Tanuszoda lesz Bátaszéken
Nyugalom és béke van a településen, nagyon
demokratikusan születnek a döntések, jól működnek a civilszervezetek, az egy éve felálló
új testület megfelel a vele szemben támasztott
várakozásoknak. Ezekkel a megállapításokkal
jellemzi Bátaszéket Bognár Jenő polgármester,
aki már két évtizede áll a város élén. Amint
mondja, ebben a ciklusban nagyon lelkes, fiatal a testület. Ő úgy tervezi, ez lesz az utolsó
ciklusa, s nagyon tudatosan készül a staféta
átadására. „Aki itt jár, láthatja, rendezett, kulturált környezetben élünk, kiépült minden infrastruktúra, sok gondot fordítunk a cikádori
apátság romkertjére” – veszi sorra a tényeket
a városvezető. Az eredmények között említi,
hogy vállalkozói, civil és ifjúsági tanács segíti
az önkormányzat munkáját, így jól előkészített, több fórumot megjárt döntéseket hozhat.
„Ugyanazokkal a gondokkal küszködünk,
amelyekkel minden önkormányzat. Igyekszünk megtartani intézményeinket” – mondja
Bognár Jenő.
A város erősíteni próbálja mikrotérségi szerepét. A bátaszékiek szeretnék fogadni a környező települések gyerekeit, ezért újították fel
a tornacsarnokot, ezért épül meg a tanuszoda,
a tervek szerint májusban avatják. Most még
Szekszárdra utaztatják a gyerekeiket, a követ-

kező tanévtől helyben járhatnak azonban uszodába, sőt a környékbelieket is ide várják.
Ugyancsak tárt kapuk fogadják Bátaszéken
a vállalkozókat. Sokat várnak az autópálya
megépülésétől, hiszen egyebek között egy
autópálya-mérnökség lesz itt, másrészt azért,
mert már számos cég jelezte, a sztráda megépülte után szívesen települne a város tizenhárom hektáros ipari parkjába.
Útfelújítások 13 éve
A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával a bátaszéki székhelyű
Közúti Építő és Szolgáltató Kft. kivitelezé
sében készültek el az utak. Már csupán két
kilométernyi alsóbb rendű útnak nincsen
szilárd burkolata, a többit folyamatosan újítják fel. Idén 25 millió forintot költ az önkormányzat erre a célra – 11,3 millió támogatás,
a többi önerő. Elkészül a Köves, a Kertalja
és a Deák Ferenc utca egy-egy szakasza. Az
elmúlt két évben csaknem hetvenmillió forintot költöttek útfelújításra. Az állandó kivitelező, a Közúti Építő és Szolgáltató Kft.
kiváló minőségben, pontos határidőre és az
önkormányzatnak igencsak kedvező pénzügyi konstrukcióban végezte a munkát.

Alisca Bau: nyereségesek és sikeresek
Az Alisca Bau Kft. 1991 óta foglalkozik mélyés magasépítéssel. Az e téren szerzett szakmai
tapasztalataikat és tudásukat sajátságos próbának is alávetik: vállalják műemlékek feltárását
és felújítását. Ma ennek a területnek is ismert
és elismert szakemberei a régióban. Tolna megyében piacvezetők a közműépítésben.
A társaság a megalakulása óta minden évben nyereséges, és a növekedése is folyamatos.
Mélyépítési szolgáltatásainak megrendelői
elsősorban Tolna megye önkormányzatai,
magasépítési szolgáltatásainak ügyfelei pedig
azok a tőkeerős – általában külföldi tulajdonú – cégek, amelyek fejleszteni kívánják gyártási, raktározási, szállítási és egyéb általános
szolgáltató kapacitásaikat. Az Alisca Bau Kft.
munkáinak színvonala, munkatársainak spe

ciális szakértelme alapján bekerült az országos
tárcaközi bizottság által koordinált pince- és
partfalépítési programba.
A cég 1992-ben vásárolta első telephelyét
Bátaszéken – ez egyben a székhelye is –, a másodikat egy évvel később Szekszárdon, a harmadikat 2000-ben Budapesten. 2002 végén
Bátaszéken korszerű üzemcsarnok-irodaházat
épített. A vállalat 1996-ban nyerte el az ÉMIminősítést.
Kezdetben, mint annyi más cégnél, korszerű menedzsmentismeretek nélkül, csakis
a szakmai tudásra építve indult a vállalkozás.
Az árbevétel és a létszám növekedése azonban
már megkívánta a szervezeti struktúra átgondolását és fejlesztését. Ekkor döntött a cég
a szemléletváltás szükségességéről, a TQM

Ilyen most a legnagyobb bátaszéki beruházás (balra), és ilyen lesz, ha felépül az uszoda
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(Total Quality Management, vagyis teljes körű
minőségirányítás) bevezetéséről, ezzel szerves
egységben az ISO 9001 és ISO 14 001 minőségügyi szabvány alkalmazásáról.
A szemléletváltás, a minőségpolitika kialakítása és a szükséges intézkedések bevezetése
párhuzamosan folyt.
Korcsmár István igazgató elmondta, cégük
partneri együttműködésre törekszik az önkormányzatokkal. „Ezt példázza a PPP konstrukcióban megvalósuló bátaszéki tanuszoda is, kivitelezése jelenleg folyik” – mond egy példát az
ügyvezető. Természetesnek tartja, hogy a cég
életében fontos szerepet játszik Bátaszék, hiszen itt a székhelyük, dolgozóik zöme is innen,
illetve a környező településekről jár a kft.-be
dolgozni.

