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Bács-Kiskun megye

Kedves Olvasó!

A gyönyörűen felújított hajósi barokk kastély

Sokszínű táj és kultúra
Komoly lehetőségek rejlenek Bács-Kiskun
megyében, elsősorban az agrárium és a turizmus terén, vallja Bányai Gábor. A megyei közgyűlés elnöke 2010-ben másodszor
kapott bizalmat arra, hogy az ország legnagyobb megyéjének közgyűlését vezesse.
– Hogyan értékeli az újraválasztását?
– Az első ciklus ajándék volt, a választók
nem ismertek, ennek ellenére szavaztak bizalmat mint képviselőnek. Az pedig megtisztelő volt, hogy a pártszövetség listavezetőként elnöknek jelölt. Úgy néz ki, a választók
értékelték az elvégzett munkát, a második
ciklusban toronymagasan nyertem meg a választást a körzetemben. Az újabb felkérés pedig a megyei elnöki munkám elismerését is
jelentheti.
– Bács-Kiskun megye az ország legnagyobb megyéje. Átok vagy áldás?
– Ez komoly adottság és érték. Az embert
büszkévé teszi, hogy az ország legnagyobb
megyéjének polgára, és ráadásul annak vezetésével bízzák meg. A megye nagyon sok tájegységet ölel fel, ezeken más és más népek és
szokások élnek. A Bácska soknemzetiségű közösséget tart fenn, a Sárköz, a Duna-völgye
szintén kevert, de egészen más kultúrával rendelkezik. Míg ezeken a területeken főleg növénytermesztésből, addig a Felső-Kiskunságon legeltető állattartásból éltek évszázadokon
át, ezért itt is más kulturális közeg található.
– Ezen a sokszínű közegen túl mire lehetnek büszkék a Bács-Kiskun megyeiek?
– Itt született Petőfi Sándor – igaz, azon
máig folyik a vita a városok között, hogy
pontosan hol –, Kodály Zoltán, Katona József, Buda Ferenc és mások, akik sokat tettek
a magyar kultúráért. A magyar gazdaságnak

még nem nagy súlyú szereplője Bács-Kiskun
megye, de sokféle új lehetőség kínálkozik,
hogy növelje szerepét.
– A megye adottságait nézve elsősorban a
mezőgazdaságra építenek?
– Az utóbbi években sajnos megtizedelődött a mezőgazdaságból élők száma. Míg
2002–2003-ban 240 ezer termelő volt, ma
már csak 24 ezren élnek mezőgazdaságból.
Tömegek vesztették el a létük alapját. Az elmúlt hat évtized politikája miatt ma már csak
a tanyák tíz százaléka maradt meg. Ez a magyar agrárkultúrának óriási veszteség. Ezek
összetartó, zárt közösségek voltak, saját termelői bázissal, saját iskolával, saját kocsmával, ami a kulturális élet központja is volt. Ez
a világ az összefogásra, együttműködésre
épült, hosszú-hosszú évtizedek kellenek,
hogy ebből valami visszatérjen.
– Nemcsak a tanyavilágra, hanem a megyerendszerre sem jártak, járnak jó idők manapság…
– 2006-ban kezdődött a vesszőfutása a megyéinknek. Az előző kormányzat leginkább a
megyei önkormányzatokat „vágta meg”. A
mostani sem tud ebből kitörni, mert nem maradt már pénz. Rendkívüli takarékossági
intézkedéseket kellett bevezetnünk, minden
évben másfél milliárd forinttal vittük lejjebb
reálértékű kiadásainkat. Ennek eredménye,
hogy ma még megvagyunk, habár 2012. január 1-je után az intézményeinket át kell adnunk.
– Milyen lehetőségeket lát?
– Ha valaki jól akar egy megyét vezetni,
feladatokat kell találni, meg kell keresni, hol
lehet beavatkozni azokkal az eszközökkel,
amik még megvannak, a megyei önkormányzat maradék tőkéjével, az itt dolgozók tudásával.
folytatás a 4. oldalon

Petőfi Sándor Az Alföld című versében csodálatosan fogalmazza meg,
hogy „Lenn az alföld tengersík
vidékin Ott vagyok honn, ott az én világom;”. Tényleg ott az én világom,
amely a Tiszától a Dunáig terjed.
Az Akadémia volt elnökeként
mindig fontosnak tartottam a múlt
megőrzését, mert a múlt tisztelete
nélkül nem lehet jövőt építeni. A
magyar múlt, a magyar nyelv megőrzése pedig vidéken lett valósággá. S ez a vidék, a rónaság nagyon
sokat adott a magyarságnak, a világ kultúrájának. Erről a vidékről
származik Kodály Zoltán, Katona
József, Nagy Lajos, Mészáros
Lázár, a Batthyány-kormány hadügyminisztere; Garibaldi híres ezredese, Türr István; Miskolczy Dezső
és Entz Jenő orvosprofesszorok, de
Pásztor Endre akadémikus is
Apostagról származik, ahol az én
családom egy része még ma is él.
Ki ne hallott volna a kecskeméti
paprikáról, a Kodály-módszerről
vagy a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetről. Kecskemét városa
önmagában is szimbólum, a magyarság szimbóluma, amelyet –
Szent István királyunk Szent Imre
herceghez intézett intelmeinek megfelelően – a befogadás jellemez, hiszen itt egy téren található a négy
világvallás temploma. Az Alföld éppen azért csodálatos, mert genetikailag megjelenik mindazon nép,
amely valaha is megfordult ezen a
földön – a mongoloktól a szlávokig,
a galíciai zsidóságtól a németségig
vagy a kunokig – és teremti, ontja a
tehetségeket a Duna-Tisza köze.
Nos, hát ezért is olyan fontos hely
számomra ez a Dunától Tisztáig
húzódó róna.
Vizi E. Szilveszter akadémikus,
az MTA volt elnöke
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folytatás a 3. oldalról
Lesz lehetősége a megyének, hogy összefogó erő legyen, mivel a területfejlesztés feladatai, jövőre az újjászervezése, 2014-től pedig a
forrásai és a pályázatai, döntései is a megyéhez
kerülnek. Több évtizedet meghatározó fejlesztéseket kell irányítanunk. Ez pedig igazi kihívás. A mostani törekvések éppen ilyen szerepet
szánnának a megyei önkormányzatoknak.
– Turizmusban van esélye a megyének?
– Ma még több mint kétszeresét költik a
magyar turisták külföldön, mint itthon, ezért
rá kell őket venni, hogy „hazajöjjenek”. BácsKiskunban van a legnagyobb lovas bázis, kiválóak a termálvizeink, remek fürdőink vannak. Építettünk üdülőket, kisebb attrakciókat,
várjuk a kormánydöntést a kecskeméti Histó-
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Bács-Kiskun megye
ria Park-projektünkkel kapcsolatban, amely a
magyar történelmet mutatja majd be. Vannak
szép városaink, folyóink. Ezek a jövők megalapozói, ha igyekszünk, megtérül a befektetett munka, a szellemi, lelki, testi energia.
– Van-e a turizmuson kívül olyan lehetőség, amit szeretnének kiaknázni?
– Az autóipar megtelepedett Bács-Kiskunban. Ez sokat lendít majd rajtunk. Az egészséges magyar élelmiszerről nemcsak beszélni
kellene, hanem nagy tételben termelni és piacra vinni. A kormány ennek az élére állt, de ez
kevés, a gazdákat és a fogyasztókat is meg kell
győzni. Itt – beleértve a Vajdaságot, Szerémséget, Vukovárt, Baranyát, itthon Bács-Kiskunt és Csongrád egy részét – kétmillió hektár
kiváló termőföld van, ami nem szennyezett,

biogazdálkodásra is alkalmas. Egy határon átnyúló, nemzetközi program kertében a gazdákat efelé kellene terelni, és az itt előállított,
magas hozzáadott értékű élelmiszert közös
ökológiai védjeggyel kell majd piacra vinni.

Bányai Gábor 1969-ben született, végzettsége: kertészmérnök, növényvédelmi- és
tápanyag-gazdálkodási szakmérnök. 2006-tól napjainkig
a Fidesz országgyűlési képviselője és a Bács-Kiskun
Megyei Közgyűlés elnöke.
Nős, négy gyermek édesapja.

Jól halad a megyei
Helyi sajátosságokra kell építeni a tanyaprogramban
önkormányzat
mezőgazdaság helyzete mostoha, szon, de ez nem történhet meg, hiszen a nölegnagyobb beruházása Aa remacesgyar
szió pedig tovább rontott rajta, derül ki vénytermesztők és az állattenyésztők jellem-

2013-tól a megújult Kecskeméti Gyógyászati
Központ várja majd a betegeket
Az ütemterv szerint halad a Kecskeméti
Gyógyintézeti Központ építése – hangzott el a
Bács-Kiskun megyei önkormányzat kórházában közelmúltban tartott sajtótájékoztatón. A
rendelőintézet emeletráépítése az eredeti ütemezéshez képest később, június 27-én kezdődött el. Bányai Gábor, a megyei önkormányzat elnöke azt mondta, mindezek ellenére jól
állnak az építők. Beszámolt arról is, hogy folyamatban van az orvosi gépek, műszerek beszerzése, és várhatóan még ebben az évben
lezárul ez a fontos része a beruházásnak.
A Kecskeméti Gyógyintézeti Központ építését 2011. február 8-án – a munkaterület átadását követően – kezdte el a Magyar Építő Zrt.
A közel ötmilliárdos építési beruházásba helyi
alvállalkozókat is bevontak. A Nyíri úti kórháznál több helyszínen zajlanak jelenleg a
munkálatok. Az új tömb mellett a rendelőintézetet is bővítik; az új, 3. emeleten pedig a járóbeteg központi diagnosztika kap helyet. A
Kecskeméti Gyógyintézeti Központ építése a
megyei önkormányzat történetének egyik legnagyobb, összesen 11,6 milliárd forintos összköltségű beruházása. Az európai uniós támogatással megvalósuló projekt tervei szerint az
építők 2012. szeptember 28-ig végeznek a
munkálatokkal, az új kórházi épületben pedig
2013 elejétől fogadják a gyógyulni vágyókat.

a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara elnökének szavaiból. Kőváriné dr. Bartha Ágnes elmondta, a művelhető terület fogy, elsősorban
a termőföldek művelésből való kivonása miatt. A termelési potenciál folyamatos csökkenését okozza, hogy az általános pénzügyi,
gazdasági válság nyomását ebben az ágazatban nem tudták kivédeni. A piac jellemzője,
hogy a legkiszolgáltatottabb szereplőre hárítja a terheket. Ez pedig az alapanyag-előállító.
– A harmadik tényező a mi magyar sajátosságunk. A rendszerváltás következtében szétesett a vertikum, megszűnt az a fajta szoros
szakmai, üzleti és pénzügyi kapcsolat, ami az
alapanyag-előállítástól a késztermék forgalmazásáig többé-kevésbé működött – vázolta
Kőváriné dr. Bartha Ágnes. Hozzáfűzte, e folyamatot sajnálatosan erősíti az a közös agrárpolitikai konstrukció, amely a növénytermesztés terén támogatja a mezőgazdaságot,
és azt feltételezi, hogy a támogatott növénynyel etetett állatokban „benne marad” a ha-

zően nem azonosak. A kamara elnöke szerint
a szabályozási, makrogazdasági környezet is
oka annak, hogy a gazdaság lehetőségei nincsenek kihasználva, finomabb hangolásra
lenne szükség.
A szakember a most elindult tanyaprogram kapcsán elmondta, hogy évtizedek óta
vannak, akik ezt a kérdést gondozzák. A BácsKiskun Megyei Agrárkamara ezen szereplők
közé csatlakozva, 1996–97-től foglalkozott a
helyi sajátosságra alapozó gazdaságfejlesztés
elősegítésével, 2001-ben kidolgozták a „Homokháti célprogramot”, melyet több mint 20
partnerrel együttműködve valósítottak meg, s
ennek egy projektje a tanyák életképességével foglalkozott. Ezek a gondolatok megfogantak, és a mostani tanyaprogramban is fellelhetők, amelytől Kőváriné dr. Bartha Ágnes
azt várja, hogy megteremtődik az a lehetőség,
amelynek keretei között a helyi gazdaság úgy
fejlődhet, ahogyan arra a sajátosságai predesztinálják.

Az új Nemzeti Tanyafejlesztési Programban pályázatokkal segítik a tanyasi termékek
piacra jutását
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A hátrányból előnyt kovácsoltak
Ami fél évvel ezelőtt nehézséget okozott,
mára előnyére vált a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatalnak – tudjuk meg dr.
Kerényi János kormánymegbízottól, aki
kinevezését, munkáját kihívásnak tartja. A
megye a régiós közigazgatási rendszerben
nem végzett regionális feladatokat, így a
megyei közigazgatás létrejöttével, januártól gyakorlatilag egy új szervezetet kellett
létrehozni.
– Január elseje óta megyei kormányhivatalok működnek az országban. Hogyan jött
létre Bács-Kiskun megyében a kormányhivatal?
– Egy nagyon érdekes helyzet alakult ki
Bács-Kiskun megyében január elsejétől.
Korábban, a régiós felállásban hátrányos
helyzetűnek érezhettük magunkat, hiszen
nem itt volt a regionális közigazgatási hivatal, a régiós munkaügyi központ, és még sorolhatnám. Így tehát a nagy közigazgatási
átszervezéskor, amikor 15 szakigazgatási
szervvel megalakult a megyei Kormányhivatal, egy teljesen új funkcionális apparátust
kellett kialakítani. A költségvetésünk adott
volt, de ami a humánerőforrást illeti, már
voltak nehézségek. A szervezés során a vezetőket lehetőség szerint a szakigazgatási
szervek szakemberei közül válogattuk ki, de
nagyon jó szakemberek érkeztek kívülről is.
Első lépésként tehát létre kellett hozni a
„törzshivatal” gazdasági szervezetét, valamint kinevezni a szakigazgatási szervek vezetőit. Ez a munka májusra fejeződött be.
– Szükséges volt-e esetleges létszámleépítés vagy létszámbővítés?
– Nálunk inkább bővítés volt, hiszen a régiós rendszerben rendkívül alacsony létszámmal dolgozott a megye közigazgatása.
Az állomány létszáma 1118 fő volt, jelenleg
pedig 1162-an dolgozunk. A különféle szolgáltatói és beszerzési szerződések áttekintését követően a dologi kiadások terén tudtunk
költségcsökkentést elérni. Az építkezésünk
még nem ért véget, hiszen további feladatunk lesz, hogy a Belügyminisztérium által
szakmailag irányított közmunkaprogramot a
Kormányhivatal szervezeti rendszerébe tartozó munkaügyi központban dolgozó munkatársainkkal megszervezzük. A területi közigazgatás teljes rendszere a tervek szerint 2013.
január elsejére alakul ki, amikor létrejönnek
a járási hivatalok. A járások kialakításánál a
lényeg az, hogy szétváljon az önkormányzati, illetve az államigazgatási feladatkör.
A kormányablakok létrehozásával pedig
egyszerűbben lehet elintézni az ügyeket. Jelen pillanatban 30 ügykört lehet a kormányablakokban elintézni.
– Vannak-e a megyében olyan specialitások, amelyek – összehasonlítva például a
szomszédos megyékkel – könnyítették vagy
nehezítették a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal tevékenységét az új struktúrában?
– Miközben a Kormányhivatalok felépítése – vagyis hogy mely hivatalok tartoz-

Egyszerűbb az ügyintézés az új kormányablakoknál
nak a megyei kormányhivatalhoz – országosan egységes, Bács-Kiskun megyei specialitás, hogy nálunk ugyan nincs műemlék-felügyelet, miközben Csongrád megyében van,
ugyanakkor 3 megyére kiterjedő illetékességgel rendelkező Erdészeti Igazgatóságot
működtetünk a Kormányhivatal keretében.
Bács-Kiskun megye kivételezett helyzetben van, mert függetlenül attól, hogy a gazdasági válság miként érintette az országot,
a mi megyénkben azért soha nem állt le a
gazdasági élet. Kiválóan példázza ezt, hogy
a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal, ügyfélforgalma alapján milliárdos bevételt teljesített, ami azt jelenti, hogy még ebben a nehéz helyzetben is jelentős ingatlanforgalom
van. Tudomásom szerint egyetlen más megyének sincs ilyen jelentős bevétele a földhivatali ügyintézésből. A hazai mezőgazdaság szinte minden területén mintegy 10 százaléknyi termeléssel veszi ki a részét a mi
megyénk, a szőlő- és gyümölcstermesztésben pedig ezt meghaladóan. Megyénk gazdál ko dói a te rü let ala pú tá mo ga tás ból
23 milliárd forintot igényeltek uniós támogatásként. Az agrár-környezetvédelmi támogatás révén pedig további 2,7 milliárd
forintot igényelnek az őstermelők és a mezőgazdasági vállalkozók a falugazdász hálózaton keresztül.
– Melyek az első félév tapasztalatai? Melyek voltak a legfontosabb feladataik ebben a
félévben?
– Az, hogy Bács-Kiskun megyében korábban nem voltak régiós hivatalok, eleinte
hátrányt jelentett, de mára már csak a pozitívumait élvezzük. A költségvetés tervezése

ugyanakkor igen nagy izgalmat jelentett számunkra, mert 2011 a Kormányhivatalok tekintetében bázisév. Nem láttuk előre, hogy
mi mennyibe kerül, mennyiből tud működni
a rendszer. Ezzel a közigazgatási átszervezéssel megpróbáljuk egységes keretbe foglalni a területi közigazgatást, hogy az állampolgárok részére minél könnyebbé tegyük az
ügyintézést. Az ideális megoldás az lenne,
ha a kormányhivatalunk által ellátott egyes
szakigazgatási feladatokhoz szervesen kötődő egyéb tevékenységek is teljes körűen integrálásra kerülnének hivatalunkhoz, hiszen
így többek között a területalapú uniós támogatás is teljes egészében a Kormányhivatalban lenne intézhető. Mindennel együtt most,
az első félév után úgy tűnik, a tervezésünk
megalapozott volt mind a személyi állomány tekintetében, mind a dologi kiadások
területén. Idővel némi korrekció várható, de
a működésünk alapvetően biztosított. Az első félév tapasztalatai tehát mindenképpen
pozitívak.

Dr. Kerényi János Kiskunhalason született 1945-ben. Szőlész-borász üzemmérnöki diplomát, majd jogi végzettséget
szerzett. 1990–2010 között
soltvadkerti önkormányzati
képviselő. 1998-tól Fideszlistáról került a Parlamentbe,
jelenleg is országgyűlési képviselő, emellett
2011. január 1-jétől kormánymegbízott.
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Új szakmákat választhatnak az autóipar iránt érdeklődők
A szakképzés koordinálása, a békéltető testületek működése és a Széchenyi Kártyával
kapcsolatos feladatok elvégzése adja a kamarák tevékenységének jelentős részét.
Gaál József, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint az elmúlt több mint egy évtized azt mutatja,
hogy erős gazdasági kamara nélkül nagyon
nehéz a gazdaságot erősíteni. Éppen ezért
Gaál József, aki a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara ipari területért felelős alelnöke
is, szükségesnek tartja a kötelező kamarai
tagság visszaállítását, amelyre az előzetes
egyeztetések szerint 2012-től jó esély van.
– Hogyan látja Bács-Kiskun megye gazdaságát?
– A megye gazdasága mintegy 5-10 százaléka az országénak. Az egyes ágazatokat tekintve pedig látszik, hogy a mezőgazdaság nagyobb volument képvisel az országos átlagnál, míg a feldolgozóipar arányaiban kisebb
mértékű, miközben a kereskedelem az átlagnak felel meg. A megyén belül a kereskedelem a legnagyobb volumenű, nem sokkal
marad el mögötte a feldolgozóipar – a maga
40 százalék körüli mértékével –, az összes
többi ágazat a megye gazdaságának mintegy
20 százalékát teszi ki. A 20-50 legnagyobb
céget vizsgálva körülbelül fele-fele arányban
találjuk meg a magyar, illetve külföldi tulajdonú vállalkozásokat. Budapest és BorsodAbaúj-Zemplén megye után Bács-Kiskun
megyében bocsátják ki a legtöbb Széchenyi
Kártyát a vállalkozások számára.
– A Mercedes-gyár idetelepülése milyen
hatással van a megye gazdaságára?
– Ennek nyilvánvalóan igen jelentős hatása van. Kecskemét térsége az egyik legirigyeltebb régió az ország más területein élő,
működő városvezetők és vállalkozások szemében. Ez ugyanis Kecskemét számára egy
olyan fejlesztés, amely minőségi multinacionális kultúrát hozott, amely alapvetően nem
változtatja meg a térség struktúráját, ugyanakkor nagymértékben erősíti az ipart.
– Akár a Mercedes megjelenése, akár az
ipar más irányú fejlesztése mindig magával
vonja a szakképzés fejlesztésének igényét.
Ez mennyire érzékelhető Bács-Kiskun megyében?

A fajszi Pata József Gépipari Kft. legújabb üzemcsarnokának átadásakor üzembe
helyezett új hegesztőrobot
– Néhány évvel ezelőtt a kamara kezdte el
a duális képzésre való áttérést. Látszott, hogy
a korábbi képzési rendszer nem képes biztosítani azt a munkaerőt, amire az iparnak szüksége van. A Mercedes megjelenésével előtérbe kerültek azok a kérdések, amelyeket
korábban is ismertünk, hogy például hiányoznak a fémforgácsolók, a szerszámkészítők, a
különböző építőipari szakmák. Néhány évvel
ezelőtt Kecskeméten sikerült elérni, hogy
csökkentsék a gimnáziumi osztályok számát,
a szakiskolai létszám pedig nőtt. A cég megjelenésével immár túljelentkezés tapasztalható azokban a szakmákban, amelyekre nem
vagy alig volt jelentkező.
– Milyen szerepük van a szakképzés rendszerének átalakításában?
– A szakképzési rendszer koordinálásában
országosan is jelentős szerepe van a kamarának. Összesen 125 szakma képzési és vizsgakövetelményeinek gondozása a kamara
feladata. Szeptembertől 48 + 4 szakmában
indulhat országosan a duális képzés. Utóbbi
négynek – amelyek az autóiparhoz kötődő
szakmák – Kecskeméten igazán nagy jelentő-

sége van, hiszen éppen az itteni igények tették
szükségessé ezek elindítását. Egy egészséges
gazdasághoz azonban a jó szakmunkásokon
kívül jól képzett diplomásokra is szükség van
– mégpedig azokon a területeken, amelyeket
az ipar megkíván. Éppen ezért üdvözöljük
a kormánynak azon kezdeményezését, amely
a műszaki és természettudományos képzést
erősítené a jövőben a felsőoktatásban.

Gaál József 1959-ben született, okleveles gépész üzemmérnök, külkereskedelmi
szaküzemgazdász. Tanulmányokat folytatott Japánban
is. A Szimikron Kft. résztulajdonosa, 1992 óta ügyvezető igazgatója. Társtulajdonosa nemzetközi szabadalommal védett két
találmánynak. 2000 óta elnöke a BKMKIKnak. 2008 óta az MKIK alelnöke. Megkapta
az Eötvös Loránd-díjat és a GTE Műszaki Irodalmi Díját is.
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24 hónap alatt elkészült a Mercedes-Benz kecskeméti gyára

A Mercedes-Benz Kecskeméten
A Mercedes-Benz első kelet-európai személyautógyárának alapkövét 2009 októberében helyezték el Kecskeméten, ahol
2012 első negyedévében gördül le az első
magyar Mercedes-Benz, egy B-osztály
„Made in Hungary”.
A Daimler AG 800 millió eurós beruházással
építette fel a gyárat és a gyártóberendezéseket.
Rekordidő alatt, az alapkőletételtől számított
24 hónapon belül elkészültek a MercedesBenz gyár épületei, valamint a gyártósorok
felépítése és tesztelése is befejeződött, így
terv szerint, 2011 szeptemberében elkezdődhettek a termelési tesztek.
A kecskeméti Mercedes-Benz gyár már
a távolból is egyértelműen felismerhető a
márkát jelképező csillagról, amely idén épp
az automobil 125 éves jubileumán került a
helyére. Ugyanakkor a gyár legmagasabb
pontját – a fényezőüzem kéményét – Kecskemét címere díszíti, így a Mercedes-csillag mellett Kecskemét városának jelképe is
kifejezi a gyár és a város szoros és kitűnő
kapcsolatát.

Munkaerő-toborzás és
-utánpótlás a gyárban
„A munkaerő-toborzás továbbra is gőzerővel
folyik, jelenleg 1600 dolgozója van a gyárnak, amely év végére eléri a 2000 főt, a telje-

sen kiépített üzem pedig több mint 2500 főt
foglalkoztat majd. Idén elsősorban a gyártás
területére keresünk munkatársakat a régióból” – nyilatkozta Ulrich Jäger, a MercedesBenz Manufacturing Hungary Kft. személyzeti vezetője.
A cég még 2010 telén stratégiai együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával és a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi
és Iparkamarával. A felek a gyakorlatorientált autóipari szakemberképzés alapelveiben
állapodtak meg – ez a duális képzés egyedülálló és példaértékű az országban. Időközben
további 9 helyi cég csatlakozott a németországihoz hasonló duális képzés bevezetéséhez. Frank Klein, a Mercedes-Benz
Manufacturing Hungary Kft. ügyvezetője elmondta: „Beruházásunk a Mercedes-Benz új
kecskeméti üzemébe bizonyítja, hogy hosszú
távra tervezünk. Központi kérdés számunkra
a szakképzett munkaerő-utánpótlás biztosítása. Németországban hosszú ideje nagy sikerrel alkalmazzuk a duális szakképzést”.
Ennek értelmében 2011. szeptember 1-jén
már 34 tanuló kezdhette meg három szakmában (gépjármű mechatronikus, mechatronikus karbantartó, valamint járműkarosszériaelőkészítő és felületbevonó) tanulmányait a
Magyarországon elsőként bevezetett duális
szakképzés keretében.

Szeptembertől beindult a próbaüzem, az első autók 2012-ben készülnek majd el

Emellett a Mercedes-Benz stratégiai
együttműködést írt alá a Kecskeméti Főiskolával, melynek keretében a duális felsőfokú
képzés alapjait rakják le.

Környező infrastruktúra,
magyar vállalkozások
A nagyméretű beruházás szerves része a környező infrastruktúra kiépítése is. Ez év márciusában kezdte meg a MÁV a Mercedes-Benz
kecskeméti gyárát a Cegléd–Szeged vasúti fő-

Új csillag az égen
vonallal összekötő vágány kiépítését. „A megfelelő infrastruktúra kialakítása a projekt elengedhetetlen eleme. A körforgalmak létrehozása a gyár mellett elhaladó 54-es és 5-ös számú
utakon már március elején megkezdődött. A
vasúti szállítás mind az alkatrészek gyárba, illetve a kész autók gyárból történő szállításában nagy szerepet játszik” – mondta Frank
Klein, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezetője.
A gyár üzembehelyezése továbbra is az ütemezésnek megfelelően halad. Frank Klein: „Befejeződött a gyártócsarnokok műszaki felszerelése, és a berendezések és gyártósorok üzembe
vétele után szeptember elején beindult a próbaüzem, vagyis elkezdődtek a gyártástesztelés különböző fokozatai, amelyek során elkészítik az
első tesztautókat, és optimalizálják a teljes gyártóberendezést. Ezáltal minden előfeltétel adott
lesz, hogy a jövő év első negyedében legurulhassanak a futószalagról az első ügyfélautók”.
Az új B-osztály ügyfélautóinak gyártása
2011 szeptemberében kezdődik Rastattban,
majd 2012 első negyedében Kecskeméten is.
A termelés indításának ez az elcsúsztatása lehetőséget ad arra, hogy a Rastattban nyert tapasztalatokat teljes mértékben felhasználják
Kecskeméten, így hozzájárul a járművek kiváló minőségének biztosításához.
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Kecskemét gyorsuló ütemben, t
A város gazdaságilag és politikailag kiegyensúlyozott, kényelmes otthont jelent
az ott élőknek, megfelelő környezetet biztosít a befektetőknek. A kecskemétiek toleránsak, és nyitottak minden újra, ugyanakkor ragaszkodnak hagyományaikhoz.
Dr. Zombor Gábor polgármester arra számít, hogy a népesség jelentősen emelkedik
a következő években. A cél, hogy Kecskemét ennek ellenére is élhető, szerethető város maradjon.
– Rendkívül nagy arányban, majd’ 80 százalékban kapott ismételten bizalmat a város lakóitól. Minek tulajdonítja?
– Nagyon megtisztelő volt számomra ez a szavazati arány. Ugyanakkor azt gondolom, hogy
ilyen mértékű bizalom óriási felelősséget jelent a jövőre nézve. A kecskemétiek üzenete
volt ez, amelyben megfogalmazták: az általunk 2006 őszétől 2010 őszéig elvégzett munkával elégedettek, és legalább ezt a teljesítményt várják tőlünk a továbbiakban is. Öszszességében azt gondolom, hogy a magas
szavazati arány annak a várospolitikának köszönhető, amelyben világosan kijelöltük az
irányt, és ahhoz mindvégig tartottuk magunkat. Gondolok itt például a hatékonyabb működést célzó intézményi átszervezésre, amellyel jelentős összegeket takarítottunk meg úgy,
hogy közben még a kis iskolákat is megmentettük, és nem romlott az oktatás színvonala.
Kidolgoztuk – az országban elsőként – a helyben központosított egységes közbeszerzési
rendszert, amellyel százmilliókat spóroltunk.
A vállalkozások számára is egy kedvezőbb,
gazdaságösztönző környezetet teremtettünk
egyebek között azzal, hogy az országban szintén elsőként fokozatosan csökkentettük a helyi
iparűzési adót 2 százalékról 1,6 százalékra.
Úgy gazdálkodtunk, hogy a város pénzügyileg
még a legnehezebb időkben is stabil maradhasson. A Kecskemétre jellemző politikai,
gazdasági, társadalmi, kulturális légkör is hozzájárult ahhoz, hogy a Daimler Kecskemétet
választotta a Mercedes-üzem helyszínéül, ez
pedig kétségtelenül olyan siker, ami szintén
megmutatkozott a választási eredményben.
– Mit tart a város és az ott élők legnagyobb erényének?
– Azt hiszem, nem vagyok elfogult, ha azt
mondom, a kecskeméti embert „igen jó
anyagból gyúrták”. Az itt élők toleránsak, és
nyitottak minden újra, ugyanakkor ragaszkodnak a saját múltjukhoz, hagyományaikhoz, és ezek a tulajdonságok jól megférnek
egymás mellett. Kitartó, szorgalmas emberek, tesznek önmaguk boldogulásáért. Na-

A kecskeméti városháza az ország egyik legszebb szecessziós épülete, most uniós forrásból újítaná
gyon sokan vesznek részt aktívan a város életében, és tiszteletre méltó, ahogyan kritikusan
rávilágítanak a hiányosságokra is.
– Milyen elvek vezérlik a polgármesteri
munkában?
– Itt helyben kifejezetten várospolitikát
kell folytatnunk, erre biztatom a munkatársaimat is. Konszenzusra törekszem, és meggyőződésem, hogy szakmai, politikai vitákat
csak a lehető legjobb megoldások megtalálása érdekében érdemes folytatni. Fontosnak
tartom, hogy a kecskemétiek valóban otthon
érezhessék magukat a saját városukban, és a
mai válságos időszakban lehetőségeinkhez
képest tényleges segítséget nyújthassunk
minden rászorulónak.
– Melyek az elmúlt ciklus legnagyobb
eredményei?
– Az előbb már említettem, hogy a város
pénzügyi stabilitásának megteremtése, az en-

nek érdekében hozott intézkedések képezték
az alapot. Legalább ennyire büszkék lehetünk
azonban arra is, hogy mellette volt erőnk fejleszteni. Óvodai férőhelyeket hoztunk létre,
utak, kerékpárutak épültek, számtalan pályázatot nyertünk, amelyekből lényegében minden területnek jutott támogatás. A befejezett
projektek mellett pedig újakat készítettünk elő,
ezek megvalósítása most a legnagyobb feladat.
– Fejlesztések soráról szólnak a hírek
Kecs ke mé ten. Kór ház, fürdőkomplexum,
belváros… Melyek a legfontosabbak, hol
tartanak?
– Szinte képtelenség rangsorolni, hiszen
ebben az esetben valóban igaz, hogy minden
mindennel összefügg. A Mercedes-üzem idetelepülése felgyorsította a tempót, mert jönnek vele együtt a beszállítók is, egyre nagyobb a befektetői érdeklődés, ami azt jelenti,
hogy néhány éven belül 10-15 százalékkal

me
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, tö ret lenül fejlő dik

ná

tének megújítása, utóbbi szintén pályázati forrásból történne. Rendkívüli feladat a közlekedésfejlesztés is, négy pályázatunk is erre irányul, összesen 135 milliárd forint értékben.
Az egyik keretében intermodális pályaudvar
jön létre, és fejlesztjük a helyi közösségi közlekedést, a másodikban a térségi elérhetőségek javítását céloztuk meg. A két projekt részletes megvalósíthatósági tanulmányai készülnek most. A harmadik ilyen pályázatunk az
elővárosi közlekedés fejlesztését tűzte ki célul, a negyedik pedig a kerékpárutak további
fejlesztését. Fontosak azonban az olyan, az
előbbiekhez képest ugyan aprónak tűnő, de
legalább olyan jelentős beruházások, amelyek
keretében gondoskodni kell az ide érkező családok hétköznapjairól: a lakhatásról, az oktatásról, az óvodai elhelyezésről.
– Úgy tűnik, a gazdasági szféra is kedveli
Kecskemétet. Biogázüzem, új Phoenix
Mecano-gyártócsarnok, Mercedes, hogy néhány jelentősebbet említsünk. Mit jelentenek
a város életében? Az önkormányzatnak ebben
mi a szerepe?
– Ahogy az előbbiekből is kitűnik, a megfelelő gazdasági környezetet a városnak kell
megteremtenie, és a koordinátor szerepe is az
önkormányzaté. Cserébe munkahelyek ezreit
kapjuk, mellette növekedik a helyi vállalkozások forgalma, hiszen az itt dolgozók a megkeresett pénzük nagy részét itt is költik el.
Nem utolsó sorban pedig Kecskemét helyiiparűzésiadó-bevételei éves szinten milliárdokkal növekednek majd, azt pedig további
fejlesztésekre fordíthatjuk. Természetesen
nagyon fontos tényező, hogy a beruházások
megvalósításához a kormányzat minden lemeg az önkormányzat
hetséges segítséget megad.
– Mikor gördül le a szalagról az első kecsemelkedhet a város lélekszáma. Nekünk az a
legfontosabb feladatunk, hogy ehhez megfe- keméti Mercedes?
– Tudomásunk szerint 2012 februárjában.
lelő körülményeket teremtsünk, és Kecskemét
– Milyen szerepe van az idegenforgalomtovábbra is maradjon egy élhető, szerethető
város. Minden fejlesztésünk ehhez kapcsoló- nak? E téren milyen elképzeléseik vannak?
– Kecskemét jelenleg még abban a szerendik. Az új fedett élményfürdő és uszoda építése már a végéhez közeledik, a már meglévő csétlen helyzetben van, hogy idegenforgalom
kültéri résszel együtt ez lesz Magyarország tekintetében „egyéjszakás” városnak minőlegnagyobb vízfelülettel rendelkező létesít- sül. Kivételt képeznek a fesztiváljaink, és
ménye. A belvárost egyrészt a Rákóczi egyéb, több napos rendezvényeink időszakai
út–Vasútkert revitalizációja érinti, amely rész- – például a Hírös Hét, Kodály Fesztivál, népben már elkezdődött, másrészt pedig fontos zenei találkozó, Kecskeméti Animációs Filmlehet a városháza gyönyörű szecessziós épüle- fesztivál, Repülőnap –, amelyekre évről évre
egyre többen érkeznek. Az új
fürdőkomplexum az egyik
olyan beruházás, amely ezen a
helyzeten minden bizonnyal
változtat. Akkor van nagyobb
lehetőség arra is, hogy a környező településekkel együttműködve, a lovasprogramokra
is építve az ágazat komplexebb csomagokat kínáljon az
ide látogatóknak. A másik beruházás a tervezett történelmi
témapark, amelynek létrehozására az Új Széchenyi Terv
keretében szeretnénk pályázati
A városfejlesztésben a legkisebbekre is gondolnak
forrást nyerni.

Kodály Zoltán-emlékmű a zeneszerző
szülővárosában
– Kecskemét úttörő szerepet vállal a szakképzésben, a duális szakképzés zászlóshajójaként emlegetik. Ez mégis mit jelent?
– Ez is a Mercedes idetelepülésével
kezdődött. Németországban ugyanis duális
szakképzési rendszer van, ami azt jelenti,
hogy az elméleti oktatás történik az iskolában, a gyakorlati képzés pedig azon cégeknél, amelyek később munkaadók lehetnek,
és amelyek pontosan tudják, hogy milyen
tudásra van szükségük. Ezt ismerte fel
Kecskemét, és a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a járműipari
vállalkozásokkal, a szakképző intézményekkel közösen lényegében már 2008-ban
elkezdtük az előkészítést. Tavaly a Mercedesszel, idén további járműipari cégekkel
kötöttünk megállapodást a duális képzés
bevezetésére az öt új járműipari szakma
vo nat ko zá sá ban: mechatro nikus, szer számkészítő, gépjármű-technikai szerelő,
bevonattechnikai sze re lő és gyár tó so ri
összeszerelő. Idén kezdeményeztük, hogy
ezek a szakmák bekerüljenek az Országos
Képzési Jegyzékbe. Ez megtörtént, a vizsgakövetelményeket is tartalmazó kormányrendelet júliusban megszületett. Az előkészületeknek köszönhetően Kecskeméten
már most szeptembertől elindulhat e szakmák képzése. Fontos hangsúlyozni, hogy
ez nemcsak Kecskemét és a Mercedes, hanem minden magyarországi gépjárműgyártó tevékenysége szempontjából rendkívül
fontos eredmény.

Dr. Zombor Gábor 1964. március
12-én született
Kecskeméten. Orvosi, jogi és közgazdasági diplomát szerzett. Volt
vidéki orvos, az
OEP Fővárosi és
Pest Megyei igazgatója, a Bács-Kiskun Megyei Kórház főigazgatója.
2006 óta országgyűlési képviselő
és Kecskemét polgármestere. Nős,
négy
gyermek
édesapja.
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HILTI: Ahol érték a tudás és a precizitás
Bővítette telephelyét, és másfélszeresére növelte alkalmazottainak számát a Hilti Szerszám Kft. egy most zárult, közel másfélmilliárd forintos fejlesztés során. A kecskeméti
vállalkozás, akár egy ékszer: kicsi, de roppant
értékes. Az innovatív magyar gondolkodásnak köszönhetően ez ma nemcsak gyártó, hanem kutatásfejlesztő bázisa is a svájci pontosságot és német precizitást ötvöző világcégnek.
Huszonkét éve tíz fővel alakult meg a mai
Hilti Szerszám Kft., Kecskemét első külföldi
cégeinek egyikeként – emlékszik vissza a
kezdetekre Takács Gyula ügyvezető igazgató.
A ma már lichtensteini tulajdonosú vállalatnál azóta folyik szerszámgyártás. Eleinte vésőket, majd faláttörő rendszereket gyártottak,
a paletta később arany-, illetve gyémántbányászatban használatos fúrórudakkal bővült.
Foglalkoztatottaik száma 2006-ra megtízszereződött. A válságot némi létszámcsökkentéssel, de érdemi leépítés nélkül sikerült átvészelniük. 2009 első negyedévében a termelés
nagymértékben visszaesett, az év végéig a
stagnálás volt a jellemző, növekedési pályára
2010-től tudtak visszaállni, a 2008-as szintet
idén érték el – vázolta az igazgató.
A 2000-es év jelentős fordulópont volt: akkor váltak jogosulttá az úgynevezett kompetenciacenter minősítésre, így a fejlesztéssel is
helyben foglalkozhatnak. Mérnökeik előbb
külföldön vettek részt a kutatásfejlesztésben,
ezt 2006-tól helyben végzik, mivel rendelkez-

Közel másfélmilliárd forintos fejlesztés keretében bővítette kecskeméti gyárát a Hilti Szerszám Kft.

nek megfelelő kompetenciával és tudásbázissal. Ezt erősítve intenzívebbé tették régi, jó
kapcsolatukat a miskolci, budapesti egyetemekkel és a Kecskeméti Főiskolával. A kutatásfejlesztésen túl teszttevékenységet is végeznek a vállalatcsoport számára, elsősorban a
saját, illetve részben a versenytársak gépeit
tesztelik. – A gyártás, a fejlesztés és a teszttevékenység hármasa megfelelő stabilitást, jövőképet biztosít – hangsúlyozta Takács Gyula.
A cégvezető arról is beszámolt, hogy 2009
közepén sikerrel pályáztak uniós forrásra, a
kivitelezés múlt év októberében megkezdődött. Az 1,3 milliárd forint értékű program ke-

retében a 2200 m2 gyártófelületet 3100 m2-rel
növelték, a szociális és irodahelyiségek további 1600 m2-t tesznek ki, a létszámot a pályázatban vállalt ütemezés szerint másfélszeresére
emelték. A közel másfélmilliárdos fejlesztés
jelentős lépés egy olyan nagyságú cég életében, mint a miénk – emelte ki Takács Gyula. A
szakember-utánpótlás a mérnököket illetően
elsősorban a Kecskeméti Főiskoláról kerül ki,
amelynek sok hallgatója tölti gyakorlatát, írja
szakdolgozatát a Hilti Kft.-nél. A fizikai állomány pótlása érdekében a helyi iparkamarával történt együttműködés eredményeként bekapcsolódnak a duális képzésbe is.

Innovációk az Univernél
Karikás Pista – egy újabb
hungarikum
Az Univer 1963 óta gyártja sikertermékét,
a Piros Aranyat. A termék olyannyira népszerű lett, hogy a márkanév köznévvé vált
az emberek tudatában, s piacvezető szerepe azóta is megingathatatlan.
Az aranyat érő paprikakrémet az 1990-es
években két újdonság bevezetése követte,
név szerint az Erős Pista, és csemege párja,
az Édes Anna. A termékek, hasonlóan a Piros
Aranyhoz, szép pályát futottak be a hazai piacon. Jó példa erre, hogy az Erős Pista az
idén elnyerte a Superbrands díjat, 2006-ban
pedig a Piros Arannyal együtt a Magyar Termék Nagydíjat.

Az Univer az idén paprikaszeleteket töltött üvegbe, így született meg legújabb terméke, a Karikás Pista. A cég tervei szerint a
termék egy újabb erős hungarikummá fejlődhet, mely felnő elődjeihez, s a neve,
hasonlóan a Piros Aranyhoz és az Erős Pistához, majdan köznévvé válhat. A cég vezetésének magasak az elvárásai részben a forgalmat, hosszú távon pedig az ismertséget
illetően.

Korszerű csomagolás a folyékony
ételízesítő kategóriában
Elsőként az Univer majonéz és ketchup kerül
ebbe a csomagolásba, melyet szakmai berkekben talpas tasaknak neveznek.
A termékek bevezetését hosszú tervezési munka előzte meg. Az innováció első
lépése a gépberuházás volt, melyet a csomagolás praktikusságából és tetszetős külsejéből eredő várható fogyasztói elfogadottságra alapoztak. Napokon belül a boltokban is
megtekinthető a végeredmény: az attraktív
grafikával ellátott talpas tasak, melyből a
termék az utolsó cseppig kinyerhető. Innen
származik a csomagolás bevezető szlogenje: „Csepp se marad!”, Az új csomagolás
továbbá ötvözi a hagyományos tubusos és
flakonos kiszerelések minden előnyös tulajdonságát.

Ezt a csomagolóanyagot Európa számos
országában használják élelmiszerek csomagolására, Magyarországon azonban a kecskeméti vállalat vezeti be elsőként a majonéz
és ketchup kategóriákban. Így törekszik
arra, hogy a szegmensben megtartsa hosszú
évekkel ezelőtt kivívott előkelő piaci pozícióját.
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Milliárdos fejlesztések a jövő főiskolájáért
Felsorolni is nehéz azokat a beruházásokat, fejlesztéseket, amelyek a közelmúltban zajlottak, illetve zajlanak még ma is a
Kecskeméti Főiskolán annak érdekében,
hogy korszerű körülmények között piacképes szaktudást szerezzenek a hallgatók. A
felmérések azt mutatják, hogy a törekvések nem hiábavalók: a friss diplomások 95
százaléka egy éven belül munkát talál.
A Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola, a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, illetve a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem
Kertészeti Főiskolai Kara integrációjával
2000 januárjában jött létre a Kecskeméti Főiskola. Az intézményben nappali és levelező
tagozaton 4500-5000 hallgató tanul. A pótfelvételizőkkel együtt idén 1200 új hallgatója
van a campusnak.
– Határozott beiskolázási propagandát
folytattunk, jó az intézményünk elhelyezkedése, hiszen fejlődő térségben vagyunk, és kiváló feltételeket tudunk biztosítani a gyakorlati képzéshez – sorolta dr. Danyi József rektor
a Kecskeméti Főiskola vonzerejének pilléreit. Nem elhanyagolható szempont az sem,
hogy az itt végzettek 95 százaléka a Diplomás Pályakövető Rendszer nemrégiben elkészült első felmérése szerint egy éven belül talált állást, a munkahellyel rendelkezők 25
százaléka pedig alig néhány évvel a végzés
után már vezető beosztásban dolgozik.
– A Kecskeméti Főiskola a képzési kínálat
folyamatos bővítésével és az oktatási feltételek állandó javításával igyekszik megfelelni a
felsőoktatással szemben támasztott kihívásoknak – mondja dr. Danyi József. Igen sikeresen pályáznak. Évek óta négy-ötmilliárdos
pályázati tevékenység van folyamatban, jelenleg tizenhárom projekten dolgoznak.
Az eddigi legjelentősebb a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programból elnyert 2,5
milliárdos támogatás. Ez sok más mellett nagy

A Tudósház felújítás előtt és után

Idén 1200 új hallgató kezdte meg tanulmányait a Kecskeméti Főiskolán
volumenű laboratóriumi gép-, műszerpark- és
informatikai fejlesztést, valamint egy oktatásmódszertani központ és egy több mint 60 számítógéppel felszerelt infotér kialakítását is magába
foglalja. Ennek keretében épült meg a közelmúltban avatott, úgynevezett Tudósház, amelynek multifunkcionális közösségi terei, szekciótermei, tárgyalói, kutatószobái a hallgatók jobb
kiszolgálását biztosítják, és a város, illetve a régió számára is kínálnak szolgáltatásokat.
Idén januárban újabb másfél milliárd forintot nyertek el a TIOP keretében a járműipari tanszék létrehozására. A járműmérnöki
alapszak a tervek szerint 2012-ben indul.
Korábban a főiskolán nem volt járműipari
képzés, a Kecskeméti Főiskola vezetése azonban a Mercedes megjelenésekor elhatározta,
hogy a gépészmérnöki szakon belül járműipari
szakirányt hoz létre, majd beindítja az alapszakot. A képzés során – sőt már a szak indításánál is – együttműködnek a Mercedesgyárral. 2010 novemberében képzési és kutatásfejlesztési stratégiai megállapodást kötött a
főiskola és a Mercedes. A Kecskeméti Főiskola a Mercedesszel a nyelvi képzés terén is
kapcsolatban áll, több száz magyar munkavállalót német nyelvre, német vezetőket pedig
magyar nyelvre oktatnak a modern nyelvek
intézetében. Az intézmény rektora úgy ítéli
meg, hogy Kecskemét iparvállalati környezete Győrhöz hasonló, még ha kisebb is annál.
Ez a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar, azaz a GAMFK számára jó helyzetet biztosít. Nemcsak a Mercedes, hanem
több – köztük világcégeket képviselő – vállalkozás is partnerük. A gazdasági szervezetek
gyakorlati helyet, oktatókat, címzetes egyetemi tanárokat biztosítanak, szakképzési hozzájárulással segítik a főiskolát. Ahogy az egyébként legnépesebb GAMFK, úgy a többi kar is
jó kapcsolatokat ápol. – A kertészeti karunk a
régió agrárgazdaságait szaktanácsadással, talajvizsgálattal segíti, mikrobiológiai, élelmiszerminősítő labort működtet – vázolta a rektor, hozzátéve, hogy a tanítóképző kar például
a pedagógiai módszertani intézettel tart fenn
jó munkakapcsolatot, és a projektpedagógia

meghatározó központja. Az intézménynek kiterjedt nemzetközi kapcsolatai vannak az oktatás, tananyagfejlesztés terén. A nyugat-európai együttműködések a rendszerváltás utáni
időszakra nyúlnak vissza, nagyjából egy évtizeddel később viszont a környező országokban kínálkozó kapcsolati lehetőségek kiaknázása is elkezdődött.
Az oktatási feladatok mellett nagy figyelmet fordít az intézmény vezetése arra, hogy a
lehető legoptimálisabban oldja meg a hasznosítását annak a 80 hektáros, volt laktanyaingatlannak az ún. homokbányai városrészben,
amelyre kezelési jogot kapott a 90-es évek
elején. Ha sikerrel értékesítenek az épületegyüttesből, az saját erőforrást jelent a kecskeméti felsőoktatás számára, húzta alá Danyi
József, hozzátéve, hogy például az önkormányzat bérlakásprogramját tudnák segíteni
azzal, hogy lemondva a kezelési jogukról, a
város rendelkezésére bocsátanak épületeket,
de van olyan ingatlan is, amely inkubátorház
kialakítására lenne tökéletesen alkalmas. Jelenleg a főiskola több ingatlant is meghirdetett értékesítésre.

Dr. Danyi József a Budapesti
Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán gépgyártás-technológia szakon végzett. 1969 óta
dolgozik a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolán,
majd a három kecskeméti felsőoktatási intézmény integrációját követően a GAMF-Karon. A kar főigazgatója, majd 2007 óta a Kecskeméti Főiskola rektora.
2011-ben kezdte meg második rektori ciklusát.

Az oldalt támogatta:
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Egészséges alapanyagokból finom falatok a Fornettitől

Sós és édes, mini és XXL méretű, de mindenképpen illatos, finom reggeli vagy uzsonna.
Mindenki ismeri a Fornettit. A cég hazai
történetéről Bánhidi Attila kereskedelmi és
marketingigazgatóval beszélgettünk.
– Mi a titka a Fornetti töretlen fejlődésnek?
– A Fornettit mint nemzetközi franchise-vállalkozást és mint márkanevet nem szükséges
már bemutatni. Az emberek a cég 14 éves története során megtapasztalhatták, hogy milyen

fergeteges ütemben terjeszkedik, megkóstolhatták és megszerethették kiváló termékeit,
amelyek az alapját jelentették a folyamatos
növekedésnek. A kevésbé érdeklődők természetesnek vették, hogy elérhető közelségben
találnak Fornetti-üzletet, ahol finom süteményekkel és kedves kiszolgálással várják őket.
A kíváncsibbak odafigyeltek a megjelent hírekre, megelégedéssel konstatálták, hogy ez a
márka nem volt részese a nagy élelmiszerbiztonsági botrányoknak, miközben a nemzetközi franchise-hálózat folyamatosan bővül – legutóbb éppen Törökországban és Kanadában
nyíltak Fornetti-üzletek. Akik még ennél is
alaposabb ismerői a vállalkozásnak, tisztában
vannak azzal, mennyire innovatív a Fornetti.
Igazán azonban csak a szakma értékeli a
Fornetti élelmiszer-biztonság és -minőség
iránti elkötelezettségét, amely a Fornetti-üzemekben működő, az alapanyagoktól a fogyasztókig terjedő, informatikai alapú digitális
ellenőrző rendszerekben követhető nyomon.
– Soha nem rontották az üzletüket a rossznyelvű pletykák?
– Természetesen a tényszerű hírek mellett
időről időre szárnyra kapnak tudatosan terjesztett ostobaságok is, leginkább az egészséges
táplálkozás varázsburkába ágyazva. Ezeket
nagyon nehéz leküzdeni. Az egyik ilyen rosszindulatú ostobaság, hogy a Fornetti-termékek
tele vannak tartósítószerekkel. Mi a csudának

költenénk tartósítószerekre, ha a terméket fagyasztjuk, és az üzletekben a sütést megelőzően olvasztják ki? A másik „egészséges táplálkozás”-blődli, hogy a termékeink hizlalnak.
Persze józanul végiggondolva csak annyira
hizlalnak, amennyire minden más táplálék: ha
mértéktelenül fogyasztjuk, és közben nem
dolgozzuk le a kalóriákat, azok gyarapítják a
testsúlyt. De ha valaki tudatosan táplálkozik,
rákattint például a www.fornetti.hu weboldalunkra, és megnézi a kalóriatáblázatot és azt,
hogy miként dolgozza fel ezt a kalóriát, nem
hízik el. Mi továbbra is pékárut készítünk a
legjobb alapanyagokból a lehető legjobb minőségben. Újabb és újabb termékeink is azok
lesznek, mint pl. a croissant. Fogyasszák nyugodtan, de mértékkel!
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A válságban is helytállnak
Rengeteg munka, több lábon állás és jó
döntések eredményeként a VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. nemcsak túlélte
a válságot, hanem folyamatosan fejlődik.
Tulajdonosa, Versegi János a VOSZ megyei
szervezetének felépítésében, és a kecskeméti futballcsapat sikerében is tevékenyen
részt vállalt. Az ügyvezető igazgatóval a
vállalkozásról, a VOSZ-ról és a fociról beszélgettünk.
– Míg más cégek megsínylették a válságot,
addig a VER-BAU Kft. töretlenül fejlődik…
– Az építőipari magánvállalkozásom gazdasági munkaközösségként 1985-ben indítottam hét emberrel. Az első évben 1,6 millió,
tavaly hétmilliárd forint volt az éves árbevétel. 120 főt foglalkoztatunk, régóta benne vagyunk a régiós Top 100-ban. Abban, hogy a
VER-BAU jól prosperál, szerepe van annak
is, hogy az utóbbi néhány évben összeomlott
szinte minden, a környéken elfogytak az építőipari cégek. Készül egy országos lista a feltörekvő cégekről, ezen a 90. helyen állunk.

végzünk. Ebben Magyarországon a piacvezetők között vagyunk.
Nagyon sokat kell tenni azért, hogy munkánk legyen, fontos a marketingtevékenység
és a személyes kapcsolat. Kecskeméten a vállalkozási szférát egészséges lokálpatriotizmus jellemzi, sok kisebb-nagyobb beruházást
elnyertünk – most éppen az Alföld Coop-hűtőház és a HILTI-gyártócsarnok építése folyik – és a Mercedes megjelenése is szerepet
játszott a sikerben. Nagy kihívást jelentett,
hogy megépíthettünk – banki segítséggel –
ötven házat, amelyet bérelnek tőlünk.
– Harmadszor is a VOSZ megyei elnökévé
választották. Hogyan kezdődött?
– A Vállalkozók Országos Szövetsége nagyon jó társaság volt, de amikor alapítója, Palotás János pártelnök lett, sokan kiléptek, ami
jelzi, hogy a vállalkozók nem vevők a politikára. A Demján Sándor vezette VOSZ-nál, 1998ban elindult egy fellendülés. Addigra már minden megyében volt elnökség, csak Bács-Kiskunban nem. Lepsényi István, a Knorr-Bremse
országosan ismert vezérigazgatója ajánlására

A nagyobb volumenű hazai beruházások egyike: a Szentkirályi Ásványvíz Kft. logisztikai központja

2006 volt a csúcsév, azóta 45 százalékot esett
az építőipar volumene, mi akkor 3 milliárdnál
jártunk, most több mint a duplájánál.
– Minek tulajdonítja az eredményeket?
– Nem csak egy lábon állunk, és akkor is
bátran fejlesztettünk, amikor mások esetleg a
válságtól félve összehúzták magukat, túlélésre játszottak. Megpróbáltunk racionalizálni,
átgondoltan fejleszteni. Például akkor vettünk 150 millió forintért egy olyan gépet,
amivel betonutat lehet építeni. Addig csak
egyetlen ilyen gép volt az országban, de az is
15 éves. Ennek köszönhetően kaptunk megrendeléseket, Ferihegyen például több mint
80 ezer négyzetméter térburkolat építésére. A
beton útburkolat mellett generálkivitelezést
és úgynevezett iparipadló-építést, -felújítást

lettem jelölt, és választottak meg megyei
elnöknek. Most már 5-600 tagunk van, és elkezdtünk egy megújulási programot. Szeretnénk, ha nem csak Kecskemét jelenne meg a
szövetségben, vannak Lajosmizsén, Kiskunfélegyházán, Baján is olyan aktív és jó nevű
vállalkozók, akik megalapították a helyi csoportokat.
– A kötelező kamarai tagság miatt nem
számítanak arra, hogy sokan átpártolnak?
– Sokan elfeledkeznek arról, hogy a kamara nem érdekképviselet, hanem köztestület, a VOSZ pedig – Demján Sándorral az
élen – a kormány meghosszabbított keze a
vállalkozók felé. Klasszikus érdekvédelmi
szervezet mely a Kamarával karöltve segíti a
vállalkozók munkáját.

Új lendület a kecskeméti futball klubban
– Mi a véleménye az ország és Bács-Kiskun megye gazdasági helyzetéről?
– Nem biztos, hogy a nehezén túl vagyunk, de talán a vége felé járunk a válságnak. Az autóipari beszállítói piac megmozdult, nagyobb a kereslet, mint a kínálat, nem
tudják olyan gyorsan felépíteni a leállított
kapacitásokat, amilyen nagy az igény.
Egyébként új világ felé indultunk el, átrendeződtek a hatalmi viszonyok, nem lehet figyelmen kívül hagyni Kínát, Indiát. A megyét illetően nekünk külön perspektívát jelent a Mercedes megjelenése, hatására akár
10-20 ezer emberrel bővülhet a város lakossága, és várhatóan több vállalkozás idetelepül. A város autóipari központtá válik, ami
ahhoz képest, hogy ez egy agrárvidék, nagy
jelentőséggel bír. Már most jobb helyzetben
vagyunk, mint – kevés kivételtől eltekintve –
az ország többi része. A régiós Top 100-ban
a vállalkozások több mint fele Bács megyei,
az első huszonhat cég a mi megyénkből való.
– A kecskeméti futball fölvirágoztatójaként is emlegetik…
– Valóban sikerült történelmet írnunk. Még
az előző polgármester kereste meg a Bertrans
Zrt. vezetőjét, Rózsa Pált, aki korábban focista volt, hogy segítsen a csapat életben tartásában, az ő indítványára szálltam be. Komoly
anyagi áldozatokkal járt, de szép eredményeket értünk el. A klub idén száz éves, 97 éven
át nem jutott be az NB I-be, most sikerült.
Idén megnyertük a Magyar Kupát, nemzetközi porondra is kijutottunk, ez óriási eredmény.
És ami még fontosabb: amióta magasabb osztályban játszunk, lényegesen növekedett a
gyermek és ifjúsági focisták száma.

Versegi János 54 éves, építésztechnikus. A VER-BAU
Kft. ügyvezetője és 92%-os
tulajdonosa, a fennmaradó
rész a feleségéé. A Vállalkozók Or szágos Szö vetsége
megyei elnöke, a Kecskeméti TE Labdarúgó Kft. társtulajdonosa. Nős, két fia van. Hobbija a tenisz
és a horgászat.
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Példaértékű fejlődés a Phoenix Mecano Kft.-nél
Nemrég adták át a Phoenix Mecano Kecskemét Kft. új, hatezer négyzetméteres
gyártócsarnokát. A beruházáshoz kapcsolódóan az elmúlt két évben a dolgozói létszám ötszáz fővel emelkedett. A példaértékű fejlesztés hátteréről dr. Nagy Zoltán
ügyvezető igazgató adott tájékoztatást.
– Mikor jött létre, mivel foglalkozik a Phoenix
Mecano Kecskemét Kft.?
– A Phoenix Mecano svájci-német tulajdonú,
svájci központú cégcsoport. Fő tevékenysége
gépipari, elektronikai és mechanikai komponensek gyártása. Ötszáz millió eurós árbevétele, hatezer alkalmazottja, és világszerte
több gyártóbázisa van. A Phoenix Mecano
cégcsoport termékeivel jelen van mind az öt
kontinensen. Társaságunk története 18 évvel

időszakban országos szinten is kiemelkedő
teljesítmény. Az új csarnok átadása már
nem jár je len tős lét szám nö ve lés sel, az
ugyanis az előző két évben már megtörtént,
ötszáz fővel növeltük alkalmazottaink számát. A beruházáshoz a Gazdasági Operatív
Program magyar és uniós forrásból 460
millió forinttal járult hozzá.
– Minek köszönhető, hogy a gazdasági
válság ellenére figyelemre méltó eredményt
értek el?
– A termelés diverzifikációjának. Több
termékcsalád gyártásával foglalkozunk. A
válságban jelentősen visszaesett a gépipar,
viszont kompenzálta ezt egy új, innovatív
termék, amelyet két éve kezdtünk gyártani.
Solartechnikai termékről van szó: elektromos áram előállítására alkalmas rendsze-

1500 munkahelyet biztosít a hatalmas üzem
ezelőtt kezdődött. A Phoenix Mecano Kecskemét Kft. 1993-ban jött létre. Az akkori
egyetlen üzemcsarnokban 44 dolgozóval
kezdtük el a termelést.
– Ma viszont a megye, sőt a régió legjelentősebb gazdasági szereplőinek egyike a
cég…
– Társaságunk valóban hatalmas ütemben
fejlődik. 1500 főt foglalkoztatunk, ezzel vállaltunk Kecskemét városa és a Dél-Alföldi
Régió meghatározó munkaadója. Az árbevételt tekintve is az élvonalba tartozunk: 2010ben – az előző évi adatok alapján – a 11. helyen szerepeltünk a régiós listán.
– Az új gyártócsarnok még egy ilyen nagy
cég életében is jelentős lépés lehet.
– Va ló ban mér föld kő höz ér kez tünk
2010-ben, amikor exporttevékenységünk
fellendülésének köszönhetően 2,3 milliárd
forint értékű beruházást tudtunk megvalósítani. Ez egy gazdasági válsággal terhelt

rekhez állítunk elő transzformátorokat. Ez
na gyon jól pros pe rált, és kom pen zál ta
2009-ben a másik ágazatban elszenvedett
visszaesést. Ezért más cégekkel ellentétben
nálunk nem esett vissza a termelés és árbevétel 30-40 százalékkal 2009-ben, hanem
tudtuk tartani a korábbi szintet. 2010-ben
pedig már jelentős emelkedést könyvelhettünk el az értékesítést és a foglalkoztatást
illetően is.
– Mire számítanak és mit terveznek erre az
esztendőre?
– A gépipar és az elektronika területén
stagnálásra, esetleg szerényebb növekedésre számítunk. Azt gondoljuk, hogy ezzel ellentétben a solar termékcsalád továbbra
is jól prosperál. Itt szeretnénk növekedést
elérni, ebben látunk perspektívát. A nyugateurópai piac nyitott előttünk. Jelenleg is főleg a német piacra gyártunk, ezeket a terméket támogatja az ottani állam. De ami még

fontosabb, a szolgáltató átveszi – merthogy
erre törvény kötelezi – a háztartásokban
megtermelt, de fel nem használt áramot.
Magyarországon sajnos még nincsenek meg
ennek a feltételei.
2011–2012-re olyan beruházási döntéseket hoztunk, amelyek több termelőegységünk
kapacitásbővítésével járnak. A tervezett fejlesztések értéke mintegy 2,4 milliárd forint.
Mindemellett továbbra is külön figyelmet
fordítunk dolgozóink megbecsülésére, munkakörülményeinek javítására.
– Mekkora hangsúlyt kap a Phoenix
Mecano Kecskemét Kft.-nél a társadalmi szerepvállalás?
– Cégünk mindig fontosnak tartotta,
hogy bekapcsolódjunk mind Kecskemét városa, mind Magyarország vérkeringésébe.
Éveken át vámszabad területen voltunk, ezért kevesebb lehetőségünk nyílt arra, hogy
magyar beszállítókkal dolgozzunk, és a várossal szorosabbá
fűzzük viszonyunkat. Ám, főleg az uniós csatlakozás után,
a város egyik kiemelkedő támogatójává váltunk. Kiemelten kezeljük a helyi sport és
kultúra támogatását. Jelentős
összeggel támogatjuk a Katona József Színházat, az élsportot – korábban a röplabdát,
néhány év óta pedig a KTEEreco labdarúgócsapatát. Emellett több alapítványt és civil
szerve zetet szponzorálunk.
Azt gondolom, erre büszkék
lehetünk, és példánk követendő lehet mások számára is.
Több mint tíz éve szakképzéssel is foglal kozunk, ki váló
kapcsolatot ápolunk a Kecskeméti Főiskolával.
– Mégis mi a sikerük titka?
– Dolgozóink, vezetőink,
beszállítóink kitartó munkája,
Kecskemét város, a Magyar Állam, az Európai Unió és a Svájci Államszövetség támogatása nélkül – amit szeretnék megköszönni –
ezeket az eredményeket nem tudtuk volna elérni. A munka és a szorgalom olyan értékeket teremtett, amelyekre jogosan lehetünk
büszkék.

Nagy Zoltán 1966-ban született. Okleveles közgazdász,
címzetes főiskolai tanár. Felsőfokú tanulmányait Drezdában végezte, pályafutását
ugyanitt kezdte. 1997-től a
PHOENIX MECANO munkatársa, 1998-tól ügyvezetője, a BKM-i Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja. Nős, két gyermeke van.
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BÁCSVÍZ Zrt.: Partnerség és minőség
Hosszú távú gondolkodás, a partnerség
előtérbe helyezése és a kiválóságra való törekvés a legfőbb jellemzője a három megyében szolgáltató BÁCSVÍZ Zrt.-nek. A
kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő
cég ügyfelei és dolgozói megelégedettségére végzi munkáját, összegezte Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató.
– A BÁCSVÍZ Zrt. a múlt év decemberében
ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját. Mit
tart a legjelentősebb eredménynek?
– Fontosnak tartom, hogy a szolgáltatási területünk 2010-ben és 2011-ben is bővülni tudott. Az új települések csatlakozásával ma
már nemcsak Bács-Kiskun megye északi részén, hanem Jász-Nagykun-Szolnok és Pest
megyében is szolgáltatunk. Összesen 37 településen nyújtunk ivóvíz- és csatornaszolgáltatást. Cégünk százszázalékos önkormányzati
tulajdonban van, 41 önkormányzat a részvényese. Büszkék vagyunk arra, hogy 2009-ben
második helyezést értünk el a Legjobb Munkahely felmérésen, és elnyertük a közmű
szektor különdíját. 2010-ben sikerült ezt megkoronáznunk azzal, hogy átvehettük a KözépKelet-Európa hatodik legjobb munkahelyének járó elismerést. Fontos visszaigazolás a
teljesítményünkről, hogy idén társaságunk
nyerte meg a dél-alföldi régió kereskedelmi és
iparkamarái által meghirdetett Regionális
Minőségi Díjat. A fentiek mellett rendszeres
elégedettségméréseket végzünk, hogy visszajelzést kapjunk ügyfeleink és társadalmi környezetünk véleményéről.
– Mit jelentenek ezek az elismerések?
– Ma már kevés pusztán a szakértelem,
nem elég, ha valaki korszerű, megbízható
technológiával rendelkezik, csak akkor tud
sikereket elérni, ha a cég iránt maximálisan
lojális és motivált munkatársakkal rendelkezik. Hálás vagyok azért, hogy mind
a 484 munkatársammal együtt hivatásként tekintünk a munkánkra.
– Négy éve, amikor vezérigazgató lett, milyen terveket fogalmazott meg?
– Szerencsés ember vagyok,
hogy ez az első munkahelyem.
Vezérigazgatói kinevezésem
előtt 11 évet a szervezet különböző pontjain töltöttem el, itt voltam
gyakornok, üzemvezető, üzemmérnökség-vezető, majd osztályvezető.
Nagy ambícióval, ötletekkel és javaslatokkal telve kerültem ebbe a pozícióba.
Ezek a cég megújítására, egy dinamikus szervezet kialakítására vonatkozó elképzelések
voltak. Nagyon örülök, hogy a belső kommunikációt és a humánerőforrással kapcsolatos
ügyek menedzselését sikerült új dimenzióba
helyezni. Ennek visszaigazolását jelentik az
említett elismerések is.
– Jelentős beruházást zártak le a
közelmúltban…
– Kecskemét és a környékbeli települések ISPA-beruházásának értéke 11 milliárd

Biogázüzem és korszerű iszapkomposztáló épült a megújult szennyvíztisztító telepen
forint volt, ami országosan is jelentősnek
mondható. 11 ezer ingatlan szennyvízcsatorna-bekötése valósult meg, korszerűsítettük a tisztítótelepet, és olyan iszapkomposztáló üzemet építettünk, amely a ma elérhető
legkorszerűbb technológiával rendelkezik.
Ennek eredményeként a Kecskeméten és
környékén élő 130 ezer ember szennyvizét
tisztítjuk meg környezetbarát módon. Célunk a keletkezett komposzt termékké nyilvánítása és értékesítése, ami még gazdaságosabbá tenné tevékenységünket. Hasonló
célt szolgál két biogázüzemünk is. Kiskunfélegyházi telepünkön az összes energiaigény több mint 30 százalékát fedezi a biogázból termelt villamos energia. Örömteli,
hogy a kecskeméti szennyvíztisztító
telepünkön ezen érték több mint
60 százalék. Tavaly 1,2 milliárd forint volt a cég beruházási
kerete, amely az ötmilliárdos
árbevétel mellett kiemelkedően jó arány a víziközmű
szektorban.
– Terveznek további beruházásokat?
– Nagyon sok feladat áll
előttünk, több mint tíz, 2000
főnél kisebb településen még
nincs szennyvízcsatorna. A
BÁCSVÍZ Zrt. nem indulhat pályázatokon, de minden szakmai támogatást
megad az önkormányzatoknak ahhoz, hogy
sikeres pályázatot tudjanak benyújtani.
– Nem jelent hátrányt az, hogy önkormányzati tulajdonban van a cég?
– Mi hiszünk abban, hogy ez nem hátrány,
hanem előny. Az önkormányzat is lehet jó
gazda, jó tulajdonos. Ha szakmailag felkészült és elkötelezett munkaerővel vágunk neki a feladatoknak, és bírjuk a tulajdonosok bizalmát, nagyszerű eredményeket lehet elérni.
A jövőt illetően a víziközmű törvény megszü-

letésével új helyzet állhat elő a piacon. Azok
a cégek lesznek versenyelőnyben, amelyek
felkészülten várják a változást, képzett szakemberekkel, korszerű technológiával, tőkével
és gyakorlattal rendelkeznek a vízellátó és
szennyvízelvezető, -tisztító rendszerek működtetésében. A BÁCSVÍZ Zrt. véleményem
szerint mindenben megfelel az elvárásoknak.
Rendelkezünk azokkal az adottságokkal és
referenciákkal, hogy kellő alázattal és a ránk
jellemző lelkiismeretes munkával – az önkormányzatokkal együttműködve – eredményes
szereplői legyünk a piacnak.
– Mi a titka a BÁCSVÍZ Zrt. sikereinek?
– Hálás vagyok elődeimnek, hogy soha
nem elégedtek meg a középszerűséggel.
Olyan alapot fektettek le, amelyet a hosszú
távú gondolkodás, a partnerség, a megbízhatóság és a kiválóságra való törekvés jellemez. Ezt a filozófiát sikerült elfogadtatni a
munkavállalók többségével, ez az eredményességünk titka.

Kurdi Viktor 37 éves okleveles építőmérnök. 1996-tól a
BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. munkatársa,
majd 2007-től elnök-vezérigazgatója. 2007-től a BácsKiskun Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara elnökségi tagja, 2010-től a Magyar Víziközmű Szövetség elnöke. Nős, három gyermek édesapja.
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Ezer év, ezer érv!
Kalocsa téged látni kell!
Egy igazi, hangulatos Duna menti kisvárosba
szeretnénk meghívni az olvasót, ahol jó a levegő, lehet kerékpárral városnéző túrára
indulni, kézműves tevékenységekkel ismerkedni, elmerülni a hagyományokban, rácsodálkozni az ezer év alatt a mindenkori érsekek
által összegyűjtött kincsekre, s végül finom
paprikás ételek mellett megpihenni, hiszen a
fűszerpaprika fővárosába invitáljuk Önt, Kalocsára.
A belváros szívében, hazánk egyik legszebb barokk templomának, a Főszékesegyháznak remek Angster-orgonáján a 19. században Liszt Ferenc is játszott, és igen elismerően nyilatkozott róla. A Főszékesegyház
szomszédságában a vadgesztenyefákkal körülölelt Érseki Palota és a Szentháromság
tér, ahol minden karácsonykor szabadtéri
betlehemet állítunk, melyben esténként élő
szereplőkkel mutatjuk be a Három Királyok
történetét. A tér 18. századi épületei ma is
őrzik a hely történelmi hangulatát, s az ezeréves múlt fennmaradt emlékei megtekinthetők ezekben az épületekben, és az ott működő intézményekben. A Főszékesegyházi
Könyvtár páratlanul gazdag kódexekben, és
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a könyvkiadás első évtizedeiből származó
ősnyomtatványokban. Legfontosabb látványossága Patachich Ádám érsek (17321784) nagy körültekintéssel és művészi érzékkel berendezett barokk olvasóterme. Az
Érseki Kincstár és a Főegyházmegyei Levéltár igen változatos tárgyanyaggal mutatják
be az ezer éves Kalocsai Érsekség történetét,
a kiemelkedő anyakönyvi gyűjtemény mellett egyház igazgatási akták, szentszéki bírósági, iskolai, gazdasági és politikai-közéleti
témájú információk is bőséggel előfordulnak. Nem csoda, hiszen az egyházmegye érsekei a középkorban még országrésznyi területeket igazgattak, és szükség esetén a hadak
élén álltak a honvédő harcokban. A 19. században városukat iskolavárossá fejlesztették,
és országos hírű, kiváló intézményeknek adtak otthont. A Szent István Gimnázium ma is
működő csillagvizsgálóval büszkélkedhet,
melyet Haynald Lajos érsek létesített az akkori jezsuita gimnáziumban. A kalocsai jezsuita csillagász, a „napkutató Fényi Gyula”
páratlanul szorgos Nap-megfigyeléseinek
köszönhető, hogy a XIX/XX. sz. csillagászai
előtt Kalocsa neve ismertebb volt, mint Bu-

dapesté. Ezen múlt szellemiségén rendezzük
meg minden évben a Lakatos György fagottművész által fémjelzett Kék Madár Fesztivált, amely a magyar kulturális élet gyöngyszemévé vált az elmúlt 20 év alatt.
Mondhatni, hogy Kalocsán nem ápolják a
hagyományokat, itt még az élő hagyományok
közé csöppen az ide látogató. Ki ne ismerné
a jellegzetes kalocsai mintát, mely megjelenik a
viseleteken – ma is rengetegen foglalkoznak
hímzéssel, sőt az idősebb asszonyok megszokott utcai viseleteként találkozunk vele nap
mint nap –, házak falán, pingáló asszonyok
ügyes kezei nyomán, vagy a méltán híres kalocsai porcelánon. A Kalocsai Porcelánfestő
Manufaktúra termékei mostanában többször
is felbukkantak a médiában – az angol hercegi pár, Kate és William szívélyes köszönetet
mondott a gyönyörű ókalocsai mintával díszített teáskészletért, mellyel Kalocsa város gratulált a királyi frigyhez –, nemrég pedig a
„száguldó cirkusz” McLaren pilótái, Hamilton
és Button vettek át kézzel festett porcelán serleget a kalocsai küldöttségtől.
A városban és környékén a néptáncba
szinte „belenőnek” a gyerekek. A néptáncegyesületek, művészeti iskolák több ezer tagot számlálnak. A Duna Menti Folklórfesztivál, mely sok tíz éves hagyományra tekint
vissza, felvonultatja a környék és a Duna
mente tánccsoportjait, de számos külföldi
csapat is nagyon szívesen jár vissza a színvonalas hat napos rendezvényre.

A Három Királyok története minden adventkor megelevenedik

„Utánpótlás” néptánccsoport kalocsai népviseletben

Az Érseki Palota főbejárata

A Kék Madár Fesztiválon minden évben fellépnek az Állami
Operaház művészei
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A 20. században történt, hogy világkörüli útra indult a város népművészete és az itt termesztett fűszerpaprika. A házak ősszel Kalocsán és a
környékbeli településeken különös díszt kapnak. A „madárlécek” alatt az eresztől az ablakokig piros függönyként lógnak a paprikafüzérek
– hagyományos módon szárítják így a termelők
őrlés előtt a fűszerpaprikát. A levegőt tele van a
paprika édes, mégis pikáns illatával... A Paprikamúzeum egy régi kanonokházban kapott helyet Kalocsán. A padlástérben elhelyezkedő kiállítás ismerteti a magyar fűszerpaprika történetét. A látogatás élményét fokozza a gerendákra
akasztott paprikafüzérek látványa és illata. A
paprikával készülnek a híres paprikás ételek,
mint a kalocsai halászlé, pacal, pincepörkölt, és
sorolhatnám. Gasztronómiai sokszínűségünk
kiemelkedő rendezvénye a Kalocsai Paprika
Fesztivál, amely keretében rendezzük meg a
paprikás ételek főzőversenyét.
Beszélnünk kellene még a Viski Károly
Múzeumról, mely 2002-ben elnyerte az Év
Múzeuma díjat, s termeiben együtt jelenik
meg a népélet és a történelem. Nem lenne szabad kihagynunk a Tájházat, mely 200 évvel
ezelőtt épült, úgynevezett „partos” ház, és Bakodpusztát ahol a népművészet és a hagyományok mellett a régmúlt idők paraszti életével,
állattartásával ismerkedhet meg az oda látoga-
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tó. És mindenképpen említenünk kellene a
gyönyörű Duna-partot, és a nyárfák között rejtőzködő gyöngyszemet, a Szelidi-tavat, mely
gyógyvizének és kellemes környezetének köszönhetően nyaranta rengeteg turistát csábít.
Sétánkat a város szívébe visszatérve a mindenkori érsekek által telepített, és évszázadokon át gondozott parkban, az Érsekkertben
fejezhetjük be. ...és reméljük, hogy legközelebb már nemcsak virtuálisan, hanem együtt,
élőben tehetjük meg Önnel, Kedves Olvasó.
Török Ferenc
polgármester

Török Ferenc 1957-ben született Kalocsán. Három gyermek édesapja. Végzettsége
rajz-földrajz szakos általános
iskolai tanár. 2010-től Kalocsa
város polgármestere. Hitvallása, hogy egy jól működő, fiatalos, lendületes, a terveiket
megvalósítani tudó emberekkel teli polgári kisváros legyen Kalocsa, ahol az értékeiket a helyén
becsülik, és a kitörési lehetőségeiket a lehető leghatékonyabban meg tudják valósítani.

A kalocsai minta, amelyben már William és
Kate is gyönyörködhet

Fesztivál Naptár
Kék Madár Fesztivál (június első hétvégéje):
1991 óta minden évben a kalocsa és környékbeli beteg gyermekek támogatására rendezik
meg a Kék Madár Fesztivált, melyen 3-400 nemzetközi és országos hírű művész lép fel ingyen. A szponzorok a helyi és környékbeli lakosok adójuk 1% -át ajánlják fel támogatásként.
Duna Menti Folklórfesztiál:
Három évente rendezik meg Kalocsán a Duna Menti Folklórfesztivált, melyen számos néptánccsoport mutatja be saját szülőhelyének népművészetét a város főutcáján tartandó menettáncon, majd esténként ünnepi előadások keretében.
Szent István Napok (augusztus 20.):
Kalocsa egyidős a magyar államisággal és a magyar egyházzal. Ezért az ezeréves érseki székhelyen minden évben nagyszabású rendezvény keretében emlékeznek meg az első kalocsai
érsekről, Asztrikról, és Szent István királyról.
Kalocsai Paprikafesztivál (szeptember 3. hétvégéje):
A már 20. éve rendszeresen megrendezett fesztiválon a paprikaszüretet ünnepelhetik meg a vendégek
sportverseny, gasztronómiai verseny, népművészeti felvonulás és számos más program keretében.
Szabadtéri betlehem (adventi időszak)
Kalocsa testvérvárosa a bibliai Betlehem. A két város közti kapcsolat tiszteletére az adventi
időszakban élő betlehemes kerül felállításra a főszékesegyház előtti Szentháromság téren.

A „partos” ház, azaz a Tájház is őrzi a kalocsai hagyományokat

A gerendákra akasztott, száradó paprika
illata érződik ősszel

Az idén az Országos Vadásznapnak a kalocsai Érsekkert adott otthont

Bacs-Kiskun melleklet-korrQ7:Bacs-Kiskun melleklet-korr.qxd

18

9/19/2011

2:54 PM

Page 18

Bács-Kiskun megye

A magyarok találkozóhelye Kunszentmiklóson

Az ősi hagyományok tisztelete Bösztörpusztán
Kunszentmiklós Bács-Kiskun megye kapuja
a főváros felé, Budapest utolsó agglomerációja – derül ki Bődi Szabolcs polgármester szavaiból. Mindezt bizonyítja az is, hogy számos
vállalkozás telepedett, illetve szándékozik letelepedni ezen a településen. A város szakképzőjében hiányszakmákat oktatnak, így az
itt végzett diákok el is tudnak helyezkedni a
helyi, illetve környékbeli munkaerőpiacon.
Az elmúlt évek gazdasági válsága igen változatosan alakította Kunszentmiklós mindennapjait. Miközben több vállalkozás küzdött
komoly nehézségekkel – egyesek meg is szűntek –, új lehetőségek nyíltak a helyi gazdasági
palettán. Egyrészről nehézséget okozott az
intézmények fenntartása, miközben a szakképzés virágzik, hiszen szinte csak hiányszakmákat oktatnak itt, így jelentős szakképzési támogatást kapnak a cégektől. Az egészségügyi
ellátás a fenntartás nehézségei ellenére ugyancsak fejlődött, hiszen a korábbi négy szakren-

delő száma mára tízre emelkedett – mondja a
város első embere –, így számos esetben már
nem kell Kecskemétre utazni a betegeknek.
Bődi Szabolcs elmondta még, hogy a város,
illetve a térség turisztikai életét az ősök iránti
érdeklődés alapozta meg, s a 2008-ban,
Bösztörpusztán először megrendezett „Kurultáj” elnevezésű program lendítette fel. Az ősmagyarokhoz genetikailag legközelebb álló rokonainkkal közös programsorozat 2007-ben
Kazahsztánban, Almatiban kezdődött. Ugyancsak Bösztörpusztán rendezték 2009 augusztusában – az idén immár harmadik alkalommal
megtartott – magyarok találkozóját, ahol az
egy évvel korábbi rendezvény 40 ezres vendégseregét egy százezres tömeg váltotta fel. A
polgármester abban bízik, hogy a kétévente
Magyarországon megrendezett „Kurultáj”
2012-ben ismét Kunszentmiklóson lesz.
A jövőbeli tervekről a polgármester elmondta: a főtér rehabilitációját tervezik, illetve ehhez
kapcsolódóan a meglévő gyógymedence fedett

fürdővé alakítását, hogy az eddig csak időszakosan használható fürdőt egész évben igénybe
lehessen venni. Ugyanezen beruházás keretében szeretnék teljesen felújítani a városháza
műemlék épületét, valamint a már elkészült,
impozáns kerámia díszkút felállítását tervezik –
sorolja Bődi Szabolcs. Kevésbé látványos, ám
annál hasznosabb a város csatornaberuházása,
amely ugyancsak a finisben van már – tudjuk
meg Kunszentmiklós polgármesterétől.

Bődi Szabolcs Kunszentmiklóson született 1951-ben.
Tanító, népművelő, drámapedagógus, magyar nyelv- és
irodalomtanár. 2002 óta polgármester. 5 fiúgyermeke és
3 unokája van.

Várjuk a Bajai Ipari Parkban!
A Bajai Ipari Parkban közel száz kis- és
közepes vállalkozás működik. Az ipari
parkot a menedzsmentfeladatokat ellátó,
száz százalékban önkormányzati tulajdonú Baja Vagyon Zrt. a város és a térség
gazdaságfejlesztésének szolgálatába kívánja állítani; elsősorban innovatív befektetőket várnak az új, eddig betelepítésre
váró, közel 25 hektáros, összközművesített
területre, mondta Zsíros Menyhért Gábor
vezérigazgató.
– Milyen feltételekkel várják a befektetőket,
mit kínál Baja városa és a zrt.?
– Több támogatást nyújt az idetelepülő vállalkozásoknak. Elsőként a bajai önkormányzat
rendelete alapján, a beruházás és a munkahelyteremtés mértékétől függően kedvez-

ményt kaphatnak a vállalkozások az ipari telkek megvételét követően. Az ipari park menedzsmentjét is ellátó Baja Vagyon Zrt. digitális közműadat-szolgáltatást nyújt. Hozzánk
lehet fordulni minden területi, beépíthetőségi
adatért, gyorsan tudunk információt adni
mindarról, ami az engedélyezési eljáráshoz
szükséges. Segítséget adunk azoknak, akik
fejlesztési elképzeléseikhez a pályázati lehetőségeket igénybe kívánják venni.
– Mennyit javított Baja pozícióján logisztikai szempontból az M6-os autópálya?
– Jelentősen, eddig körülbelül száz kilométerre voltunk az M5-östől, most 10-15
perc alatt elérhető Baja az M6-os autópályától. Az ipari terület közvetlenül Baja elkerülő útja mellett van. Ki kell emelni, hogy Baja intermodiális logisztikai központ, ahol a

vízi út, a vasút és a közút találkozik. A bajai
kikötő a legnagyobb forgalmú dunai kikötők
egyike az országban.
– Mely iparágakban számítanak leginkább vállalkozásokra?
– Nincs megkötés, várjuk a gazdasági
szféra azon szereplőit, akiknek konkrét,
hosszú távú és pénzügyileg megalapozott
elképzelései vannak. Mi projektekben gondolkozunk, stabilitásban, az ipari parki területek értékesítése nem cél, hanem a gazdasági
fejlesztés eszköze.

Baja Vagyon Zrt.
6500 Baja, Árpád tér 1. • Tel./fax: (79) 950-471
E-mail: bajavagyonzrt@gmail.com • iparipark@ipariparkbaja.hu
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Halfőző fesztivál és infrastruktúra-fejlesztés Baján
Több gasztronómiai esemény – főként a
halfőző fesztivál – jut az ember eszébe, amikor meghallja Baja nevét. No, meg a Duna
és a Sugovica. Zsigó Róbert polgármester
azt mondja: a legfontosabb az idegenforgalmi adottságok kiszélesítése, minél jobb kihasználása, és a munkahelyteremtés.
– Milyen adottságokkal rendelkezik a város?
– Baja a Duna mellett fekvő, csaknem 38
ezer fős város, egyben Felső-Bácska központja. A mindennapok során 100-110 ezer
ember fordul meg nálunk kórházunknak, iskoláinknak, közhivatalainknak és az egyéb
szolgáltatásainknak köszönhetően. Nyilvánvalóan elfogult vagyok, de csak szépet és jót
tudok mondani Bajáról. Csodálatos természetei adottságokkal rendelkező település a
miénk! Egyik büszkeségünk a Sugovica,
amely a Duna mellékágaként egészen a belvárosunkig kanyarog, és átöleli a városközponthoz közeli Petőfi-szigetet. A Sugó – a
bajaiak csak így hívják – mindannyiunk
kedvenc fürdőhelye. Igényes, gondozott,
tiszta, homokos partú szabad strandja mindössze öt perc séta a város főterétől, a Szentháromság tértől. Baja közvetlen szomszédságában található Európa legnagyobb ártéri
erdője, a páratlan növény- és állatvilággal
rendelkező Gemenc. Az évek során közleke-

évtizedek óta meghatározó ágazat a mezőgazdaság. A múltban sokan „Kincses Bácskaként”
emlegették ezt az országrészt. Bízunk benne,
hogy városunk és térsége kemény munkával
hamarosan újra a régi fényében tündökölhet!
Ennek érdekében megalakult a „Kincses Bácska Klaszter”, amely a mezőgazdasággal, élelmiszeriparral, feldolgozással foglalkozó vállalkozások összefogását tűzte ki célul.
– A turizmusban milyen előrelépési, kitörési pontjai lehetnek a városnak?
– Nem lehet különválasztani a város turizmusát és marketingjét. Halfőző fesztiválunk
mára európai hírűvé vált. Minden évben július második hétvégéjén tartjuk. Szervezője a
100%-ban önkormányzati tulajdonú Baja
Marketing Kft. Idén 16. alkalommal érkeztek
hozzánk vendégek a világ számos pontjáról
ezen a forró júliusi hétvégén. Ezekben a napokban mintegy százezer ember látogat el
hozzánk, és ilyenkor minden a bajai halászlé
és a térség kultúrája körül forog. Februárban
Bácskai Hurka- és Kolbászfesztivál házigazdái vagyunk. Baja és a környező települések
lakói ekkor hamisítatlan ízű bácskai hurkát
és kolbászt készítenek. Régóta hagyomány
Baján Nepomuki Szent János ünnepe, amit
mi Jánoska-eresztésnek hívunk. Ennek időpontja május közepe. „Szentjános” városrész
lakói egy ideig gyalog, majd a Sugovicán fel-

A hagyományok fontos szerepet játszanak Baja és a térség életében: ladikázás
a Sugovicán a „Boroskalács Fesztivál” keretében
dési csomóponttá is váltunk. Mindössze 20
kilométerre van tőlünk az M6-os autópálya,
itt halad el egy fontos vasúti útvonal, a Duna felett a Türr István-híd ível át. 315 éve
vagyunk városi rangú polgári település, komoly kereskedelmi hagyományokkal. Az elmúlt húsz esztendő nagyobbik részét mégis
hátrányos helyzetben töltöttük a déli országhatár közelsége miatt. Most azt remélem,
éppen ez lehet az egyik kitörési pontunk.
– Mire alapozza ezt a reményét?
– Elindítottunk olyan projekteket, amelyek
remélhetőleg a következő esztendőkben „fordulnak majd termőre”. Ezektől azt várjuk,
hogy Baja városát jobban megismertessék a
turisták mellett a befektetőkkel is. Fejlődőben
van az ipari parkunk, vannak ipari területeink.
A következő években igyekszünk befejezni az
elkerülő úthálózatunkat. Baján és körzetében

hajózva hozzák a Szent János-szobrot a főtérre, ahol aztán mulatság kezdődik. Ősszel
– idén szeptember 17–18-án – rendezzük a
Bajai Újbor Fesztivált. Talán ezek a rendezvények is hozzájárulnak ahhoz, hogy bemutathassuk Baja sokrétű kultúráját, hiszen itt
évszázadok óta több nemzetiség él békében
egymás mellett.
– A turizmus fejlesztéséhez, az ipar vonzásához egyaránt elengedhetetlen a fejlett infrastruktúra. Milyen beruházások várhatók
Baján?
– Az elkövetkezendő esztendőkben egyik
legfontosabb feladatunk az lesz, hogy segítsük az idegenforgalmi infrastruktúra fejlődését. Erre nagy szükség van, hiszen sokan
jönnek Bajára. Megörököltünk néhány fejlesztést, ezeket tisztességgel befejezzük. Annak ellenére, hogy nem mindegyik volt meg-

Százezer vendéget vonz évente a bajai
halfőző fesztivál
felelőképpen előkészítve... Közben nagyon
fontos, hogy az önkormányzat gazdálkodását
biztonságossá tegyük. Az uniós fejlesztések
meglehetősen nagy önerőt kívántak. Ez a
ciklus nem a nagy fejlesztésekről, a presztízsberuházásokról fog szólni, hanem a már
megkezdett fejlesztések tisztességes befejezéséről, illetve arról, hogy az itt élő emberek
problémáit megoldjuk. Idén a 13. életévüket
betöltött lányok számára térítésmentesen biztosítjuk a méhnyakrák elleni védőoltást. A
mostani tanév megkezdésekor elindítottunk
egy autista tagozatot az egyik iskolánkban.
Múlt év végén létrehoztunk a Polgármesteri
Hivatalban egy lakossági szolgáltató csoportot. Az Okmányirodában babaszigetet alakítottunk ki, hogy a szülők nyugodtan el tudják
intézni ügyeiket. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NFH) közösen idén elindítottuk a „Baja Fogyasztóbarát Város” programot. Ennek célja: a városban lakók minél kevésbé legyenek kiszolgáltatottak mindennapi
vásárlásaik során. Januártól elindult Baján az
önzetlen segítség éve. A legfontosabb azonban az idegenforgalmi adottságaink minél
jobb kihasználása, és a munkahelyteremtés.

Zsigó Róbert 1967-ben született Bácsalmáson. 1991ben lépett be a Fideszbe, jelenleg a párt Bács-Kiskun
megyei elnöke. 1998 óta Baja és térsége országgyűlési
képviselője, 2010 októbere
óta Baja város polgármestere. Jelenleg az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi
Bizottságnak helyettesítő alelnöke. Legfőbb
célja, hogy közös összefogással Baját az ország
egyik legsikeresebb városává tegye a következő időszakban!
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A vizek birodalma

Gemenci Erdei Vasút

Gemenc: a természet és az ember összhangja
Gemenc hazánk egyik legismertebb, természeti látnivalókban bővelkedő területe, nemzetközi szinten is kiemelkedő természeti érték.
Ez a különleges élőhely, a védett növény- és
állatfajok, valamint az egyedi erdőtársulások
a Gemenc Zrt. vagyonkezelésében vannak.
A Gemenci erdő az Alföld nyugati szélén,
a Sárközben található, a Sió torkolatától délre mintegy 30 km hosszúságban és 5-10 km
szélességben húzódik. Rendszeresen elöntés
alá kerülő területével nemcsak Magyarország
legnagyobb ártéri erdeje, hanem európai viszonylatban is egyedülálló. A Duna forrásától
a fekete-tengeri deltavidékig nem találni még
egy ilyen nagy, összefüggő ártéri erdőt.
A táj egyedülálló jellegzetességét a Duna,
az itt uralkodó természeti erő adja. Az ártéren
található növény- és állatvilágot főleg a tavaszi zöldár élteti. Az ártéri erdőket keresztülkasul szabdalják a mellékágak, a fokok, a
holtágak, melyek páratlan természeti értékeket rejtenek, és mintegy érként táplálják az
erdőt. Ez a csodálatos vidék a víz és a szárazföld találkozásának harmóniája következtében kapja egyedi jellegét.
A terület különleges ökoszisztémája, világszerte elismert természeti kincsei hűen
tükrözik a természet és az ember egymásrautaltságát, az együttműködés szükségességét és sikerességét.
A Gemenc Zrt. elhivatott, szakszerű munkájának, a tartamos (a jövő generációk számára is fenntartható) erdőgazdálkodás eredményeképpen a kezelt terület erdősültsége
folyamatosan nő, az erdők éves biológiai hozadéka meghaladja a fakitermelések mértékét. Erre az erdőgazdálkodást felügyelő
szakmai szervezetek, hatóságok is garanciát
nyújtanak.
A világrekorder trófeákat adó gímszarvasállomány, a vaddisznó, valamint az őz
nem ritkaság ezen a területen, de a nagyvad
mellett a vadmacska, a borz, a nyuszt, a
nyest, a vidra és a hód is megtalálható. A madárállomány is különleges: a rétisas, a kerecsensólyom, barnakánya, feketeharkály,
kócsag, bakcsón kívül a világ legsűrűbb feketególya-állománya is itt található.

A társaság működteti Dusnok-Lenesen Magyarország legnagyobb fácántelepét, valamint
a hazai fogolyrepatriálás központi bázisát.
A köztudatban a társaság működési területeiből leginkább Gemenc él, de ehhez a tájhoz szervesen kapcsolódik a déli határ melletti, a Duna jobb és bal partján található
Béda-Karapancsa, a Duna–Tisza közi HajósBajai homokhátság, valamint a jobb parti
Geresd-Szekszárdi-dombság.

Gímszarvas bika
Béda-Karapancsa a Duna magyarországi
alsó szakaszának kiemelkedő szépségű tája.
Ligeterdeiben ritka, szigorúan védett növények fordulnak elő.
A Hajós-Bajai homokhátság jellegzetes
homokpusztái, a Geresd-Szekszárdi-dombvidék lankái mind olyan látnivalók, melyek felfedezésre csábítják a természetkedvelőket.
A Gemenc Zrt. közjóléti tevékenysége
A Gemenc Zrt. a kezelésében lévő területeken
található természeti értékek megőrzésében,
megismertetésében jelentős szerepet vállal.

A természetvédelmi oltalom alatt álló területek korlátozottan látogathatóak, ezért a
Gemenc Zrt. által létrehozott és fenntartott
kiránduló- és parkerdők, tanösvények, az erdei iskolák, az erdei vasút és a személyszállító hajópark hivatott szervezetten, a természeti értékek megőrzésének szem előtt tartásával
megismertetni az idelátogató turistákat a látnivalókkal.
A természeti értékek bemutatása a Gemenci Erdei Vasúton, a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ programjainak segítségével, a
három múzeum (Lassi, Pörböly, Karapancsa)
ismeretterjesztő anyagaival, valamint a Pörbölyi Erdei Iskola játékos oktatásaival a
gyermekek és felnőttek számára egyaránt
maradandó élmény. A térség parkerdői és
tanösvényei, a kapcsolódó turisztikai objektumok feledhetetlen élményeket nyújtanak
az érdeklődő vendégeknek. Szervezett kenutúrákkal a holtágak vadregényes tájai fedezhetőek fel. A vadászati idényen kívül lehetőség nyílik megszállni a Gemenc Zrt. vadászházaiban is.
A Duna bal partján, Hercegszántó közelében, a déli országhatár mellett található a
Ge menc Zrt. tu laj do ná ban lé vő Kara pancsai Kastély és Major. A táj természetföldrajzi szépsége, az erdők és a vizek
varázsa, jellegzetes növény- és állatvilága,
az itt meghonosodott erdészeti, vadászati és
halászati kultúra, a térségben található
gyógyfürdők a turisták, az idelátogató vendégek számára kedvező szabadidő-eltöltési
lehetőséget biztosítanak.
Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt.
6500, Baja, Szent Imre tér 2.
Telefon: +36 (79) 324-144, +36 (79) 321-049
E-mail: gemenc@gemenczrt.hu
www.gemenczrt.hu
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Dunavecse ideális adottságú kisváros
Közvetlenül a Duna partján, a megye északi pontján fekszik az ideális adottságú kisváros, Dunavecse, amely várja a befektetőket, látogatókat. A város vezetése arra törekszik, hogy javítsa az életfeltételeket,
erősítse közösségi összetartozást.
– Dunavecse egy olyan kisváros, amely
csendes légkörével, lombos fáival a nyugalom szigete. Nyitott, vendégszerető település, ahol az ott élők és az oda érkezők egyaránt jól érezhetik magukat – így vall a város
ifjú polgármestere. Vörös Sándor két ciklusban önkormányzati képviselőként, immár a
város első embereként azért igyekszik tenni,
hogy megtörténjenek azok az előrelépések,
amelyek eddig csak várattak magukra. A város adottságai szerinte ideálisak, hiszen az
51-es út mentén, közvetlenül a Duna partján
fekszik, csupán 76 km-re a fővárostól.
– Előnyünkre válik településünk kedvező
fekvése és rendkívül jó megközelíthetősége,
valamint a sok egybefüggő ipari terület,
amely várja a beruházni vágyó vállalkozókat. Van egy Duna-hidunk, ami közvetlen
összeköttetést teremt az M6-ossal, van kikötőnk, ahol áruberakodásra van lehetőség, és
van vasútvonalunk – vázolta a polgármester.
Dunavecse azontúl hogy sokan ma is mezőgazdaságból élnek, elsőrangú terep lehet logisztika, élelmiszer- és feldolgozóipar számára, de egyéb ipari tevékenységre is, hiszen van e téren kipróbált, szakképzett munkaerő. Annak érdekében, hogy a potenciális
befektetők érdeklődését felkeltsék, készült
egy iparfejlesztési dokumentáció, amelyet
igyekeznek minél több fórumon megmutatni. Elkészült egy turisztikai ötletcsomag is,
amely a vonzerő növelését szolgálja. Ennek
egyik pillére a Duna, a vízi turizmus, amihez

már rendelkezésre áll egy fejlesztésre szoruló, kisebb csónakkikötő hely, ahol lehet
kempingezni. A másik pillér a jelentős Petőfi-kultusz, ami arra épül, hogy Dunavecsén
van a költő szüleinek egykori mészárszéke,
és Petőfi is sok időt töltött a városban. A hozzá fűződő emlékhelyeket csokorba fűzve kínálják elsősorban iskolai csoportoknak.
Szintén a turizmus fellendülését várják attól, hogy belépetek a Magyar Zarándokút
Egyesületbe, és a Duna-parton zarándokszállást jelöltek ki.
– Stagnáló lélekszámú település lévén
törekszünk arra, hogy minden lehetőséget
megragadjunk, és minél érdekesebb pályázatokat valósíthassunk meg – húzta alá
a polgármester. Mint mondta, most fejeződik be a DAOP-4.1.1 jelű projekt keretében
a térségi járóbeteg szakrendelő megújítása.
Az intézmény, amely hét település betegeit
fo gad ja, és he lyet ad az ügye let nek,
megannyi új berendezéssel és épületrésszel
gazdagodott. Az építési beruházás mellett
egy
egész ség fej lesz té si
prog ra mot
(TÁMOP-6.1.2/A-09/1 ) is megvalósít a
város, ahol egészségnapot, egészséges táplálkozással, lelki egészséggel kapcsolatos
programokat szervez. Vörös Sándor kiemelte, nemcsak egészségügyi intézményükre lehetnek büszkék, hanem arra is,
hogy teljes az oktatási paletta: Dunavecsén
van minden korosztály számára oktatási intézmény. Vörös Sándor hozzátette, hogy a
fejlesztések, beruházások mellett arra is törekszenek, hogy a dunavecsei közösséget
megerősítsék, és újraélesszék azokat a kisebb kö zös sé ge ket, ame lyek al ko tó vá
tudnak válni. A polgármester beszámolt róla, hogy idén indítottak egy mozgalmat
„Egy nap a városért” címmel amelyben so-

kan részt vettek, parkosítottak, játszótereket, közterületeket csinosítottak. – Fontos
célkitűzés, hogy ezt erősítsük – hangsúlyozta Vörös Sándor.

Dunavecse Város Önkormányzata a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség, Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében (TÁMOP6.1.2/A-09/1) „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Dunavecsén”
című pályázatával támogatást nyert, melynek
segítségével a településen egészséges táplálkozás, lelki egészség, valamint rendszeres
testmozgás programok megrendezésére nyílik lehetőség. Az éppen aktuális rendezvény
helyszíneit, és pontos időpontjait városunk
hivatalos honlapján naprakészen tekinthetik
meg. (http://www.dunavecse.hu)

Vörös Sándor 1975-ben
született, gépészmérnök, műszaki tanár, okl. informatika
szakos tanár, számítógép-hálózati szakmérnök, menedzser
képesítésű mérnök, közoktatásvezető. 1997-től a Duna Menti Közoktatási Intézményben
dolgozott több beosztásban, 2010-től Dunavecse
polgármestere, előzőleg két ciklusban képviselő.

A Duna közvetlen közelsége a befektetők, a turisták és a dunavecseiek számára is kiváló lehetőségeket rejt magában
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Bácsalmáson kiaknázzák
a helyi értékeket
Sok nemzetiségére büszke város Bácsalmás, amely nem megtagadni, hanem kiaknázni szeretné vidéki, kisvárosi mivoltát. A
helyi termékek előállításában, a határon túl
nyúló kapcsolatokban látják a jövő útját.
A hétezres határ menti várost, Bácsalmást hagyományosan három nemzetiség lakja: a magyarok mellett a bunyevác és sváb emberek
élnek itt, de most már a cigányságnak is van kisebbségi önkormányzata. Németh Balázs polgármester azt mondja, büszkék erre, és inkább
előnyt jelent, mint hátrányt a sokszínűség. A
városvezető bízik abban, hogy nem lesz már
hátrány az sem, hogy néhány kilométerre vannak a déli határtól. Bizakodását támasztja alá,
hogy a közeli Bajmokkal nagyon jó testvérvárosi kapcsolatot ápolnak. Együtt pályáznak az
IPA keretében, felnőttképzések indítását tervezik, ahol továbbadhatják az Európai Uniós pályázati rendszerben szerzett tapasztalataikat a
Vajdaságban élőknek. Azt szorgalmazzák,
hogy a gyerekek közösen sportoljanak, szórakozzanak, járjanak együtt iskolába, várják a
dél felé nyitni kívánó vállalkozásokat.
– Nagyon számítunk rá, és bízunk benne,
hogy Bácsalmás járási központ lesz, azaz nemcsak a helybeliekről, hanem a térségben élő 20-25

ezer emberről is gondoskodik
majd. Éppen ezért az előző és mostani testület is különös figyelmet
fordított a pályázatok felkutatásnál
arra, hogy a központi kistérségi
szerepet erősítő célokra igényeljen
forrásokat. Ennek szép példája a
közelmúltban avatott rendelőintéA ma műemlék Csauscher-palota neobarokk stílusban épült
zet – vázolta Németh Balázs. Azt
sem rejtette véka alá, hogy 3,7 millió svájci foglalkoztatáshoz kapcsolódó mintaprogramokat
frankos hitele van a városnak, amit jövő évtől vár. Ennek nagyon lényeges eleme az élelmiszer,
kell törleszteni. – Nem akarom bírálni az előző a zöldség, gyümölcs előállítása. Mivel Bácsalmás a
városvezetést, valószínűleg hasonló helyzet- termelésben viszonylag jól áll, a feldolgozást kíben, amikor szép pályázati források látszottak, vánják erősíteni. Németh Balázs véleménye szerint
az energiaelőállításban hasonló potenciál rejlik.
én is lecsaptam volna rájuk – mondta.
A polgármester szerint Bácsalmás számára az
a járható út, ha igyekeznek kiaknázni azt, hogy az
ország legjobb földjei náluk vannak. – Bácsalmás
kicsi ahhoz, hogy elutasítsa magától a vidéki, kisNémeth Balázs 1978-ban
városi létet. Vissza kell térni az alapokhoz, vallja
született, okleveles közgaza városvezető, aki szerint óvatos becsléssel egydász, tősgyökeres bácsalmámilliárd forintot költ a lakosság élelmiszerre egy
si. Diplomáját a Szegedi Tuévben. Ennek nagy részét helyben lehetne tartadományegyetem Gazdaságtudományi Karán szerezte.
ni. Az önkormányzat eddig is kereste a forrásokat
Az Axiál Kft. Termékmeneda helyi termékek előállítására, ezer adagos konyzser-asszisztense, majd a
háját már száz százalékban saját zöldséggel látják
Bácska Takarékszövetkezet hálózati vezetője
el. Nagy bizakodással fogadták a hírt, hogy bekevolt, 2010-től Bácsalmás polgármestere.
rültek abba a körbe, ahonnan a minisztérium köz-

Mélykút a legfiatalabb Bács-Kiskun megyei város
Mélykút 2009-ben kapta meg a városi
rangot – mondja Kovács Tamás polgármester. A Baja és Szeged közti útvonalon, Bács-Kiskun megye déli részén elhelyezkedő településnek 5700 lakosa van.
A Bács-Kiskun megyei települések zöméhez
hasonlóan Mélykút is alapvetően mezőgazdasági hagyományokkal rendelkezik, s határközelisége miatt hosszú időn át igencsak hátrányos
helyzetűnek számított. Mostanában azonban,
amióta megnyíltak a határon átnyúló, úgynevezett IPA-pályázatok, már a hátrányból előnyt
tudnak kovácsolni – teszi hozzá Kovács Tamás. Az igazi megoldást az itt élők számára
mégis az jelentené, ha Szerbia is az Európai
Unió tagjává válna, hiszen a délvidék, így
Mélykút központja is hagyományosan Szabadka – jegyzi meg a polgármester. Mélykút a le-

A határokon átívelő pályázatokból
Mélykút is megújulhatna

hetőségek közül azokat a pályázatokat szeretné
megragadni, amelyek az energiatakarékos beruházásokat támogatják, hogy csökkenteni tudják költségeiket. Ennek megfelelően a szennyvízcsatorna-beruházásuk már félidőben van – a
pályázat második körének eredményére várnak.
Terveik között szerepel az iskola napelemmel
való felszerelése, és előkészítés alatt áll a bentlakásos intézmények melegvízellátásának
korszerűsítését célzó pályázat, a település termálkútjának geotermikus hasznosítása. Az önkormányzat a „Tudásdepó-Expressz” TÁMOP3.2.4-09/1-2010-0009 programjának megvalósítására több mint 13,2 millió forint uniós
támogatást nyert el. Ebből a pénzből lehetőség
nyílik a könyvtár elektronikus katalógusának és
többnyelvű, vakbarát honlapjának elkészítésére, ahol kulturális, közhasznú, helytörténeti és
helyismereti tartalmak közzététele valósul meg.
A 24 órás online könyvtári szolgáltatás fejlesztése keretében pedig akár otthonról is elérhetővé
válhatnak a könyvtári szolgáltatások. A könyvtár
humánerőforrás-fejlesztése keretében akkreditált
könyvtárszakmai továbbképzésen vesznek részt
a dolgozók, illetve 2 munkatárs idegen nyelvi
képzését támogatja a program, így lehetővé válik az idegen nyelvű adatbázisok, folyóirat-katalógusok és könyvtári rendszerek használata.
Mélykút óriási előnye, hogy jelenleg semmilyen hitele sincs a városnak, tehát nem veszélyezteti a terveket, illetve a működést az ela-

dósodottság. Így bizakodva néznek a jövő felé,
s a határon átnyúló pályázatok elé is. Jelenleg
éppen egy, a vajdasági Bács városával közös,
geotermikus kutatásokat célzó IPA-pályázaton
dolgoznak. Emellett együtt lépéseket tettek annak irányába, hogy a meglévő, de jelenleg nem
működő mezőgazdasági feldolgozó üzemek
újra termelni kezdjenek, s hogy a helyi termékeket helyben lehessen értékesíteni.

Kovács Tamás 1973-ben született, születése óta mélykúti
lakos. Végzettsége: élelmiszer-technológus mérnök.
1996 óta mezőgazdasági és
vidékfejlesztési tanácsadóként, falugazdászként dolgozott, munkája során igyekezett
a mélykúti lakosok, elsősorban a mezőgazdaságból élők problémáit megoldani. 2006 óta alpolgármesterként, 2010-től polgármesterként
Mélykút településért dolgozik.
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Kecel a bor, a szőlő és a virág városa
A Duna-Tisza köze nyugati felén, a Kiskunság, a Kalocsai Sárköz és a Bácska
találkozásánál fekvő, kilencezer lakosú Kecel nevét elsősorban a Pintér Művek Hadtörténeti Múzeum és Haditechnikai Park
tette ismertté, a szokatlan időben – december első hétvégéjén – megrendezett virágfesztiválja is tízezernél több látogatót vonz
alkalmanként.
Kétségtelenül a Pintér Művek több ezer katonai, harcászati eszközt bemutató hadtörténeti
múzeuma a legismertebb látványossága Kecelnek, hiszen több tízezren látogatják meg évente. Ám egyéb látnivalóban is gazdag. Ilyenek a
Vörös-mocsár, a Natura Tőzegbánya, a Kenderföldi-tó, a Liget, a Városi Múzeum és az
Ősök Parkja. – Mind egy-egy kis csodája életünknek – mondja róluk Haszilló Ferenc, aki
2006 után 2010-ben is elnyerte a választók bizalmát. A haditechnikai parkhoz hasonlóan a
virágfesztivál is egy vállalkozónak, mégpedig
Téglás Andrásnak köszönhető, aki azontúl,
hogy szakiskolát, virágkertészetet működtet,
két és fél évtizede útjára indította a fesztivált.
A háromnapos rendezvényt, ahol 10-15 ezer
látogató is megfordul, átvette az önkormányzat, országos hírűvé vált, még Hollandiából is
érkeztek kiállítók. Igaz – teszi hozzá Haszilló
Ferenc – egyre nehezebb élő virággal kirukkolni télvíz idején.
Az elmúlt ciklus eredménye egy Soltvadkerttel és Kiskőrössel közös bor- és gasztronómiai program, amelyet minden évben másmás város rendez a három közül. – Kecelre
mondhatjuk, hogy a bor, a szőlő és a virág városa, az itt lakók nyolcvan százaléka mezőgazdaságból él – fejtette ki a polgármester. – Régen „arany háromszögnek” nevezték ezt a
vidéket, amikor még szakszövetkezetben termeltek. Szabad kezet kaptak, saját maguk művelhették a gazdák a földeket. Rengeteg szőlőt,
gyümölcsöt telepítettek. Nagyon sok meggy
volt például, az ország meggytermelésének
negyedét adta Kecel – idézte fel a városvezető. A helyzet ma nem ilyen egyszerű, ahogy az
országban, úgy itt is egyre nehezebb a megélhetés. Nem tesz jót az e vidéken eladásra kínált
borokkal szemben táplált előítélet sem. – Nem
igaz, hogy felénk úgy készül a bor, hogy egy
kanna vízbe tablettát tesznek. Nagyon jól felkészült szakemberek, kiváló borászatok várják
a vendégeket – hangsúlyozta Haszilló Ferenc.

A város főtere – a keceli önkormányzat sokat áldoz tereinek, parkjainak gondozására
Nemcsak a turisták, hanem a befektetők érdeklődését sem egyszerű felkelteni, nehéz felvenni a versenyt a közeli nagyvárosokkal. Erre talán nagyobb esély lesz, ha teljessé válik az
alap-infrastruktúra, azaz befejezik a szennyvízhálózat kiépítését. A háromütemű projekt
két ütemét már befejezték, a kiépítettség 55
százalékos, elnyerték a harmadik fázisra igényelt 1,2 milliárdos támogatást, így, ha az kész
lesz, elérik a 100 százalékot. Nem ez az utóbbi évek egyetlen komoly fejlesztése Kecelen,
nemrégiben adtak át egy kétszáz millió forintból épült központi óvodát, néhány hete hasonló
költséggel elkészült bölcsődét avattak, illetve
a központi buszpályaudvart, sikerült felújítani
a Kossuth utcát, és sikerrel pályáztak
– Soltvadkerttel közösen – egy, a két települést
összekötő kerékpárútra. Ez utóbbi 320 milliós
projekt, a turizmus fellendülését is szolgálná.
Sokat áldoznak arra, hogy Kecel szép, gondozott legyen, ezt a feladatot a Kecel Kertészeti
Kft. látja el. Komoly problémát jelent viszont
egy korábbról örökölt, 500 milliós hitel, valamint a 2008-ban kibocsátott, egymilliárd
forint értékű kötvény, amelyből 750 millió forintot a szennyvízre fordítanak. A törlesztést
szerencsére lefedi az iparűzési adó, de nagyon
takarékosan kell gazdálkodni – húzta alá a

polgármester, hangsúlyozva: éppen ezért nagy
biztonságot jelent, hogy vannak olyan adófizetők, mint a Pintér Művek. Ilyen vállalkozások nélkül az önkormányzatok összedőlnének,
azon múlik egy város sorsa, hogy vannak-e jól
prosperáló adózók.
A legnagyobb teher az intézményfenntartás,
amit ékesen bizonyít a városvezető által felhozott
példa: az iskolafenntartáshoz 2000-ben semmit,
legutóbb durván 100 millió forintot kellett hozzátennie az önkormányzatnak. És körülbelül ugyanennyit az óvoda működtetéséhez. Ennek orvoslására döntött úgy a képviselő-testület, hogy az
iskola fenntartását átadja az egyháznak. Haszilló
Ferenc úgy reméli, ez nem csak a megmaradó,
nagyjából százmillió forint, hanem a rend-fegyelem szempontjából is jó döntés volt, és nem romlik, hanem javul az oktatás színvonala. Ötven évre adták át azzal a feltétellel, hogy bármelyik fél
dönthet úgy, hogy felbontja a szerződést.
Ezzel könnyítettek a város költségvetésén,
így nagyobb biztonsággal tudják azokat a beruházásokat megvalósítani, amelyek az ott
élők javát szolgálják, s azt célozzák, hogy
vonzóbbá váljon a város a fiatalok előtt is.
Ehhez – Haszilló Ferenc szavai szerint – fontos volna az is, hogy mindenki összefogjon,
és együtt gondolkodjon a város érdekében.

Még Hollandiából is érkeztek kiállítók a háromnapos virágfesztiválra

Haszilló Ferenc 1964-ben született, biológia-testnevelés szakos tanár, pályáját a kiskőrösi
Ipari és Szakmunkásképző
Intézetben kezdte pedagógusként, majd előadóművészként:
zongoristaként Japánban és Nyugat-Európában dolgozott. 1993tól vállalkozó, 2002-től Kecel Város Képviselő-testületének tagja volt, 2006-tól Kecel polgármestere.
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Tisza-parti Termálfürdő Tiszakécske, télen-nyáron
A pihenés, a gyógyulás és a sportolás tökéletes
összhangja – megújult és kibővült a Tisza-parti Termálfürdő.
Tiszakécskén a folyamatosan fejlődő Tisza-parti
Termálfürdő újabb nagy beruházást valósított
meg. Az Európai Unió támogatásával a Dél-Alföldi Operatív Program keretében megvalósuló fejlesztéssel új és felújított medencék, fényárban
úszó tágas terek, egyedi szaunavilág, páratlan
wellnessélmények és magas színvonalú gyógyászati kezelések várják a vendégeket.
A most befejeződött, 330 millió forintos Európai Uniós támogatással megvalósult, 680 millió
forintos beruházás keretében a fürdő központi medencéjének épülete kibővült, az új medencék
kialakítása mellett a már meglévők egy része átalakult, valamint új wellness- és gyógyászati szolgáltatások segítik a vendégek kikapcsolódását és
gyógyulását.
A fedett térben újonnan kialakított gyermekmedence, és a kültéri gyermek kalandmedence
felújítása az eddigieknél is több élménnyel gazdagítja a gyerekes családok kikapcsolódását.
Az új épületszárnnyal összekapcsolt külső, kerek élményfürdő részbeni tetőfedésével megnyílt a
lehetőség, hogy a vendégek egész évben zavartalanul használhassák ezt a medencét is. A kinti termál-

medencéket az épülettel
összekötő, nyáron nyitott,
télen zárt pergolafolyosók a
meleg időben nem gátolják
a levegő mozgását, ám hidegben védelmet nyújtanak
a zord időjárás ellen. Egyedi látvány, egyedülálló élmények.
A Tisza-parti Termálfürdő területén őshonos, és ma
már különös gonddal óvott
és szaporított fa a kécskei
rózsabarack. Nem csak a
látványelemekben tűnik fel
ez a helyi különlegesség! A
rózsabarack-bioszaunában
párologtatott rózsabarackaroma igazi ritkaságnak Az új és felújított medencék egész évben várják a kikapcsolódni
számít, ám ez csak egyike a és gyógyulni vágyókat
wellnessrészleg különlegességeinek. A hangterápiás pihenőben a központi
fémtálban mozgó víz hullámainak nyugtató hangja
ugyanúgy feledhetetlen élmény, mint a „DélAlföld-Spa” pihenőhelyiséget feltöltő tiszai homok.
A melegített homokban egy lazító program keretében – fényjátékkal kísérve – napfelkeltétől napnyugTisza-parti Termálfürdő Camping
táig élvezhetik a vendégek az alföldi nap melegét.
Étterem Apartmanok ****
H-6060 Tiszakécske, Tisza-part
Telefon: + 36 76 441 363 • Fax: + 36 76 540 363
E-mail: thermal@thermaltiszapart.hu
Honlap: www.thermaltiszapart.hu

Újabb milliós beruházások és létszámbővítés az Andritznál
A tiszakécskei Andritz Kft. az elkövetkező
időszakban legalább 10 százalékkal kívánja növelni munkavállalóinak számát a
tervezett volumennövekedés miatt. A dinamikusan fejlődő cég újabb milliós értékű beruházást tervez, árbevétele a 2011-es,
közel 30 millió euró helyett a tervek szerint 2012-ben eléri majd a 40 millió eurót.
A grazi székhelyű Andritz AG-t 1852-ben
Kőrösi József alapította vasöntödeként. Mára
ez az öntöde egy globális, több mint 120 vállalattal rendelkező céggé nőtte ki magát,
amely világszerte közel 16 ezer munkavállalót
foglalkoztat. Az anyavállalat öt fő ágazatban
tevékenykedik, melyek közül a legfontosabbak a vízerőművi, papíripari, fémmegmunkáló berendezések gyártása és szervizelése.
Az Andritz AG 1990 óta folyamatosan
hajt végre akvizíciókat. 2007-ben vette meg
a tiszakécskei Tigép Kft.-t, mai nevén
Andritz Kft.-t. Az Andritz Kft. egyik fő profilja az energetikai berendezések, ezen belül generátorházak és azok részegységeinek
előállítása – főként a Siemens és a General
Electric részére. A vállalat ezenkívül gyárt
gázturbina-részegységeket is a Siemensnek, illetve az Andritzhoz való csatlakozás
után a tiszakécskei üzem bekapcsolódott a
vízerőművi, valamint papíripari berendezések készítésébe is.

Az Andritz AG általi felvásárlás óta jelentős beruházásokat hajtott végre a vállalat.
2008-ban egy csarnokrésszel
kibővítették a legnagyobb
acélszerkezet-gyártó csarnokot, így itt már 150 tonnás darabokat is tudnak mozgatni a
korábbi 120 tonnás szerkezetek helyett. Európai előírásoknak és színvonalnak megfelelő
festőkabint, illetve két szemcseszóró kabint is létesítettek.
Folyamatosan zajlanak a gépi Tíz százalékkal több munkahely lehet Tiszakécskén
beruházások is, melyek a ternyel. Ehhez az Andritz Kft. folyamatos képzémelékenység és kapacitás növelését segítik.
A papíripari gépek fontos alkatrészének, a sekkel, továbbképzésekkel kíván munkavállahőcserélőként működő lamelláknak a gyártásá- lóinak segítséget nyújtani. Az Andritznak nara az Andritz egy új, többek között vízvágó be- gyon fontos a kiváló minőség, mely nem csak
rendezéssel, illetve lézerhegesztő gépekkel fel- a termékeknél, de a szakemberek képzettségészerelt csarnokot épített. A lamellák előállítását ben és teljesítményében is elvárás. A nemzetközi tulajdonosi hátteret kihasználva a cég bizFinnországból helyezték át Tiszakécskére.
A 2011-re tervezett beruházások között tosítja munkavállalói számára a globális tudás
szerepel egy horizontális, 24 x 6 méteres, 100 megszerzésének lehetőségét.
tonnás körasztallal rendelkező fúró-marógép
és egy 12 méter átmérőjű karusszeleszterga
megvásárlása. A nagy megrendelésszám miatt
bővítik a lamellacsarnokot. Mindezen beruháTel: +36-76-542-100
zások összértéke körülbelül 5 millió euró.
infoandritzkft@andritz.com
A nagyméretű és súlyú berendezések gyárwww.andritz.hu
tása különleges szaktudást, odafigyelést igé-
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Felfrissülést nyújt a helyieknek és az idelátogatóknak a két termálfürdő mellett a Tisza-parti szabad strand is

A vizek városa Tiszakécske
A korral egyre fiatalabb Tiszakécske, hiszen az elmúlt évtizedben évről évre újult
meg a csaknem 12 ezres Tisza-parti város.
Töretlen fejlődését a felelős gazdálkodásnak köszönheti – vallja Kovács Ernő polgármester, aki immár a negyedik ciklusát
tölti a városvezetői székben. A településnek
nincs adóssága, így biztonsággal működteti intézményeit, s a város legnagyobb foglalkoztatója 400 embernek ad munkát.
A város igazi turistaparadicsom, állandó lakói mellett mintegy 1550 hétvégi ház épült
két üdülőterületen. Páratlan élményt jelent
végigmenni Tiszakécskén mindazoknak,
akik idelátogatnak. A vizek városában a Tisza – a stranddal és a magas parttal –, illetve
a 100 hektáros Holt-Tisza csodálatos lát-

ványt nyújt. Már csak azért is, mert ennek
egy része természetközeli állapotban látható
a maga állat- és növényvilágával, míg a másik
részét a helyi horgászegyesület kezeli, s itt
rendszeresen horgászversenyeket rendeznek.
Emellett két termálfürdő is várja a vendégeket. A régebben épült Kerekdombi Termálfürdő nyáron nyújt igazi kikapcsolódást, míg
a nemrégiben 700 millió forintból megújult
Tisza-parti Termálfürdő egész évben vonzza
az egészségturizmus iránt érdeklődő látogatókat, vagy éppen a mezőgazdasági munkában megfáradt helyieket. A városnak ugyanis
jelentős mezőgazdasági területei vannak.
Tiszakécske különlegessége, hogy a helyi
ipari életet egy helyi vállalkozó, Kiss Bálint
alapozta meg, aki nagynyomású permetezőgépeket kezdett gyártani – meséli a polgár-

A megújult körforgalom is mutatja a tiszakécskeiek munkáját, beruházásait

mester. Az egykori üzem területén ma a város legnagyobb külföldi tulajdonú vállalkozása, az Andritz Kft. működik. A beruházások
tekintetében pedig jelenleg komfortosítás
folyik: 1,5 milliárdos állami támogatás segítségével csatornázás zajlik, illetve a tiszai
fővédvonalat szeretnék továbbépíteni. Az elmúlt években egyébként Tiszakécske minden
óvodájában és iskolájában volt valamilyen
fejlesztés, jórészt önerőből. Az intézmények
jelentős részét már harminc éve termálvízzel
fűtik, jelentős energiaköltséget takarítva ezzel meg. Ugyancsak jelentős önerőből újul,
illetve újult meg a belváros, a körforgalom
és egy parkoló kivételével – mondja Kovács
Ernő –, aki hozzáteszi, mindez a felelős gazdálkodás mellett a közhasznú foglalkoztatottaknak is köszönhető.
Tiszakécske töretlen fejlődésének egyik
legfontosabb pillére az itt élő emberek kitartó munkája, a városvezetők összefogása,
továbbá az, hogy hitelek helyett megtakarítások segítik a város működését és beruházásait.

Kovács Ernő 1959-ben született Kecskeméten. Gépésztechnikusi, illetve környezet- és
hidrotechnológusi végzettségeit a MÁV szolnoki, majd a
Kecskeméti MEZŐGÉP Vállalat tiszakécskei gyárában, utána
GEO-UNIVERZÁL Kft.-nél
kamatoztatta. 1998-tól Tiszakécske polgármestere. Országgyűlési képviselő, DARFT- Dél-Alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács - tagja, Bács-Kiskun
Megye 3. sz. választókerület elnöke.
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Népfőiskola Alapítvány Lakitelek
H-6065 Lakitelek, Felsőalpár 3. • GPS: N 46.8933°, E 19.9653°
* H-6065 Lakitelek. Pf.: 40. • (+36) 76-549-049, Fax: (+36) 76-549-048
Lakiteleki Takarékszövetkezet: 52000018-15100106, Adószám: 19049711-2-03
www.lakitelek.hu/nepfoiskola • e-mail: nepfoiskola@lakitelek.hu • honlap: www.lezsaksandor.hu
KURATÓRIUM
Bíró Zoltán irodalomtörténész, Gálfalvi György
író (Marosvásárhely), Gyarmati Dezső olimpiai
bajnok, P. Szőke János vatikáni posztulátor,
Lezsák Sándor, a kuratórium elnöke.
Állandó kiállítások: Emigráció a Hazáért,
Mindszenty József élete, Festmények és grafikák
Szíj Rezső gyűjteményéből, Dörre Tivadar képeiből, Ábrahám Lajos népviseleti gyűjteménye,
Galéria.

A Szent István kápolna előtt Keresztény Panteon: Józan Miklós, Márton Áron, Mindszenty József, Ordass Lajos, Prohászka Ottokár, Ravasz
László, Romzsa Tódor, II. János Pál, gróf Esterházy János, Balázs Ferenc mellszobra.
A Vendégház előtt Nemzeti Panteon: Balázs
Ferenc, Illyés Gyula, Németh László, Simándy József, Sinkovits Imre, Klebelsberg Kuno, Kodály
Zoltán, Szent-Györgyi Albert, Vass Lajos, a tanuszoda előtt Gyarmati Dezső mellszobra.
Vezéri Kőjurta: Ferencz Béla fafaragásai.
Szabadtéri pihenőpadok: Amerikai magyarok,
Antológia Kiadó, Apáczai Kiadó, Bábel Balázs, Bíró Zoltán, Budai Ilona, Burg Kastl, Buzánszky Jenő, Búza Barna, Borbándi Gyula, Csengey Dénes,
Csete György és Csete Ildikó, Csoóri Sándor, gróf
Esterházy János, Faragó Laura és Szakolczay Lajos, Fekete Gyula, Für Lajos, Gálfalvi György,
Ghéczy Iván, Grosics Gyula, Gyarmati Dezső,
Gyulay Endre, Illyés Gyula, Kalotaszeg, Konrad
Adenauer, Kiss Gy. Csaba, Kiss-Rigó László,
Makovecz Imre, Mátkapad, Nagy Alajos, Nagy
László, Németh László, Németh Judit és Vince, Örkény István, Püski Sándor és Zoltán Ilona, P. Szőke
János, Sára Sándor, Sütő András, Szécsi Margit,
Szolidaritás, Szörényi Levente, Tollas Tibor.
Pályázatok, programok a honlapon: Internetes
tanfolyam nyugdíjasoknak, Ravasz László–Ordass
Lajos Közéleti Kollégium, „Hadak villáma” történelmi vetélkedő, felhívás, Kistérségi- és Kisközösségi Televíziók XII. Filmszemléje, Steindl Imre
parlamenti kollégium, Kárpát-medencei vetélkedő,
Hungarikumok, nemzeti kincsek címmel.
Útjelző táblák: Aggtelek, Aquincum, Arad, Bábolna,
Baja, Bánffyhunyad, Bécs, Beregszász, Borsi, Budapest, Bugac, Burg Kastl, Celldömölk, Csehimindszent,
Csíksomlyó, Csíkszentdomokos, Dardzsiling, Debrecen, Eger, Érmindszent, Esztergom, Farkaslaka,
Felsőrácegrespuszta, Gelence, Herend, Hortobágy,
Huszt, Jászberény, Kalocsa, Kaposmérő, Kassa, Kecskemét, Kenderes, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kistarcsa, Kolozsvár, Komárom, London-Wembley Stadion, Magyarpécska,
Makó, Máriapócs, Máriazell, Marosvásárhely, Mészkő, Miskolc, Mohács, Monok, Muhi, Munkács, Nagybánya, Nagybarca, Nagybocskó, Nagycenk, Nagyszalonta, Nagyszentmiklós, Nándorfehérvár, Nyitra,
Nyitraújlak, Ópusztaszer, Pákozd, Pannonhalma, Pécs,
Poroszló, Pozsony, Recsk, Rodostó, Róma, Sárospatak, Segesvár, Sopron, Sopronkőhida, Szabadka, Szárszó, Szarvas, Szatmárcseke, Szeged, Székesfehérvár,
Szelmenc, Szentendre, Szentkirály, Szőreg, Tarpa, Tihany, Tiszaalpár, Tiszakécske, Tokaj, Torda, Tordatúr,
Torzsa, Vecsés, Verecke, Versailles-Trianon kastély,
Vértesszőlős, Veszprém, Világos, Visegrád, Vizsoly,
Voronyezs, Wadowice.
Képsorozatok a honlapon: Testvértalálkozó és Honosítási Ünnepség, Szent István Kápolna üvegablakszentelése, Sakkozó magyarok XVI. Találkozója,
Pázmány Péter-zarándokút, Vakáció a nagycsaládosoknak, Internetes tanfolyam nyugdíjasoknak, Mészöly Kálmán Focikupa, Kárpát-medencei Szabadegyetem, Akadálymentes Nap a Népfőiskolán, Ipar-

történeti Konferencia, Arab diplomaták találkozója,
Buzánszky Kupa kispályás torna, Himnuszmondó találkozó, Kárpát-medencei népfőiskolai vándortábor,
XXVIII. Országos Gazdafórum, Tanyakollégium II.
– Tanyakonferencia, Népfőiskolai szervező út: Visk,
Túristvándi, Tiszapéterfalva, Szürte, Szklabonya,
Szepsi, Szelmenc, Stósz, Salánk, Nevetlenfalu,
Nagybarca, Mezőkövesd, Jászó, Ipolynyék, Hetény,
Bodrogkisfalud, Beregszász, Bácskertes.
AJÁNLÁS
A Népfőiskola hazai és nemzetközi vonzerejét növeli, hogy az igényes szellemi vendéglátás mellett
ügyel a szabadidő kulturált és egészséges eltöltésére is. Kitűnő szálloda, konyha, sportpálya,
teniszpálya, uszoda, edzőterem és sok más szolgáltatás várja – a Tőserdő, az Ópusztaszeri Történelmi Emlékpark, Bugac és Kecskemét kirándulóhelyek közelében – a hallgatókat és a vendégeket.
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Im po záns pince fa lu Ha jóson
Magyarország déli részén, Kalocsától 20
kilométerre fekszik Hajós, amely egész évben kellemes kikapcsolódást nyújt az ide
látogatóknak. A 3400 lelkes kisváros lakóinak 85 százaléka sváb. A települést Estók
Mihályné Szalczer Erzsébet vezeti.

A pincefalu mintegy 1200 borospincéből áll
Hajóstól 3 kilométerre helyezkedik el a városhoz
tartozó pincefalu, amely mintegy 1200 borospincéből áll, amelyeket egykor a löszfalba vájtak.
A látogatók számára egyedülálló népi építészeti
látnivalót kínál, miközben a vendégek megkóstolhatják a térség jellemző borait, a Cabernet-t, a
Kékfrankost, a Kadarkát, a Szürkebarátot, vagy
éppen a Cserszegi Fűszerest. A pincefalu szabályos utcákból áll, amelyeket a présházak és az
alattuk elhelyezkedő löszbevájt alsópincék alkotnak. Az itt található pincékben egész évben
13-15 fokos a hőmérséklet, amely kiváló tárolási lehetőséget biztosít a bornak. A pincefalu kialakulása egyidős a várossal, de az 1980-as évek
óta több pincét is átalakítottak vendégfogadásra,
illetve a tájba illő újakkal egészítettek ki.

A svábságukra büszke hajósiak – talán az országban is egyedülálló módon – negyven éve
tartanak fenn kapcsolatot azokkal a németországi, Fekete-erdő környéki településekkel,
ahonnan az ősök származnak. Hajós neve egybeforr a szőlő- és bortermeléssel, ám – mint a
polgármester mondja – ma már csak néhányan
foglalkoznak ezzel. Hagyományos azonban a
borünnep – idén már harmincadik alkalommal
rendezték meg az Orbán-napi borünnepet,
amely minden évben május végén van.
Kalocsával és Dunapatajjal összefogva
Turisztikai Desztinációs Menedzsmentet
hoztak létre a turisztikai lehetőségeket kiszélesítésére Hajóson. E szervezetnek köszönhetően a „Nagy Koccintás” elnevezésű versenyben a város is részt vett szeptember 4-én. A
megmérettetésen az válhatott az ország legkedveltebb borvidéki településévé, ahol egy
adott időpontban a legtöbben koccintottak
egy pohár borral.
Hajós egykor egyházi központi szerepet
töltött be, amelyet nagyon szeretne vissza-
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kapni. A turisták számára igen érdekes nevezetességei is e kultúrkörhöz tartoznak. A
település impozáns látnivalója a barokk érseki kastély, de a kalocsai érsek székhelye
természetesen nem itt van. A város kuriózuma, hogy a templomban található Máriaszobrot a település lakóinak elődei hozták
magukkal az őshazából, s évszázadok óta
őrzik – mondja a polgármester, aki hozzáteszi –, éppen ezért a templom, illetve Hajós
búcsújáró hely is. A kálvária érdekessége
pedig, hogy az 1930-as években a Zsolnai
Porcelángyárban készültek a színes porcelán stációképek.
Amikor a munkalehetőségekről van szó,
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester kissé elszomorodik. Bár a hajósi
emberek jól beszélik a német nyelvet – sokuknak anyanyelve –, nehezen találnak
munkát a térségben, így inkább külföldön
vállalnak munkát.

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet Hajóson született,
1981-ben szerzett igazgatásszervezői oklevelet, azóta a
közigazgatásban dolgozik.
2010-ben választották a megye legkisebb városának polgármesterévé.

Kiskunfélegyháza vállalkozóbarát lehetőségei
„Itt születtem én, ezen a tájon…” vallotta
magáról városunk lánglelkű költője, Petőfi
Sándor, és valljuk büszkén mi is, kései utódok – mondta Kapus Krisztián, Kiskunfélegyháza polgármestere, a választókerület
országgyűlési képviselője.
Kiskunfélegyháza jelentős közlekedési csomópont, hiszen átszeli az E75-ös főút, az M5ös autópálya, Budapesttől közúton alig 100
km-re található, amely az autópályának kö-

Százéves a városháza épülete

szönhetően mindössze egyórás utat jelent.
Emellett a Budapest–Szeged vasútvonal jelentős csomópontja. A város történelme több százéves múltra tekint vissza. A mezővárosi rangot
Mária Teréziától kapta, és az elődök virágzó,
élettel teli várost építettek ki néhány év alatt az
újratelepítés után, melynek emléke ma is kötelez bennünket arra, hogy minden lehetőséget
kihasználjunk a fejlődés, a fellendülés érdekében – fejtette ki Kapus Krisztián polgármester.
A termálvíz nyújtotta lehetőség nem csupán a Városi Strand és Uszoda szolgáltatásában vehető igénybe, hanem a mellette található kórházban működő rehabilitációs központ
által nyújtott gyógykezelésként is. A közúti és
vasúti közlekedési csomópontok mellett található Ipari Park területe a vállalkozások,
befektetők számára nyújthat minden szempontból kedvező lehetőséget.
Kiskunfélegyháza jelentős iskolaváros.
Több gimnáziuma és szakközépiskolája van,
a Pannon Egyetem és a Szolnoki Főiskola kihelyezett tagozatain felsőoktatásra is van lehetőség. Az oktatási intézmények a város térségén túl is számtalan diáknak kínálnak tanulási lehetőséget.
Félegyháza szülöttei között olyan nevekkel büszkélkedhetünk többek között, mint Petőfi Sándor és Móra Ferenc, emléküket, múltunk emlékeit méltóképpen őrizzük a Kiskun
Múzeumban, a Petőfi- és Móra-emlékházban,

a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban, szobraink, emléktábláink városunk történelmének
meghatározó tanúságai.
2011-ben százéves a városháza épülete,
mely Lechner Ödön építésznek, a szecesszió
nemzetközi rangú magyar képviselőjének egyedi, sajátos díszítőstílusát tükrözi. A falakon magyaros ornamentika látható, és az épület Kossuth utcára néző szecessziós homlokzatdíszítés
elemeit, és tetejének színes majolikáját a híres
Zsolnai Vilmos pécsi gyárában készítették.
Igazi alföldi város vagyunk, melynek lakói híresek vendégszeretetükről, vállalkozó
kedvükről és kitartásukról. Megtiszteltetés
számomra, hogy polgármesterként szolgálhatom Kiskunfélegyháza polgárait, és minden
erőmmel azon vagyok, hogy a dinamikus fejlődés útjára segítsem a várost – hangsúlyozta
Kapus Krisztián polgármester.

Kapus Krisztián 1974-ben
született, többdiplomás tanár,
művelődésszervező, ifjúsági és
oktatásszakértő. Eddigi életpályáját átszövik az ifjúsággal
kapcsolatos szervező-koordináló, tanácsadó tevékenységei.
2010-től Kiskunfélegyháza
polgármestere, országgyűlési képviselő.
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Nagy tervekkel tekint a jövő felé Lajosmizse

1896-ban adták át a Római Katolikus Templomot

„Isztambul és London között félúton” található a Bács-Kiskun megyei kisváros,
Lajosmizse – mutatja be tréfásan Basky
András polgármester a kecskeméti kistérséghez tartozó települést, amely csaknem
az ország közepén található.
A történelem tanúsága szerint már a bronzkorban is laktak ezen a vidéken, ám az Alföldön
portyázó török seregek miatt időről időre elnéptelenedett. A mai Lajosmizse 1877-ben

kapta meg újra az önálló települési rangot
Jász-Lajosmizse nagyközség néven, majd
1993-ban városi rangra emelték. Lakosainak
száma ma 11.600 fő. Az itt élő emberek egykor főként legeltetésből éltek, s a mezőgazdaság – a gyümölcstermesztés – máig meghatározó az itt élő emberek életében. A lajosmizsei eper országszerte jó nevű és jól eladható
termék – emeli ki a település első embere.
Basky András hozzáteszi még, hogy bár a térség jellemző gyümölcse a kajszibarack,
Lajosmizsén az eper mellett nagy területen
meggyet és paprikát termesztenek az emberek. A mezőgazdaság mellett azonban már a
60–70-es években dinamikusan fejlődött az
ipari termelés is a településen. Az egykori
nagy üzemek bázisán ma számos kisebb-nagyobb vállalkozás működik.
Az elmúlt évek gazdasági nehézségei
Lajosmizse fejlődésére is rányomták bélyegüket, de a polgármester büszke arra, hogy
a városnak nincs adóssága, emellett több
kilométernyi kerékpárutat, aszfaltos utat,
bölcsődét építettek, felújították a régi ravatalozót, az egészségházat, és számos infrastrukturális fejlesztésre nyújtottak be pályázatot, illetve valósítottak meg. Basky András
nagyon fontosnak tartja, hogy a településen
zöld utat kapjon a 2,2 milliárd forintos csatornaberuházás, valamint megvalósulhasson
az általános iskola és az óvoda felújítása,
korszerűsítése. Folyamatban van a bezárt
szeméttelep rekultivációja, és ezekben a he-

Kiskő rös

Bács-Kiskun megye szívében, a
megyeszékhelytõl 60 km távolságban található Kiskõrös,
amely nemcsak páratlan borairól és kiváló minõségû termálvizérõl híres. A közel 15 ezer
lakosú város kulturális arculata
szempontjából meghatározó tényezõ, hogy Kiskõrös Petõfi

Sándor szülõhelye. A város a
Petõfi-kultusz ápolására nagy
hangsúlyt helyez, küldetésének
tekinti a költõ örökségének
gondozását, továbbörökítését a
következõ generációk számára.
Büszkeséggel tölt el bennünket,
hogy sikerült eredeti állapotában megõrizni, és autentikusan
berendezni a költõ szülõházát.
Az udvarban látogatható Petõfi
Sándor elsõ köztéri
szobra is, amely
1861-ben készült.
A
kultuszápolás
másik fõ irányvonalát képviseli az
Európa-szerte is
különleges, ma már
17 szobornak helyet
adó mûfordítói szoborpark. Törekvésünk az volt a
létrehozásával – amely hosszú
évekre jelent feladatot –, hogy
azoknak a nemzeteknek, amelyekben Petõfi munkásságából
anyanyelvükön olvashatnak az
ott élõk, mindegyikét képviselje mûfordító a kiskõrösi szo-

tekben is dolgoznak azon a pályázaton,
amely majd a belterületicsapadékvíz-elvezető rendszer felújításának forrásait teremtené meg.
A turizmusnak már most megvannak az
országos hírű, emblematikus képviselői.
Ilyen a Tanyacsárda, amely évente több mint
százezer vendéget fogad, valamint a konferencia-központként is funkcionáló Gerébi
Kúria. A vendéglátás mellett Lajosmizse mindent megtesz annak érdekében, hogy megfelelő körülmények fogadják azokat a vállalkozásokat is, amelyek szeretnének betelepülni.
Bár a városnak a klasszikus értelemben vett
ipari parkja nincs, kiváló adottsággal rendelkező ipari területek találhatók itt, amelyek
várják a befektetőket.

Basky András Lajosmizsén
született, itt járt általános iskolába, majd érettségi után
képesítés nélküli tanítóként
dolgozott Táborfalván. 1984ben, a főiskola elvégzése után
került vissza Lajosmizsére,
ahol művelődési ifjúsági és
sport főelőadóként a Lajosmizsei Nagyközségi
Tanácsnál dolgozott. 14 évig a Lajosmizsei Általános Iskola és Kollégium igazgatója, 19982006-ig önkormányzati képviselő volt, 2006-tól
Lajosmizse város polgármestere.

mûvészeket is vendégül látunk. Az értékekben gazdag
rendezvény során a városháza
dísztermében egy névre szóló
Petõfi-kötettel ajándékozzuk
meg az adott év január 1-jén
született gyermekeket. A költõ
nevét fémjelzi a városban fõzött, több ízben kapható ízletes
pálinka is, valamint a márciusban megrendezett Petõfi-túra,
amelynek megtételével a
résztvevõk végighaladhatnak
azon az útvonalon, amelyen a
költõ is járt. A városközpont
megújulásának ré„Hova szívem, lelkem
szeként Petõfi-tanösvény létesül, mely
Mindig mindenhonnan
a városba látogató
vissza-visszavágyott,
vendégeket végigUjra láttam végre
vezeti a költõhöz köszületésem földét,
tõdõ emlékhelyeken.
A szép Kiskunságot!”
Látogasson el Kiskõrösre, ahol megta/Petõfi Sándor: Kiskunság/
pasztalhatja az itt élõ
különleges kulturális rendez- emberek vendégszeretetét! Levénnyel ünnepeljük meg min- gyen részese Ön is Petõfi Sándor
den évben. A Petõfi-szilveszter örökségének, kóstolja meg ízlenéven ismertté vált programra tes borainkat, és újuljon meg kiaz ország minden részérõl ér- váló minõségû gyógyvizünkkel!
keznek vendégek, sok visszatérõ látogató között muzeológuDomonyi László
sokat, irodalomtörténészeket,
polgármester
borparkban. A szülõházzal és
a szoborparkkal alkot egységet a
költõ örökségének helyszínt
adó emlékmúzeum, amely
2004-ben és 2010-ben elnyerte az Év Múzeuma díjat is. A
múzeumban látható az a Petõfi-életmû, amelyen keresztül
bemutatjuk, hogyan él tovább a
költõ Kiskõrös és a világ gondolkodásában, mindennapjaiban, emlékeiben.
Régi hagyománynak tekinthetõ, hogy a költõ születésnapját (január 1.) Kiskõrösön
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A titokzatos költő Növény- és állatritkaságok
a Kiskunsági Nemzeti Parkban
A Kiskunsági Nemzeti Park alapítását tekintve hazánk második nemzeti parkja. A
Hortobágyhoz hasonlóan az ember és a
természet többszáz éves együttélésének
emlékeit őrzi. Területét a Duna-völgy szikes pusztái, tavai, a Duna–Tisza-közi homokbuckák, a homokos puszták, mocsarak, az Alsó-Tiszavidék holtágai és ártéri
erdői, továbbá a Bácska homokbuckái és a
Dunavölgy löszpartjai alkotják. A Kiskunsági Nemzeti Parkot 1975. január elsején
alapították.
Sok vitát váltott ki Petőfi Sándor születésének helye, ideje az elmúlt évszázadok során.
Mai tudásunk szerint a költő az 1822. december 31-éről 1823. január 1-jére virradó éjszakán született. Hiteles iratok alapján
Stephanus Petrovics és Maria Hruz, azaz
Petrovics István és Hruz Mária gyermekét
1823. január 1-jén Alexander – Sándor –
névre keresztelték, és jegyezték be a kiskőrösi evangélikus egyházi anyakönyvébe. Családnevét később maga a költő változtatta Petőfire. A magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakjának halálával
kapcsolatban is vannak máig tisztázatlan momentumok. A ma elfogadott álláspont szerint
Petőfi a segesvári csatában esett el 1849-ben.

Az Év Múzeuma 2010. díjat kapta a
kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
Az, hogy nem egy település versengett
a szülőváros címért, mutatja a Duna–Tiszaközén élők feltétlen szeretetét és ragaszkodását a költőhöz és életművéhez. BácsKiskun megyében minden város, minden
község, ahol a költő megfordult, kegyelettel tartja számon és mutatja be a hozzá és
családjához kötődő tárgyi emlékeket, az ott
írt költeményeket. Számos szobor, dombormű, emléktábla örökíti meg alakját, de mindennél többet mond az élő és ható Petőfikultusz, mely bensőséges ünnepségeken,
évenkénti versmondó versenyeken, vagy
az életművét feldolgozó tudományos konferenciákon mutatkozik meg. Végigjárva a
megye Petőfi-emlékhelyeit, a költőt és korát megidéző valóságos időutazást lehet
tenni a 19. és a 20. századi építészeti, kulturális, néprajzi és irodalmi értékek, valamint szokások között.

A nemzeti park kétharmadát az UNESCO
Ember és Bioszféra programja 1979-ben bioszféra-rezervátummá nyilvánította, bizonyos
élőhelyei pedig fokozottan védettek. A park
kilenc területegységből áll, további két tájvédelmi körzet, és számos természetvédelmi terület tartozik az igazgatóság felügyelete alá.
A nemzeti park kiemelt jelentőségű védett fajai a teljesség igénye nélkül a túzok, a fehér
gólya, a kék vércse, a kerecsensólyom,
a rákosi vipera, vagy éppen a tartós szegfű. A
nem védett területek feltárása során Hajós,
Rém, Borota külterületein számos, korábban
nem ismert, értékes homoki élőhelyre, a fokozottan védett homoki kikerics termőhelyeire bukkantak a park munkatársai.
A felső-kiskunsági pusztán járva az embernek az lehet az érzése, hogy a Hortobágyon sétál. Növényzetét elsősorban olyan
sótűrő, sókedvelő fajok alkotják, mint a
veresnadrág csenkesz, a magyar sóvirág, a kamilla és a sziki üröm. Állatvilágának értékes
képviselője a túzok, a kék vércse, az ugartyúk és a pusztai gyalogcincér. A felső-kiskunsági tavak mélyedéseiben szikes tavak
és mocsarak alakultak ki. E ritka élőhelytípus értékes növény- és állatvilágnak ad otthont. Jellemző növényei a fehér tippan és a
sziki mézpázsit. A figyelmes utazó gulipán, gólyatöcs- és küszvágócsér-fészkelőhelyre
bukkanhat. Nádas, mocsár, fűzláp és zsombékos lett az egykor kiterjedt izsáki Kolontóból, amely állandó fészkelő- és táplálko-

Ősborókás
zóhellyel szolgál a madaraknak. A fülöpházi buckavidék futóhomokját pedig az
észak-nyugati – dél-keleti szél hordta össze.
Az itteni szárazságot a naprózsa, a kései
szegfű, a kékvirágú szamárkenyér és a homoki vértő bírja jól, értékes madárfajai pedig a sárgarigó, a gyurgyalag és a szalakóta. A nemzeti park orchideákban leggazdagabb területe a Turjánvidéken található
peszéradacsi rétek. A nemzeti park legnagyobb és legösszetettebb területe a BócsaBugac buckavilága és pusztái, amelynek területén homokpuszták, buckák, szikes tavak
és mocsarak váltakoznak.
A Kiskunsági Nemzeti Park számokban:
Nemzeti Park törzsterülete 50,5 ezer hektár
Tájvédelmi körzet
24,6 ezer hektár
Természetvédelmi terület 4 ezer hektár
Védett láp
18,6 ezer hektár
Védett szikes tó
14,7 ezer hektár
Védett földvár
121 hektár

Bugacpuszta, ahol a hagyomány és a látványosság egységet alkot az érintetlen környezetben
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A magyar értékek őrzője
Szeptemberben elindult a népzeneoktatás Kecskeméten, Kodály városában, a róla elnevezett iskolában. Ebben jelentős szerepe van a népzene
életben tartásáért, megújításáért számos díjjal
kitűntetett Csík Zenekar vezetőjének. Csík Jánoson nem hagyott nyomot a népszerűség, szerénységgel, alázattal, és az arcáról soha el nem tűnő,
őszinte mosollyal beszél a zenéről, a közönségről.

Csík János
Csík János 1964. december 30-án
született. Népzenész, énekzenenépzene tanár.
A 70-es évek végén, 80-as
évek elején a Kecskemét Táncegyüttesben táncolt. 16 éves korában kapta meg első hegedűjét, egy
ötszáz forintos kínai eperfahegedűt. A középiskolában alapította
első zenekarát, amelyet a nagymamától hallott Garabo – kosár – névre keresztelt. A katonaság után,
1987-ben a Békés Bandában főállású zenész lett, és nagyon sokat tanult az idős muzsikusoktól. 1988ban hozta létre saját együttesét, a
Csík Zenekart Kecskeméten. 1991ben megkapták a Népművészet Ifjú Mestere címet, 2000-ben
Sidney-ben, az olimpiai játékokat
kísérő kulturális programban képviselték Magyarországot. 2009ben a Csík Zenekar a népzenét
megújító művészetért Magyar
Örökség díjat és Kodály Zoltán-díjat kapott. 2010-ben Prima Primissima díjjal jutalmazták. Ugyanebben az évben Csík János Magyar
Köztársaság Arany Érdemkeresztet
és Bács-Kiskun Megyéért díjat kapott. 2011 szeptemberétől hegedűt
és brácsát tanít szülővárosában,
Kecskeméten, a Kodály-iskolában.

– Talán még soha nem láttam úgy, hogy ne mosolygott volna...
– Jól érezte, ezek nem színházi műmosolyok. Nekem is örömet szerez, hogy jó közönségnek muzsikálhatok. Én magamat adom a színpadon, ez egy
őszinte történet, valóban nem színház. Ezért is szeretik a zenekart is.
– Minek köszönhető a harmónia?
– Igazából nekem is megvannak a hétköznapi
gondjaim, meg a zenekarban is vannak néha problémák, de az alapdolgok teljes harmóniában vannak az
együttgondolkodásban, a népzeneszeretetben. Egyetértünk abban, hogy mit dolgozzunk fel, és egyetértünk az arányokban. Mindig volt erő túl lenni a hétköznapi gondokon. Ezt az erőt a közönség adja.
– Önökön látszólag nem hagyott nyomot a siker.
– Az igazi jó előadó a tehetségét, az alkotókészségét az egyéniségéből áradó adni tudását, akarását
nemcsak egy-két hétig vagy hónapig tudja értékes élménnyé varázsolni. Ha sok mindent tanul is hozzá,
örök érvényűen benne van, benne él. Ezért becsülünk, emlékezünk jó szívvel régi mesterekre, művészekre, idős énekesekre, zenészekre. Igazi művészekről beszélek, nem a félkész, nem a média által
gyártott celebekről.
A népszerűség nem ferdítette el a jellemünket, nincsenek sztárallűrök, nagyképűség. Nagyon kell
figyelnünk, hogy megfelelő rendet, arányokat teremtsünk az életünkben. Meghatároztuk, hogy egy hónapban csak tíz előadást tartunk. Kell, hogy próbáljunk,
és ahova elmegyünk, jókedvvel, jó erőben muzsikáljunk. A közönség megérdemli, hogy ne fáradt, rosszkedvű, gyenge produkciót kapjon.
– Mikor „dőlt el a sorsuk”?
– Meghatározó pillanat volt, amikor 5-6 évvel ezelőtt Lovasi András arra kért minket, hogy a Kispál
és a Borz koncert kellős közepén muzsikáljunk. Kétháromezer fiatal előtt játszhattunk, akik megszokták
Csík Zenekar

azt jó minőségű másságot, amit a Kispál és a Borz
zeneisége képviselt. Egy erdélyi kalotaszegi legényes férfitánccal léptünk be. Izgatottan vártuk, hogy
fütyülnek vagy tapsolnak. Jól fogadták, leginkább
akkor, amikor elmuzsikáltuk ezeken a hangszereken
a Kispál-számokat és azokat a nótákat, amiket ők ismernek és szeretnek. Ezzel végképp sikerült elültetni a gondolatot, hogy elfogadható a magyar népzene.
– És Ön mikor kötelezte el magát a népzene mellett?
– Gyerekként egy néptáncegyüttesbe kerültem.
Együtt lenni másokkal, szép lányokat látni, izgalmas utazásokat átélni – ez a fajta élmény fontos része volt az életemnek. Később igazán meghatározó
volt, amikor már tudtam szerelemtől boldogan vagy
éppen csalódástól szomorúan énekelni, táncolni.
Ugyanúgy voltam diszkóban és rockkoncerten, de
azokat a pillanatokat, amelyek fontosak voltak, jobban meg tudtam élni a magyar néptáncon és a népzenén keresztül.
– Ha más országban járok, és helyi rádióra hangolok, többnyire az ottani nép zenéje szólal meg saját nyelvén. Nálunk ez miért nincs így?
– Ennek a kérdésnek nagyon örülök. Amikor fiatal koromban stoppal mentem, és felvett egy szerb
vagy egy török kamion, szerb meg török zene szólt.
Nem értettem már akkor sem, hogy nálunk miért
nem lehet magyar nóta vagy népzene. Persze az elmúlt rendszerben mások voltak a politikai elvárások.
Véleményem szerint a társadalom és az emberek
ugyanúgy nevelhetők, mint a gyerekek az iskolában. Ha elkezdenék közvetíteni, szép lassan kialakulna az igény, elkezdenék szeretni. Ehhez kell egy
kis bátorság és egyfajta hit. Ugyanúgy, mint a mi
munkánkban. A Sziget négy leglátogatottabb koncertjeinek egyike volt a miénk. Érdekes, volt, amikor bekiabáltak, nem az alternatív rock nótákat, hanem a kalocsai katonanótát, vagy az Én vagyok az,
aki nem jó című székelyföldi összeállítást kérték.
De az is igaz, hogy olyan koncertet nem szabad csinálnunk, ahol nem szólalnak meg az alternatív nóták. A titok az arányosságban van.
– Kodály-díj, Magyar Örökség díj, Prima
Primissima, hosszú a sor. Mit jelentenek?
– Vegyes gondolatokat keltenek bennem. Örülök,
és biztatást jelentenek. Azt jelzik, hogy a szakmai közönség is figyel ránk, de jó volna tudni, hogy milyen
szempont alapján döntöttek. Szívesen beszélgetnék kíváncsian egy-egy döntéshozóval a véleményéről, biztosan értékes és hasznos lenne. Csak a népszerűség,
vagy az az érték, amit képviselünk? Egy dal alapján,
vagy ismerik az egész munkásságunkat? Azt is jelenti, hogy ezen az úton kell tovább mennünk, és arra kell
késztetnünk azokat, akik követnek minket, hogy az
igényességre és a minőségre figyeljenek. Ez különösen fontos ebben az elszürkülő, globalizált világban.
Legyünk büszkék az igazi magyar értékeinkre!
– A magyarságnak vagy a zenének tulajdonítja a
zenekar sikerét?
– Magyarok vagyunk, egészséges nemzeti öntudat van bennünk, de nem erőszakosan magyarkodunk. Megfelelő arányokat képviselünk, nem esünk
túlzásokba. Mi boldogan muzsikáljuk a népdalokat
eredeti formájukban, de tudjuk, hogy ha a mai fiataloknak mesélni akarunk valamit, akkor a mai világra jellemző lüktetésben, hangulatban, ízekben
kell megszólalni.
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Háromgenerációs élmény a Jonathermál Gyógy- és Élményfürdőben
A Kiskunmajsán található Jonathermál
fürdő élmény- és gyógyfürdő, wellness- és
rendezvényhelyszín egyben. Aki manapság
idelátogat, biztosan nem gondolná, hogy
egykor gyümölcsaszalót terveztek ide, de
szóba jött többek között a fóliakertészet is.
1982-ben fogalmazódott meg először, hogy
a jonatánalmáról elnevezett ezőgazdasági
termelőszövetkezet tulajdonában lévő,
szénhidrogén szempontjából meddő kutakat – amelyekben termálvíz volt – hasznosítsák. A számos elképzelés közül a legsikeresebb és legtartósabb próbálkozás mégis a
fürdő volt, s az idő igazolta: jó döntés volt.
A Jonathermál Gyógy- és Élményfürdő építése
1984-ben kezdődött el, és a fejlesztés első fázisa négy évvel később lezárult. A beruházáshoz
nagyon tudatosan fogtak hozzá az elődök –
mondja Szikora Gyula, a Jonathermál Zrt. elnökvezérigazgatója – hiszen a fürdőt, a kempinget,
a motelt, illetve a terület túloldalán található
üdülőtelepet egységes rendezési terv alapján
alakították ki. 1997-ben dinamikus fejlődésnek
indult a gyógy- és élményfürdő. Ekkor kezdődött egy többszáz millió forintos beruházás,
majd csaknem évente-kétévente adtak át egy
újabb fejlesztést. A 10 ezer fő befogadóképességű kiskunmajsai gyógyfürdőben számos attrakció várja a vendégeket. Nyáron mindenképpen érdemes kipróbálni a 4 óriáscsúszdát, ame-

Óriáscsúszdáival, hullám- és élménymedencéjével, valamint számos
wellness-szolgáltatásával felejthetetlen élményt nyújt a kiskummajsai fürdő
lyek összesen 266 méternyi csúszást tesznek lehetővé „anakonda”, „hidrocső”, „kamikaze”
vagy éppen „rafting” stílusban. Ugyancsak
nyáron a hullámmedencében akár 80 centiméteres hullámokkal is szembesülhet a fürdőző.
Az élménymedence azonban egész évben
felüdít, hiszen 14 attrakciót próbálhatnak ki a
vendégek – a dombcsúszda után, egy kis pihentető pezsgőágy, majd az izgalmas vadvízfolyosó, gejzír, buzgárok, pezsgőfürdő, s a
vizes barlang következhet. A fürdőben minősített gyógyvizes medencék is vannak, az
őszi-téli látogatók a csarnokban lévő 36 és 38

fokos gyógyvizes medencében pihenhetnek,
vagy a 25 méteres, feszített víztükrű gyógyúszó medencében frissülhetnek fel. Emellett a
szabadban található 36 fokos körmedence is
egész évben üzemel. A fürdő szolgáltatásait
frissítő, gyógy- és aromamasszázs, finn, infraés aromaszauna, gőzfürdő, szolárium, jáde
köves masszázságy, CHI-gép, lábmasszázsgép, masszázsfotel, Bioptron lámpa, aromafürdő, sókamra egészíti ki.
Szikora Gyula elnök-vezérigazgató büszke arra, hogy a létesítmény felejthetetlen élményt nyújt három generáció számára is.

Kecskemét, Harmónia u. 12.
Tel.: 06-76/503-130,
Mob.: +36/30-939-20-80,
+36/30-939-21-80
Fax: 06-76/503-139
E-mail: info@granadahotel.hu
www.granadahotel.hu

Családbarát környezet, mediterrán paradicsom
Szállodánk a legideálisabb helyszín konferenciák, vevõtalálkozók, tréningek megrendezésére. 400 m2-es új, legmodernebb technikával felszerelt konferencia-, és esküvõtermünk
is elkészült ami már a vendégeink rendelkezésére áll. Szállást 200 fõre tudunk biztosítani.
Kecskemét új, exkluzív szállodája, a Granada Konferencia, Wellness és Sport Hotel immár 4 éve várja vendégeit a belvárosától néhány percre, az M5-ös autópálya Nyugati lehajtójától 2 km-re, erdõ szélén, nyugodt, csendes környezetben.
Különféle szórakozási, kikapcsolódási lehetõségeket kínál a hotel minden korosztálynak.
Wellness-részlegünk a teljes ellazulást és kikapcsolódást biztosítja vendégeink számára, ahol jacuzzi, feszített víztükrû medence, Kneipp-taposó, melegített pad, finn- és infraszauna, gõzkabin, sókamra, élménytusoló, valamint térítés ellenében infraszolárium és különféle masszázsok segítik elõ a testi-lelki felfrissülést.
A szálloda catering-szolgálata magas színvonalon biztosítja a rendezvényekkel kapcsolatosan felmerülõ igényeket. Vállaljuk konferenciák, tréningek, esküvõk, születésnapok, baráti összejövetelek, lebonyolítását.
A 2 hektáros területen focipálya, 3 profi teniszpálya (1 fedett és 2 nyitott teniszpálya), 18 pályás minigolf, strandröplabda, illetve a legmodernebb kültéri fitnesz-eszközök várják a sportolni vágyókat. Ezen kívül számos beltéri szórakozási lehetõséggel (2 pályás bowling, darts, billiárd, léghoki, asztali tenisz, csocsó), és korlátlan, ingyenes internettel állunk az Önök rendelkezésére. A gyerekeket játszótér, beltéri játszószoba és kisállat simogató várja.
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