális felelősségre,
melynek lényege az egyéni szabadság tisztelete
és az esélyegyenlőség.
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Céljaink:
• a családok erősítése
• az idősek tisztelete, megbecsülése,
biztonsága
• a fogyatékossággal élők helyzetének javítása
• a szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti
szolgáltatások színvonalának emelése
• a cigányság társadalmi beilleszkedésének
segítése
• otthonteremtés, lakhatás támogatása
• a jövő építése, különös figyelem fiataljainkra
és a sportra

Bővítjük egészségügyi segélyhívó rendszerünket, és étkezést biztosítunk mindazoknak, akik
ezt kérik.
Egyre nagyobb elvárás az idősek saját környezetükben való segítése. A magasabb életkort
megélők egészségi állapotában bekövetkező
kedvezőtlen változások pedig az ápoló-gondozó otthonok iránti ellátási igényeket növelik.
Férőhelyeink beteltek. Ezért új időskorúak
otthonát építünk.

Köszönettel tartozunk minden fiatalnak,
aki a családalapítás útjára lépett.
Minden társadalom kiemelt feladata az idősek
tisztelete, megbecsülése és biztonságának
erősítése.
Jól felfogott érdekünk, hogy az idősek aktivitását és tapasztalatait a legtovább haszno
sítsuk.
Számítunk munkájukra és több évtizedes tapasztalataikra.
Nem fogadjuk el az időskori nélkülözést!
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Minden kaposvári érték.
Kaposváron mintegy 1700 ember él valamilyen
fogyatékossággal.
Ők is közösségünk teljes értékű polgárai.
A velük való törődés pedig emberségünk
mércéje.
A fogyatékkal élőknek mindenben
ugyanaz jár, mint egészséges ember
társaiknak.

Ö S S Z E T A R T O Z U N K !

...hogy többen legyünk!
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Kaposvár a legegészségesebb város

kaPoSVÁr
a legegéSzSégeSeBB
VÁroS
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Ö S S Z E T A R T O Z U N K !

Kaposvár a legegészségesebb város

Közös értékünk az egészség is.
Az elmúlt években komoly erőfeszítéseket
tettünk annak érdekében, hogy európai várossá
alakítsuk otthonunkat, méltó környezetet, működő intézményeket, magas színvonalú szolgáltatásokat, köztük egészségügyi szolgáltatásokat
biztosítsunk az itt élőknek, magunknak.
A kérdés viszont az, hogy Kaposvár történetének legnagyobb fejlesztési programja után
mi az, amit az itt élők érdekében el kell kezdenünk.
Mi az, ami garantálja az itt születő generációknak, hogy boldogan élhessenek-e tájon?
a kaposvári emberek egészségének meg
óvását kell gondolkodásunk és működé
sünk fókuszába helyezni.
Van-e nagyobb öröm, mint egészségesnek
lenni? Boldog és mosolygós családokat, férfiakat
és nőket, derűs időseket látni? Van-e nagyobb
feladat, mint hozzásegíteni polgártársainkat
az egészség nyújtotta biztonsághoz?
Az egyik legnagyobb feladat előtt állunk.
Nagyobb előtt, mint amit a Németh István
Programmal vállaltunk, s most teljesítettünk.
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Kaposvár a legegészségesebb város

Az egészség minden ember legdrágább kincse.
S amíg az ember egészséges, úgy érzi, minden
helyzeten úrrá tud lenni. És tudjuk, a családban
is a legfontosabb az egészség, hogy boldogság,
derűs mindennapok legyenek.
Mindehhez azonban mindannyiunk belátása
és cselekvése szükséges. A betegség nem
a kórházban kezdődik, ezért indítunk olyan
egészségvédő programot, amely hozzásegít
minden kaposvári polgárt egészsége meg
őrzéséhez.

infrastruktúránkra, kórházunkra és rendelőinkre,
orvosainkra, szakdolgozókra, hogy aki beteg,
gyógyuljon, s ahol lappang valami, mihamarabb
értő, avatott kezekbe kerüljön.
Olyan programot, amelyben egyházainkat is
csatasorba állítjuk, hogy lelki, mentális egészségünk is mindennapi része legyen életünknek.
Olyan programot, amelyben tervezetten
Kaposvár minden polgárához eljuttatjuk a legalapvetőbb és az egyes korosztályok számára

A kaposvári emberek egészségének megóvását kell
gondolkodásunk és működésünk fókuszába helyezni.
Ezért indítunk olyan programot, amelynek
eredményeként Kaposvár 2030-ra az egyik,
talán a legegészségesebb városa lesz Ma
gyarországnak.

speciálisnak tekinthető szűrőprogramokat.
Mert mást kell figyelnünk a gyermekeknél,
a fiataloknál, a felnőtteknél és az időseknél.
Mást a nőknél és mást férfitársaimnál.

Olyan programot, amely egyesíti a szakmai
szervezetek, a civil közösségek, de leginkább
a kaposvári polgárok akaratát, mert úgy hiszem,
e programban mindenkinek lesz bőven tennivalója.

Olyan programot, amely megmozdít minden
kaposvárit, mert az egészség nem a doktorok
dolga, hanem a miénk!

Olyan programot, amely épít a teljes mértékben megújult európai szintű gyógyító
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Olyan programot, amelynek eredménye –
vagyis egészségünk megóvása – megadja
a családoknak szánt legtöbbet, az igazi aján
dékot, a családtagok egészségét.

Ö S S Z E T A R T O Z U N K !

Kaposvár a legegészségesebb város

Hogy ne betegség-, hanem egészségtudat
legyen mindannyiunkban, hogy a 21. század
zaklatott és bizonytalanságot gyakran hozó
mindennapjaiba becsempésszük az igazi biztonságot, az egészség adta biztonságot.
Szeretném, ha 2030-ig elérnénk együtt
a célunkat, szeretném, ha egészséges gyermekek sportolnának mindennap, ha egészséges
tinédzserek rónák Kaposvár utcáit, sporttereit,
ha a szülők és nagyszülők úgy éreznék, egész
ségesek, s mindent megtennének maguk is,
hogy egészségesek legyenek.
Nem a semmiből kezdünk majd hozzá programunkhoz. Túl vagyunk már sok mindenen,
amelyre alapíthatjuk cselekvésünket.

Sok város irigyel bennünket Onkoradiológiai
Centrumunkért és azért, hogy világszínvonalú
diagnosztika, PET, CT, MR került hozzánk.
Az alapellátást 61 orvosi rendelő szolgálja.
Közülük felújítottuk a Rét utcai és a Béke–Füredi
orvosi rendelőnket.
Új orvosi rendelőt építettünk a Cseri városrészben. Erre azért volt szükség, mivel ebben a városrészben a gyógyítás nem önkormányzati
tulajdonú, hanem bérelt rendelőben zajlott
a Tinódi utcában. Az új orvosi rendelő 9400
kaposvárit lát el.
Felújítottuk a toponári, az Erdősor utcai, a 48-as
ifjúság úti és az Ezredév utcai rendelőinket is.

Kaposvár az egyik legegészségesebb
városa lesz Magyarországnak.
Megújult kórházunk, és nem is akárhogyan.
Büszkék lehetünk rá.
Kész majd akkor lesz, ha a szülészet is meg
újul, ha olyan lesz, ahová szívesen mennek
a kaposvári kismamák. A korszerűsítés és a felújítás terve elkészült, 1,2 milliárd forintba kerül,
már csak a pénzt kell előteremteni.

A

K A P O S V Á R I A K

P R O G R A M J A

–

2 0 1 9

Régi adósságunkat törlesztettük a kismamáknak és a terhesgondozóban dolgozóknak azzal,
hogy korszerűbb körülményeket teremtettünk
az Ezredév utcában.
Folytatjuk orvosirendelő-felújítási progra
munkat, azok is megújulnak, amelyekre eddig
még nem került sor.
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Kaposvár a legegészségesebb város

Ám mégis, mindez a gyógyulásról szól! Arról,
hogy visszakapjuk a legdrágábbat, az egészségünket. Mi azonban minden pillanatban arra
törekszünk, hogy mindenkinek megadassék
az egészséges élet lehetősége. Erre hívunk
minden Kaposvári Polgárt!
A betegség nem a kórházban kezdődik, s ez
ráirányítja a figyelmünket arra, hogy az első
lépést nem az orvosnak kell megtennie, hanem
nekem, nekünk, akik felelősek vagyunk magunkért s a családunkért is.

szótereket építünk, és folytatjuk idősebb
polgáraink körében egyre népszerűbb
„Kortalan torna” programunkat is.
Nem csupán az a célunk, hogy nekünk, ma
itt élőknek megadasson a lehetőség, hogy
eljárjunk mozogni, sokkal inkább az, hogy
a jövő generációi egészségtudatosan gondolkodjanak, s úgy nőjenek fel, hogy számukra
természetes a mozgás, a kiegyensúlyozottság,
s mindezek eredményeként az egészség és
a boldogság.

A 21. századi Kaposvár ezért zöld és
okos város lesz, amely mindent megad majd
polgárainak, amire szükségük van.
Hogy ne a gyógyszergyárakat gazdagítsuk, hanem a kaposváriakat azzal, hogy egészségesek.
A kaposvári polgárokat kell tehát megnyernünk
ahhoz, hogy az egészségharcot megnyerhessük, hogy ne újabb kórházakat vagy rendelőket,
hanem sportpályákat, parkokat, kerékpárutakat
kelljen építenünk.
Kétség ne férjen hozzá, az új sportlétesítmények is ennek jegyében épülnek. Uszodát és
sportcsarnokot építettünk. Az elkövetkező
években grundokat, kondiparkokat, ját

38

A 21. századi Kaposvár ezért zöld és okos
város lesz, amely mindent megad majd
polgárainak, amire szükségük van, s ami
az egészségüket, boldogságukat, kényelmüket és biztonságukat egyaránt szolgálja.
Hiszek abban, hogy közös erővel, de csakis
közös erővel mindenki életéhez hozzátehetünk
időt és boldogságot.
Hiszek benne, hogy az egészség a legnagyobb
ajándék egy-egy család vagy hozzátartozó

Ö S S Z E T A R T O Z U N K !

Kaposvár a legegészségesebb város

Grundokat, kondiparkokat, játszótereket építünk.
számára. Hisszük és látjuk, hogy ezért azonban
cselekedni kell, mindenkinek egyénként s
a közösségnek is. Miután Kaposvár bőséggel
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kiállta a próbát az elmúlt 25 évben a közösségi
cselekvés terén, így nyugodtan vállalhatjuk,
hogy a városnak, városunknak ez is sikerülni fog.
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Fenntartható város

FeNNTarTHaTÓ
VÁroS

Ö S S Z E T A R T O Z U N K !

Fenntartható város

A 21. század első felének legnagyobb hiánycikke nem a pénz, hanem a biztonság lesz.
Ezért a legfőbb célunk ennek a biztonságnak
a megerősítése volt és lesz a kaposváriak
számára, lehetőség szerint életük valamennyi
területén. Pontosabban minden olyan területen,
amelyben a közösség, az önkormányzat tehet
valamit.
Azt gondolom, eddig ez sikerült!
Mindennapi biztonságunk határozta meg többek közt azt is, hogy milyen energiapolitikát
folytassunk.
Fogadjuk-e el kiszolgáltatottságunkat, függőségünket, vagy induljunk-e el egy másik úton?
Mi az utóbbi mellett döntöttünk! És jól tettük.
Olyan kaposvári energiapolitika építésébe
kezdtünk, amely garantálja az ellátás biztonságát, a kiszámítható és megfizethető árakat és
a természeti környezet megőrzését.
Célunk nem kisebb, mint hogy 2030-ig leküzd
jük energiafüggőségünket, az alternatív
energiák hasznosításával a lehető legna
gyobb energiafüggetlenséget érjük el,
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növeljük a környezetbarát és olcsóbb ener
giaforrások használatát.

Ezért használunk biogázt a fürdőnk fűtésére.
Ezért bővítjük a távhőhálózatunkat.

Mindezt a klímavédelem szempontjából is
meg kell tennünk, ugyanis nincs vesztegetni
való időnk. Melegrekordok, hőhullámok, erdőtüzek, súlyos aszályok jelentkeznek Európa számos
országában vagy éppen Kaliforniában, Ausztráliában. Pusztító árvizek Észak- és Dél-Kaliforniában, Laoszban, Vietnamban, Kínában.

Biomassza-erőművet építünk, hogy a távfűtést még olcsóbbá tegyük. Így a távfűtésben
előállított hő teljes egészében megújuló ener
giából fog származni.

Tudományos kutatások bizonyítják, hogy
a Kárpát-medence a klímaváltozás szempontjából Európa egyik legsérülékenyebb területe.
Rekordokat döntő árvizekre, hosszú hetekig
tartó hőhullámokra számíthatunk a jövőben.

Ez a beruházás illeszkedik céljainkhoz, hiszen
energiában önellátóvá kívánunk válni azzal,
hogy a szükséges energiát ne vásárolnunk kelljen, hanem helyben elő tudjuk állítani.
Ezért gyűjtjük szelektíven a hulladékot, és ezért
építünk új szennyvíztisztító telepet is.
Szennyvíztelepünk harmincéves, 18 telepü-

Növeljük a környezetbarát és olcsóbb
energiaforrások használatát.
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S ha az emberiség nem változtat, annak
minden drámai társadalmi, gazdasági, egészségügyi következményével szembe kell
néznie.

lés szennyvizét tisztítjuk. A szennyvíziszapot
eddig a talajba injektáltuk, a felújítást követően
biogázt készítünk belőle, és ezzel üzemeltetjük
majd a megújult szennyvíztelepünket.

Mi más jövőt képzelünk el gyermekeinknek
és unokáinknak, ezért cseréltük le a gázolajjal
hajtott buszainkat sűrítettföldgáz-hajtásúakra,
és még két elektromos autóbuszt is veszünk.

Folytatjuk a naperőművek telepítését.
Legyünk rá büszkék, hogy Kaposváron
épül fel Közép-Európa legnagyobb
naperőműparkja.

Ö S S Z E T A R T O Z U N K !

Fenntartható város

Nem azt mondjuk: „Tegye meg az emberiség!”,
hanem azt: „Tegyük meg, amit mi magunk megtehetünk!”
Mi, kaposváriak tudjuk, nem mástól kell
várni a csodát, a csodát mi magunk valósít
juk meg, ha akarjuk!

Kaposvárnak tehát ma az oka és a lehetősége
is megvan arra, hogy bátor, nagyratörő,
ambiciózus klíma- és energiastratégiát való
sítson meg.
Ezt igazolja a dunántúli nagyvárosokkal közös
energetikai programunk, s az is, hogy 23 megyei

Elektromos autóbuszt veszünk.
Biomassza-erőművet építünk.
Az ellátás biztonsága mellett továbbra is tartjuk
az alacsony és megfizethető árakat, hogy Kaposvár ezután is az ország egyik legolcsóbb
közszolgáltatást nyújtó városa legyen.

jogú város csatlakozott ahhoz a világméretű
kezdeményezéshez, melynek célja, hogy
2050-ig 80%-kal csökkentsük az üvegházhatású gázok kibocsátását.
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Érdemes arról is beszélnünk, hogy melyek azok
a körülmények, amelyek megalapozottá teszik
a klímastratégiánkat. Az elmúlt tíz évben
86%-kal csökkent a napelemmel termelt áram
költsége.
Tíz éve elektromos autókat még nem láthattunk
az utcákon, ma pedig hárommillió fut világszerte, már sokat látunk városunk utcáin is.
A Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése
szerint ez 2030-ra akár 200 millióra is nőhet.
Ezért is építünk már most elektromos töltőállomásokat.

Élhető, zöld várost építünk gyermekeink
és unokáink számára. Mert a jövő az övék,
mi csak kölcsönbe kaptuk tőlük a jelent, s nem
mindegy, hogyan adjuk vissza nekik.
Ám valójában mit is nyerünk, ha ezt az utat
választjuk? Két dolgot egész biztosan.
Kevesebb károsanyag-kibocsátást és olcsóbb
árakat a közszolgáltatásokban.
Tisztább lesz a levegő, ez már önmagában jó hír.
Ha tisztább a levegő, kevesebb a légúti megbetegedés. A világon 30 millió, Magyarországon

Kaposvár ezután is az ország egyik legolcsóbb
közszolgáltatását nyújtó városa legyen.
De ezt igazolja a dunántúli nagyvárosokkal
közös energetikai programunk is. Tatabánya,
Zalaegerszeg, Veszprém, Szombathely, Dunaújváros, Kaposvár összefogott, és városunk vezetése mellett az elkövetkező négy évben olyan
energetikai beruházásokat hajt végre, amelyek
folyamatosan növelik városaink energiahatékonyságát. 60 milliárd forintot költünk
el, ebből közel 20 milliárdot itt, nálunk,
Kaposváron napelemekre, közvilágításra,
korszerű fűtési módokra.
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pedig 13 ezer ember veszíti el az életét évente
a légszennyezés miatt.
Az olcsóbb árakat pedig a pénztárcánkon érezzük meg.
Ma még reális cél, hogy sikeres klímastratégiával
környezetünk megóvása, versenyképességünk
javítása és a javuló életminőség egyidejűleg
biztosítható legyen.

Ö S S Z E T A R T O Z U N K !

Fenntartható város
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Rend a lelke mindennek!

reND a lelke
mINDeNNek!

Ö S S Z E T A R T O Z U N K !

Rend a lelke mindennek!

Van azonban még egy lényeges feltétele
a sikernek. Ahhoz, hogy biztonságban érezzük
magunkat, el tudjuk érni céljainkat, rendre is
szükség van.
Egy társadalom, egy város életében ugyanis
az egyik legfontosabb közös érték a rend,
amely megadja a hétköznapok biztonságát,
a boldogulás alapfeltételét.
Amikor közös munkánknak nekiláttunk, azt
mondtuk, hogy olyan városban akarunk élni,
ahol a családok, a gyermekek és az idősek
egyaránt biztonságban vannak.
A gyermekeket nem kell félteni az iskolába
menet, az időseknek nem kell rettegniük attól,
hogy nap mint nap durva viselkedéssel találkoznak az utcán.
A közrend a közbiztonság alapja, nálunk
senki nem állhat a törvények fölött. Vannak
ugyanis olyanok, akik úgy érzik, hogy a szociális helyzet felmentést adhat a törvények tisztelete alól.
Mi ezt soha nem fogadjuk el.
Segédkezet is csak azoknak nyújthatunk, csak
azoknak jár, akik tiszteletben tartják a törvénye-
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Rend a lelke mindennek!

A közrend a közbiztonság alapja, nálunk
senki nem állhat a törvények fölött.
ket, nehézségeikre az orvosságot nem a bűn,
hanem a munka világában keresik.
Akinek tisztességesek a szándékai, az nem
háborodik fel azon, hogy az önkormányzat
minden eszközt megragad, amellyel a kapos
váriak biztonságérzetét erősítheti.
Erre készen is álltunk, ugyanis bennünket mindaddig nem nyugtatott meg a javuló bűnügyi
statisztika, amíg voltak városrészek, ahol becsületes emberek féltek az utcára lépni.
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Nem feltétlenül azért, mert bántalmazás érhette őket, hanem azért, mert az utcai rendbontások, a családi perpatvarok szemtanúiként
nem érezték jól magukat. Ezért a rend irányába
kellett elmennünk ott is, ahol eddig a rendet
lenség uralkodott.
A Cserben a beruházásaink révén már előrébb
léptünk, de a Donnerben van még tennivalónk.
Elkezdjük a donneri városrész rehabilitá
cióját.

Rend a lelke mindennek!

Többek között rendet teszünk a söröskorsós
szökőkút környékén, lakásokat szanálunk, megújul a donneri templom környéke, a Jókai liget,
a Nyár utca.

tettünk laktanyát és lakást a Szent Imre utcában,
s növeltük a közterületi kamerák számát is. Ma
már 180 darab van, és még 155-öt szerelünk fel,
így együtt ez a 335 kamera a szakemberek sze-

Kaposvár Magyarország egyik
legbiztonságosabb városa.
A közbiztonság megteremtése a rendőrséget
fenntartó állam feladata. Ez azonban nem jelenti
azt, hogy mi ne érezzünk felelősséget azért, ami
a kaposvári utcákon történik.
Érezhető módon növeltük a rendőrök közte
rületi jelenlétét, 300 készenléti rendőrnek épí-
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rint akkora hatékonysággal bír, mintha hétszáz
rendőr járná Kaposvár utcáit, s óvná az itt élők
biztonságát.
Célunk nem kevesebb, mint az, hogy
Kaposvár Magyarország egyik legbizton
ságosabb városa maradjon.
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Összetartozunk

Kedves Kaposváriak!
Városunk átfogó megújításának már most is
kézzelfogható eredményei vannak, a célunk
pedig továbbra is az, hogy a kaposváriak
jobban éljenek.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy
amit közösen megálmodtunk, azt meg is valósíthatjuk.
Az évszázad beruházásai gyorsan haladnak,
talán túl gyorsan is.

a becsületes munka adta családi biztonságban
és az egészséges és a betegségből kigyógyult
emberek boldogságában.
Ezek az igazán nagy dolgok.
Úgy látom, hogy a mögöttünk hagyott
mintegy tíz év nemcsak vállalható, de szá
mos eredményére büszkék is lehetünk.
Azt kívánom Kaposvárnak, hogy soha rosszabb
tíz éve ne legyen.
A célszalag azonban még jócskán odébb van.

Bármerre nézünk, toronydarukat és építkezé
seken dolgozó embereket látunk. Azonban
soha nem felejthetjük, hogy nem a beruházások, hanem a kaposváriak a fontosak. Mert

Azt ép ésszel senki sem vitathatja, hogy városunk jobb benyomást kelt, jobban néz ki, mint
a 2010-es évek elején, de még nem úgy néz

Mi összetartunk egymással, így sikerült
összetartanunk Kaposvárt is.
köveket hordhatunk egymásra reggeltől estig,
ám a falakat a lelkek tartják meg, s töltik meg
élettel.
Ezért azt javaslom, hogy az eredményeket ne
köbméterben és tonnában, ne is pénzben
mérjük, hanem mosolygó gyermekekben,
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ki, ahogy szeretnénk. Még nem olyan, amilyen
lehetne.
Már jobban teljesítünk, de még nem úgy, mint
amire a város tehetsége alapján képes lenne.
Még közel sem értünk a munkánk végére, van
még dolgunk bőven.

Ö S S Z E T A R T O Z U N K !

Összetartozunk

Hiszek abban, hogy Kaposvár olyan város, ahol
a kemény munkát megjutalmazzák, ahol többet
is visz haza, aki többet dolgozik.

A mostani évtized a válság legyőzéséről és
egy újabb sikeres kaposvári évtized alapjainak
a lerakásáról szólt. A következő évtized

Kaposvár nyertes lesz a következő évtizedben is.
Abban is hiszek, hogy a családok tartják meg
a jövőnek ezt a várost, és aki gyermekeket vállal,
azt támogatni kell.
Közel három évtizeddel ezelőtt olyan vállalkozásba fogtunk, amelynek célja az erős közösség
létrehozása volt.
Nagy örömmel mondhatom, a város óriási lépéseket tett, hogy híresen erős közösségei működjenek, hogy a polgárok bízzanak városunk
jövőjében. És amíg céljainkért közösen tudunk
küzdeni, semmi sem lehetetlen számunkra.
Mert egynek minden lehet nehéz, a soknak
azonban semmi sem lehetetlen.

pedig a gazdaság további erősödésének,
a növekvő béreknek, a népesség növeke
désének, az egészség megőrzésének és az
olcsóbb energiának, környezetünk meg
óvásának az évtizede lesz.
Komoly tervek és kiapadhatatlannak tűnő
tetterő jellemez bennünket. Felismerni a jövőt,
az abban rejlő lehetőségeket, s a magunk javára
fordítani minden körülményt.
Kaposvár nyertes lesz a következő évtizedben is.
Számítok Mindannyiukra!
Mert mi, kaposváriak összetartozunk!

Mi összetartunk egymással, így sikerült
megtartanunk Kaposvárt is. Sikerült komoly
célok mögé a kaposváriak többségét összekovácsolni.
Kaposvár eddig is maga alakította a sorsát, s
ezt sikerrel tette. Most sem lehet ez másként.
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Kaposvár, 2019 júliusában

Szita Károly
polgármester
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