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Bács-Kiskun megye 3

Pe tő fi Sán dor Az Al föld cí mű ver sé -
ben cso dá la to san fo gal maz za meg,
hogy „Lenn az al föld ten ger sík
vidékin Ott va gyok honn, ott az én vi -
lá gom;”. Tény leg ott az én vi lá gom,
amely a Ti szá tól a Du ná ig ter jed. 

Az Aka dé mia volt el nö ke ként
min dig fon tos nak tar tot tam a múlt
meg őr zé sét, mert a múlt tisz te le te
nél kül nem le het jö vőt épí te ni. A
ma gyar múlt, a ma gyar nyelv meg -
őr zé se pe dig vi dé ken lett va ló ság -
gá. S ez a vi dék, a ró na ság na gyon
so kat adott a ma gyar ság nak, a vi -
lág kul tú rá já nak. Er ről a vi dék ről
szár ma zik Ko dály Zol tán, Ka to na
Jó zsef, Nagy La jos, Mé szá ros
Láz ár, a Bat thyá ny-kor mány had -
ügy mi nisz te re; Ga ri bal di hí res ez re -
de se, Türr Ist ván; Miskolczy De zső
és Entz Je nő or vos pro fesszor ok, de
Pász tor End re aka dé mi kus is
Apostagról szár ma zik, ahol az én
csa lá dom egy ré sze még ma is él. 

Ki ne hal lott vol na a kecs ke mé ti
pap ri ká ról, a Ko dály-mód szer ről
vagy a Ko dály Zol tán Ze ne pe da gó -
gi ai In té zet ről. Kecs ke mét vá ro sa
ön ma gá ban is szim bó lum, a ma -
gyar ság szim bó lu ma, ame lyet –
Szent Ist ván ki rá lyunk Szent Im re
her ceg hez in té zett in tel me i nek meg -
fe le lő en – a be fo ga dás jel le mez, hi -
szen itt egy té ren ta lál ha tó a négy 
vi lág val lás temp lo ma. Az Al föld ép -
pen azért cso dá la tos, mert ge ne ti ka -
i lag meg je le nik mind azon nép,
amely va la ha is meg for dult ezen a
föl dön – a mon go lok tól a szlá vo kig,
a ga lí ci ai zsi dó ság tól a né met sé gig
vagy a ku no kig – és te rem ti, ont ja a
te het sé ge ket a Du na-Ti sza kö ze. 

Nos, hát ezért is olyan fon tos hely
szá mom ra ez a Du ná tól Tisz tá ig
hú zó dó ró na.

Vizi E. Szil vesz ter aka dé mi kus,
az MTA volt el nö ke

Ked ves Ol va só!
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Sokszínű táj és kultúra
Ko moly le he tő sé gek rej le nek Bács-Kis kun
me gyé ben, el ső sor ban az agrárium és a tu -
riz mus te rén, vall ja Bá nyai Gá bor. A me -
gyei köz gyű lés el nö ke 2010-ben má sod szor
ka pott bi zal mat ar ra, hogy az or szág leg -
na gyobb me gyé jé nek köz gyű lés ét ve zes se.

– Ho gyan ér té ke li az új ra vá lasz tá sát?
– Az el ső cik lus aján dék volt, a vá lasz tók
nem is mer tek, en nek el le né re sza vaz tak bi -
zal mat mint kép vi se lő nek. Az pe dig meg tisz -
te lő volt, hogy a párt szö vet ség lis ta ve ze tő -
ként el nök nek je lölt. Úgy néz ki, a vá lasz tók
ér té kel ték az el vég zett mun kát, a má so dik
cik lus ban to rony ma ga san nyer tem meg a vá -
lasz tást a kör ze tem ben. Az újabb fel ké rés pe -
dig a me gyei el nö ki mun kám el is me ré sét is
je lent he ti.

– Bács-Kis kun me gye az or szág leg na -
gyobb me gyé je. Átok vagy ál dás?

– Ez ko moly adott ság és ér ték. Az em bert
büsz ké vé te szi, hogy az or szág leg na gyobb
me gyé jé nek pol gá ra, és rá adá sul an nak ve ze -
té sé vel bíz zák meg. A me gye na gyon sok táj -
egy sé get ölel fel, eze ken más és más né pek és
szo ká sok él nek. A Bács ka sok nem ze ti sé gű kö -
zös sé get tart fenn, a Sár köz, a Du na-völ gye
szin tén ke vert, de egé szen más kul tú rá val ren -
del kez ik. Míg eze ken a te rü le te ken fő leg nö -
vény ter mesz tés ből, ad dig a Fel ső-Kis kun sá -
gon le gel te tő ál lat tar tás ból él tek év szá zad okon
át, ezért itt is más kul tu rá lis kö zeg ta lál ha tó.

– Ezen a sok szí nű kö ze gen túl mi re le het -
nek büsz kék a Bács-Kis kun me gye i ek?

– Itt szü le tett Pe tő fi Sán dor – igaz, azon
má ig fo lyik a vi ta a vá ro sok kö zött, hogy
pon to san hol –, Ko dály Zol tán, Ka to na Jó -
zsef, Bu da Fe renc és má sok, akik so kat tet tek
a ma gyar kul tú rá ért. A ma gyar gaz da ság nak

még nem nagy sú lyú sze rep lő je Bács-Kis kun
me gye, de sok fé le új le he tő ség kí nál ko zik,
hogy nö vel je sze re pét.

– A me gye adott sá ga it néz ve el ső sor ban a
me ző gaz da ság ra épí te nek?

– Az utób bi évek ben saj nos meg ti ze de lő -
dött a me ző gaz da ság ból élők szá ma. Míg
2002–2003-ban 240 ezer ter me lő volt, ma
már csak 24 ez ren él nek me ző gaz da ság ból.
Tö me gek vesz tet ték el a lé tük alap ját. Az el -
múlt hat év ti zed po li ti ká ja mi att ma már csak
a ta nyák tíz szá za lé ka ma radt meg. Ez a ma -
gyar ag rár kul tú rá nak óri á si vesz te ség. Ezek
ös  sze tar tó, zárt kö zös sé gek vol tak, sa ját ter -
me lői bá zis sal, sa ját is ko lá val, sa ját kocs má -
val, ami a kul tu rá lis élet köz pont ja is volt. Ez
a vi lág az ös  sze fo gás ra, együtt mű kö dés re
épült, hos  szú-hos  szú év ti ze dek kel le nek,
hogy eb ből va la mi vis  sza tér jen. 

– Nem csak a ta nya vi lág ra, ha nem a me gye -
rend szer re sem jár tak, jár nak jó idők manapság…

– 2006-ban kez dő dött a ves  sző fu tá sa a me -
gyé ink nek. Az elő ző kor mány zat leg in kább a
me gyei ön kor mány za to kat „vág ta meg”. A
mos ta ni sem tud eb ből ki tör ni, mert nem ma -
radt már pénz. Rend kí vü li ta ka ré kos sá gi 
in téz ke dé se ket kel lett be ve zet nünk, min den
év ben más fél  mil li árd fo rint tal vit tük lej jebb
re ál ér té kű ki adá sa in kat. En nek ered mé nye,
hogy ma még meg va gyunk, ha bár 2012. ja nu -
ár 1-je után az in téz mé nye in ket át kell ad nunk.

– Mi lyen le he tő sé ge ket lát?
– Ha va la ki jól akar egy me gyét ve zet ni,

fel ada to kat kell ta lál ni, meg kell ke res ni, hol
le het be avat koz ni azok kal az esz kö zök kel,
amik még meg van nak, a me gyei ön kor mány -
zat ma ra dék tő ké jé vel, az itt dol go zók tu dá -
sá val. 

folytatás a 4. oldalon

A gyönyörűen felújított hajósi barokk kastély  
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folytatás a 3. oldalról
Lesz le he tő sé ge a me gyé nek, hogy össze fo -

gó erő le gyen, mi vel a te rü let fej lesz tés fel ada -
tai, jö vő re az új já szer ve zé se, 2014-től pe dig a
for rá sai és a pá lyá za tai, dön té sei is a me gyé hez
ke rül nek. Több év ti ze det meg ha tá ro zó fej lesz -
té se ket kell irá nyí ta nunk. Ez pe dig iga zi ki hí -
vás. A mos ta ni tö rek vé sek ép pen ilyen sze re pet
szán ná nak a me gyei ön kor mány zat ok nak. 

– Tu riz mus ban van esé lye a me gyé nek?
– Ma még több mint két sze re sét köl tik a

ma gyar tu ris ták kül föld ön, mint itt hon, ezért
rá kell őket ven ni, hogy „ha za jöj je nek”. Bács-
Kis kun ban van a leg na gyobb lo vas bá zis, ki -
vá ló ak a ter mál vi ze ink, re mek für dő ink van -
nak. Épí tet tünk üdü lő ket, ki sebb att rak ci ó kat,
vár juk a kor mány dön tést a kecs ke mé ti His tó -

ria Park-pro jek tünk kel kap cso lat ban, amely a
ma gyar tör té nel met mu tat ja majd be. Van nak
szép vá ro sa ink, fo lyó ink. Ezek a jö vők meg -
ala po zói, ha igyek szünk, meg té rül a be fek te -
tett mun ka, a szel le mi, lel ki, tes ti ener gia.

– Van-e a tu riz mu son kí vül olyan le he tő -
ség, amit sze ret né nek ki ak náz ni?

– Az au tó ipar meg te le pe dett Bács-Kis kun -
ban. Ez so kat len dít majd raj tunk. Az egész sé -
ges ma gyar élel mi szer ről nemcsak be szél ni
kel le ne, ha nem nagy té tel ben ter mel ni és pi ac -
ra vin ni. A kor mány en nek az élé re állt, de ez
ke vés, a gaz dá kat és a fo gyasz tó kat is meg kell
győz ni. Itt – be le ért ve a Vaj da sá got, Szerém -
séget, Vukovárt, Ba ra nyát, itt hon Bács-Kis -
kunt és Csong rád egy ré szét – két mil lió hek tár
ki vá ló ter mő föld van, ami nem szen  nye zett,

bio gaz dál ko dás ra is al kal mas. Egy ha tá ron át -
nyú ló, nem zet kö zi prog ram ker té ben a gaz dá -
kat efe lé kel le ne te rel ni, és az itt elő ál lí tott,
ma gas hoz zá adott ér té kű élel mi szert kö zös
öko ló gi ai véd jeg  gyel kell majd pi ac ra vin ni.

Jól ha lad a me gyei 
ön kor mány zat 
leg na gyobb be ru há zá sa

Az ütem terv sze rint ha lad a Kecs ke mé ti
Gyógy in té ze ti Köz pont épí té se – hang zott el a
Bács-Kis kun me gyei ön kor mány zat kór há zá -
ban kö zel múlt ban tar tott saj tó tá jé koz ta tón. A
ren de lő in té zet eme let rá épí té se az ere de ti üte -
me zés hez ké pest ké sőbb, jú ni us 27-én kez dő -
dött el. Bá nyai Gá bor, a me gyei ön kor mány -
zat el nö ke azt mond ta, mind ezek el le né re jól
áll nak az épí tők. Be szá molt ar ról is, hogy fo -
lya mat ban van az or vo si gépek, mű sze rek be -
szer zé se, és vár ha tó an még eb ben az év ben
le zá rul ez a fon tos ré sze a be ru há zás nak.

A Kecs ke mé ti Gyógy in té ze ti Köz pont épí -
té sét 2011. feb ru ár 8-án – a mun ka te rü let át adá -
sát kö ve tő en – kezd te el a Ma gyar Épí tő Zrt.
A kö zel öt mil li ár dos épí té si be ru há zás ba he lyi
al vál lal ko zó kat is be von tak. A Nyí ri úti kór -
ház nál több hely szí nen zaj la nak je len leg a
mun ká la tok. Az új tömb mel lett a ren de lő in té -
ze tet is bő ví tik; az új, 3. eme le ten pe dig a járó-
beteg köz pon ti di ag nosz ti ka kap he lyet. A
Kecs ke mé ti Gyógy in té ze ti Köz pont épí té se a
me gyei ön kor mány zat tör té ne té nek egyik leg -
na gyobb, ös  sze sen 11,6 mil li árd fo rin tos össz -
költ sé gű be ru há zá sa. Az eu ró pai uni ós tá mo -
ga tás sal meg va ló su ló pro jekt ter vei sze rint az
épí tők 2012. szep tem ber 28-ig vé gez nek a
mun ká la tok kal, az új kór há zi épü let ben pe dig
2013 ele jé től fo gad ják a gyógy ul ni vá gyó kat.

A ma gyar me ző gaz da ság hely ze te mos to ha, 
a re ces  szió pe dig to vább ron tott raj ta, de rül ki
a Bács-Kis kun Me gyei Ag rár ka ma ra el nö ké -
nek sza va i ból. Kőváriné dr. Bartha Ág nes el -
mond ta, a mű vel he tő te rü let fogy, el ső sor ban
a ter mő föl dek mű ve lés ből va ló ki vo ná sa mi -
att. A ter me lé si po ten ci ál fo lya ma tos csök ke -
né sét okoz za, hogy az ál ta lá nos pénz ügyi,
gaz da sá gi vál ság nyo má sát eb ben az ága zat -
ban nem tud ták ki vé de ni. A pi ac jel lem ző je,
hogy a leg ki szol gál ta tot tabb sze rep lő re há rít -
ja a ter he ket. Ez pe dig az alap anyag-elő ál lí tó.
– A har ma dik té nye ző a mi ma gyar sa já tos sá -
gunk. A rend szer vál tás kö vet kez té ben szét -
esett a ver ti kum, meg szűnt az a faj ta szo ros
szak mai, üz le ti és pénz ügyi kap cso lat, ami az
alap anyag-elő ál lí tás tól a kész ter mék for gal -
ma zá sá ig töb bé-ke vés bé mű kö dött – vá zol ta
Kőváriné dr. Bartha Ág nes. Hoz zá fűz te, e fo -
lya ma tot saj ná la to san erő sí ti az a kö zös ag rár -
po li ti kai konst ruk ció, amely a nö vény ter -
mesz tés te rén tá mo gat ja a me ző gaz da sá got,
és azt fel té te le zi, hogy a tá mo ga tott nö vény  -
nyel ete tett ál la tok ban „ben ne ma rad” a ha -

szon, de ez nem tör tén het meg, hi szen a nö -
vény ter mesz tők és az ál lat te nyész tők jel lem -
ző en nem azo no sak. A ka ma ra el nö ke sze rint
a sza bá lyo zá si, mak ro gaz da sá gi kör nye zet is
oka an nak, hogy a gaz da ság le he tő sé gei nin -
cse nek ki hasz nál va, fi no mabb han go lás ra
len ne szük ség.

A szak em ber a most el in dult ta nya prog -
ram kap csán el mond ta, hogy év ti ze dek óta
van nak, akik ezt a kér dést gon doz zák. A Bács-
Kis kun Me gyei Ag rár ka ma ra ezen sze rep lők
kö zé csat la koz va, 1996–97-től fog lal ko zott a
he lyi sa já tos ság ra ala po zó gaz da ság fej lesz tés
elő se gí té sé vel, 2001-ben ki dol goz ták a „Ho -
mok há ti cél prog ra mot”, me lyet több mint 20
part ner rel együtt mű köd ve va ló sí tot tak meg, s
en nek egy pro jekt je a ta nyák élet ké pes sé gé -
vel fog lal ko zott. Ezek a gon do la tok meg fo -
gan tak, és a mos ta ni ta nya prog ram ban is fel -
lel he tők, amely től Kőváriné dr. Bartha Ág nes
azt vár ja, hogy meg te rem tő dik az a le he tő ség,
amely nek ke re tei kö zött a he lyi gaz da ság úgy
fej lőd het, aho gyan ar ra a sa já tos sá gai pre -
desz ti nál ják. 

He lyi sa já tos sá gok ra kell épí te ni a ta nya prog ram ban

Bá nyai Gá bor 1969-ben szü -
le tett, vég zett sé ge: ker tész -
mér nök, nö vény vé del mi- és
táp anyag-gaz dál ko dá si szak -
mér nök. 2006-tól nap ja in kig
a Fi desz or szág gyű lé si kép -
vi se lő je és a Bács-Kis kun
Me gyei Köz gyű lés el nö ke.

Nős, négy gyer mek édes ap ja.

Az új Nemzeti Tanyafejlesztési Programban pályázatokkal segítik a tanyasi termékek
piacra jutását

2013-tól a megújult Kecskeméti Gyógyászati
Központ várja majd a betegeket
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Ami fél év vel ez előtt ne héz sé get oko zott,
má ra elő nyé re vált a Bács-Kis kun Me gyei
Kor mány hi va tal nak – tud juk meg dr.
Kerényi Já nos kor mány meg bí zot tól, aki
ki ne ve zé sét, mun ká ját ki hí vás nak tart ja. A
me gye a ré gi ós köz igaz ga tá si rend szer ben
nem vég zett re gi o ná lis fel ada to kat, így a
me gyei köz igaz ga tás lét re jöt té vel, ja nu ár -
tól gya kor la ti lag egy új szer ve ze tet kel lett
lét re hoz ni. 

– Ja nu ár el se je óta me gyei kor mány hi va -
tal ok mű köd nek az or szág ban. Ho gyan jött
lét re Bács-Kis kun me gyé ben a kor mány hi -
va tal?
– Egy na gyon ér de kes hely zet ala kult ki
Bács-Kis kun me gyé ben ja nu ár el se jé től.
Ko ráb ban, a ré gi ós fel ál lás ban hát rá nyos
hely ze tű nek érez het tük ma gun kat, hi szen
nem itt volt a re gi o ná lis köz igaz ga tá si hi va -
tal, a ré gi ós mun ka ügyi köz pont, és még so -
rol hat nám. Így te hát a nagy köz igaz ga tá si
át szer ve zés kor, ami kor 15 szak igaz ga tá si
szerv vel meg ala kult a me gyei Kor mány hi -
va tal, egy tel je sen új funk ci o ná lis apparátust
kel lett ki ala kí ta ni. A költ ség ve té sünk adott
volt, de ami a hu mán erő for rást il le ti, már
vol tak ne héz sé gek. A szer ve zés so rán a ve -
ze tő ket le he tő ség sze rint a szak igaz ga tá si
szer vek szak em be rei kö zül vá lo gat tuk ki, de
na gyon jó szak em be rek ér kez tek kí vül ről is.
El ső lé pés ként te hát lét re kel lett hoz ni a
„törzs hi va tal” gaz da sá gi szer ve ze tét, va la -
mint ki ne vez ni a szak igaz ga tá si szer vek ve -
ze tő it. Ez a mun ka má jus ra fe je ző dött be. 

– Szük sé ges volt-e  eset le ges lét szám le épí -
tés vagy lét szám bő ví tés?

– Ná lunk in kább bő ví tés volt, hi szen a ré -
gi ós rend szer ben rend kí vül ala csony lét -
szám mal dol go zott a me gye köz igaz ga tá sa.
Az ál lo mány lét szá ma 1118 fő volt, je len leg
pe dig 1162-an dol go zunk. A kü lön fé le szol -
gál ta tói és be szer zé si szer ző dé sek át te kin té -
sét kö ve tő en a do lo gi ki adá sok te rén tud tunk
költ ség csök ken tést el ér ni. Az épít ke zé sünk
még nem ért vé get, hi szen to váb bi fel ada -
tunk lesz, hogy a Bel ügy mi nisz té ri um ál tal
szak ma i lag irá nyí tott köz mun ka prog ra mot a
Kor mány hi va tal szer ve ze ti rend sze ré be tar -
to zó mun ka ügyi köz pont ban dol go zó mun ka -
tár sa ink kal megszervezzük. A te rü le ti köz igaz -
ga tás tel jes rend sze re a ter vek sze rint 2013.
ja nu ár elsejére ala kul ki, ami kor lét re jön nek
a já rá si hi va ta lok. A já rá sok ki ala kí tá sá nál a
lé nyeg  az, hogy szét vál jon az ön kor mány za -
ti, il let ve az ál lam igaz ga tá si fel adat kör. 
A kor mány ab la kok lét re ho zá sá val pe dig
egy sze rűb ben le het el in téz ni az ügye ket. Je -
len pil la nat ban 30 ügy kört le het a kor mány -
ab la kok ban el in téz ni. 

– Van nak-e a me gyé ben olyan spe ci a li tá -
sok, ame lyek – ös  sze ha son lít va például a
szom szé dos me gyék kel – kön  nyí tet ték vagy
ne he zí tet ték a Bács-Kis kun Me gyei Kor mány -
hi va tal te vé keny sé gét az új struk tú rá ban?  

– Mi köz ben a Kor mány hi va tal ok fel épí -
té se – va gyis hogy mely hi va ta lok tar toz -

nak a me gyei kormányhivatalhoz – or szá go -
san egy sé ges, Bács-Kis kun me gyei spe ci a li -
tás, hogy ná lunk ugyan nincs mű em lék-fel -
ügye let, mi köz ben Csong rád me gyé ben van,
ugyan ak kor 3 me gyé re ki ter je dő il le té kes -
ség gel ren del ke ző Er dé sze ti Igaz ga tó sá got
mű köd te tünk a Kor mány hi va tal ke re té ben.
Bács-Kis kun me gye ki vé te le zett hely zet -
ben van, mert füg get le nül at tól, hogy a gaz -
da sá gi vál ság mi ként érin tet te az or szá got,
a mi me gyénk ben azért so ha nem állt le a
gaz da sá gi élet. Ki vá ló an pél dáz za ezt, hogy
a Bács-Kis kun Me gyei Föld hi va tal, ügy fél -
for gal ma alap ján  mil li ár dos be vé telt tel je -
sí tett, ami azt je len ti, hogy még eb ben a ne -
héz hely zet ben is je len tős in gat lan for ga lom
van. Tu do má som sze rint egyet  len más me -
gyé nek sincs ilyen je len tős be vé te le a föld -
hi va ta li ügy in té zés ből. A ha zai me ző gaz da -
ság szin te min den te rü le tén mint egy 10 szá -
za lék nyi ter me lés sel ve szi ki a ré szét a mi
me gyénk, a sző lő- és gyü mölcs ter mesz tés -
ben pe dig ezt meg ha la dó an. Me gyénk gaz -
dál ko dói a te rü let ala pú tá mo ga tás ból 
23 mil li árd fo rin tot igé nyel tek uni ós tá mo -
ga tás ként. Az ag rár-kör nye zet vé del mi tá -
mo ga tás ré vén pe dig to váb bi 2,7 mil li árd
fo rin tot igé nyel nek az ős ter me lők és a me -
ző gaz da sá gi vál lal ko zók a fa lu gaz dász há -
ló za ton ke resz tül.  

– Me lyek az el ső fél év ta pasz ta la tai? Me -
lyek vol tak a leg fon to sabb fel ada ta ik eb ben a
fél év ben?

– Az, hogy Bács-Kis kun me gyé ben ko -
ráb ban nem vol tak ré gi ós hi va ta lok, ele in te
hát rányt je len tett, de má ra már csak a po zi -
tí vu ma it él vez zük. A költ ség ve tés ter ve zé se

ugyan ak kor igen nagy iz gal mat je len tett szá -
munk ra, mert 2011 a Kor mány hi va tal ok te -
kin te té ben bá zis év. Nem lát tuk elő re, hogy
mi men  nyi be ke rül, men  nyi ből tud mű köd ni
a rend szer. Ez zel a köz igaz ga tá si át szer ve -
zés sel meg pró bál juk egy sé ges ke ret be fog -
lal ni a te rü le ti köz igaz ga tást, hogy az ál lam -
pol gár ok ré szé re mi nél kön  nyeb bé te gyük az
ügy in té zést. Az ide á lis meg ol dás az len ne,
ha a kor mány hi va ta lunk ál tal el lá tott egyes
szak igaz ga tá si fel ada tok hoz szer ve sen kö tő -
dő egyéb te vé keny sé gek is tel jes kö rű en in -
teg rá lás ra ke rül né nek hi va ta lunk hoz, hi szen
így töb bek kö zött a te rü let ala pú uni ós tá mo -
ga tás is tel jes egé szé ben a Kor mány hi va tal -
ban len ne in téz he tő. Min den nel együtt most,
az el ső fél év után úgy tű nik, a ter ve zé sünk
meg ala po zott volt mind a sze mé lyi ál lo -
mány te kin te té ben, mind a do lo gi ki adá sok
te rü le tén. Idő vel né mi kor rek ció vár ha tó, de
a mű kö dé sünk alap ve tő en biz to sí tott. Az el -
ső fél év ta pasz ta la tai te hát min den kép pen
po zi tí vak. 

A hát rány ból előnyt ko vá csol tak

Dr. Kerényi Já nos Kis kun ha -
la son szü le tett 1945-ben. Sző -
lész-bo rász üzem mér nö ki dip -
lo mát, majd jo gi vég zett sé get
szer zett. 1990–2010 között
soltvadkerti ön kor mány za ti
kép vi se lő. 1998-tól Fi desz-
lis tá ról ke rült a Par la ment be,

je len leg is or szág gyű lé si kép vi se lő, emel lett
2011. ja nu ár 1-jétől kor mány meg bí zott.

Bács-Kiskun megye 5

Egyszerűbb az ügyintézés az új kormányablakoknál
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A szak kép zés ko or di ná lá sa, a bé kél te tő tes -
tü le tek mű kö dé se és a Szé che nyi Kár tyá val
kap cso la tos fel ada tok el vég zé se ad ja a ka -
ma rák te vé keny sé gé nek je len tős ré szét.
Gaál Jó zsef, a Bács-Kis kun Me gyei Ke res -
ke del mi és Ipar ka ma ra el nö ke sze rint az el -
múlt több mint egy év ti zed azt mu tat ja,
hogy erős gaz da sá gi ka ma ra nél kül na gyon
ne héz a gaz da sá got erő sí te ni. Ép pen ezért
Gaál Jó zsef, aki a Ma gyar Ke res ke del mi és
Ipar ka ma ra ipa ri te rü le tért fe le lős al el nö ke
is, szük sé ges nek tart ja a kö te le ző ka ma rai
tag ság vis  sza ál lí tá sát, amely re az elő ze tes
egyez te té sek sze rint 2012-től jó esély van. 

– Ho gyan lát ja Bács-Kis kun me gye gaz da sá gát?
– A me gye gaz da sá ga mint egy 5-10 szá za lé -
ka az or szá gé nak. Az egyes ága za to kat te kint -
ve pe dig lát szik, hogy a me ző gaz da ság na -
gyobb vo lu ment kép vi sel az or szá gos át lag -
nál, míg a fel dol go zó ipar ará nya i ban ki sebb
mér té kű, mi köz ben a ke res ke de lem az át lag -
nak fe lel meg. A me gyén be lül a ke res ke de -
lem a leg na gyobb vo lu me nű, nem sok kal 
ma rad el mö göt te a fel dol go zó ipar – a ma ga
40 szá za lék kö rü li mér té ké vel –, az ös  szes
töb bi ága zat a me gye gaz da sá gá nak mint egy
20 szá za lé kát te szi ki. A 20-50 leg na gyobb
cé get vizs gál va kö rül be lül fe le-fe le arány ban
ta lál juk meg a ma gyar, il let ve kül föl di tu laj -
do nú vál lal ko zá so kat. Bu da pest és Bor sod-
Aba új-Zemp lén me gye után Bács-Kis kun
me gyé ben bo csát ják ki a leg több Szé che nyi
Kár tyát a vál lal ko zá sok szá má ra. 

– A Mer ce des-gyár ide te le pü lé se mi lyen
ha tás sal van a me gye gaz da sá gá ra?

– En nek nyil ván va ló an igen je len tős ha tá -
sa van. Kecs ke mét tér sé ge az egyik leg iri -
gyel tebb ré gió az or szág más te rü le te in élő,
mű kö dő vá ros ve ze tők és vál lal ko zá sok sze -
mé ben. Ez ugyan is Kecs ke mét szá má ra egy
olyan fej lesz tés, amely mi nő sé gi mul ti na ci o -
ná lis kul tú rát ho zott, amely alap ve tő en nem
vál toz tat ja meg a tér ség struk tú rá ját, ugyan -
ak kor nagy mér ték ben erő sí ti az ipart. 

– Akár a Mer ce des meg je le né se, akár az
ipar más irá nyú fej lesz té se min dig ma gá val
von ja a szak kép zés fej lesz té sé nek igé nyét.
Ez men  nyi re ér zé kel he tő Bács-Kis kun me -
gyé ben?

– Né hány év vel ez előtt a ka ma ra kezd te el
a du á lis kép zés re va ló át té rést. Lát szott, hogy
a ko ráb bi kép zé si rend szer nem ké pes biz to -
sí ta ni azt a mun ka erőt, ami re az ipar nak szük -
sé ge van. A Mer ce des meg je le né sé vel elő tér -
be ke rül tek azok a kér dé sek, ame lye ket 
ko ráb ban is is mer tünk, hogy pél dá ul hi á nyoz -
nak a fém for gá cso lók, a szer szám ké szí tők, a
kü lön bö ző épí tő ipa ri szak mák. Né hány év vel
ez előtt Kecs ke mé ten si ke rült el ér ni, hogy
csök kent sék a gim ná zi u mi osz tá lyok szá mát,
a szak is ko lai lét szám pe dig nőtt. A cég meg -
je le né sé vel im már túl je lent ke zés ta pasz tal ha -
tó azok ban a szak mák ban, ame lyek re nem
vagy alig volt je lent ke ző. 

– Mi lyen sze re pük van a szak kép zés rend -
sze ré nek át ala kí tá sá ban?

– A szak kép zé si rend szer ko or di ná lá sá ban
or szá go san is je len tős sze re pe van a ka ma rá -
nak. Ös  sze sen 125 szak ma kép zé si és vizs ga -
kö ve tel mé nye i nek gon do zá sa a ka ma ra 
fel ada ta. Szep tem ber től 48 + 4 szak má ban 
in dul hat or szá go san a du á lis kép zés. Utób bi
négy nek – ame lyek az au tó ipar hoz kö tő dő
szak mák – Kecs ke mé ten iga zán nagy je len tő -

sé ge van, hi szen ép pen az it te ni igé nyek tet ték
szük sé ges sé ezek el in dí tá sát. Egy egész sé ges
gaz da ság hoz azon ban a jó szak mun kás okon
kí vül jól kép zett dip lo má sok ra is szük ség van
– még pe dig azo kon a te rü le te ken, ame lye ket
az ipar meg kí ván. Ép pen ezért üd vö zöl jük 
a kor mány nak azon kez de mé nye zé sét, amely
a mű sza ki és ter mé szet tu do má nyos kép zést
erő sí te né a jö vő ben a fel ső ok ta tás ban. 

Új szak má kat vá laszt hat nak az au tó ipar iránt ér dek lő dők

A fajszi Pata József Gépipari Kft. legújabb üzemcsarnokának átadásakor üzembe
helyezett új hegesztőrobot

Gaál Jó zsef 1959-ben szü le -
tett, ok le ve les gé pész üzem -
mér nök, kül ke res ke del mi
szaküzemgazdász. Ta nul má -
nyo kat foly ta tott Ja pán ban
is. A Szimikron Kft. rész tu -
laj do no sa, 1992 óta ügy ve -
ze tő igaz ga tó ja. Társ tu laj do -

no sa nem zet kö zi sza ba da lom mal vé dett két
ta lál mány nak. 2000 óta el nö ke a BKMKIK-
nak. 2008 óta az MKIK al el nö ke. Meg kap ta
az Eöt vös Lo ránd-dí jat és a GTE Mű sza ki Iro -
dal mi Dí ját is.
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A Mer ce des-Benz el ső ke let-eu ró pai sze -
mély au tógyárának alap kö vét 2009 ok tó -
be ré ben he lyez ték el Kecs ke mé ten, ahol
2012 el ső ne gyed év ében gör dül le az el ső
ma gyar Mer ce des-Benz, egy B-osztály
„Made in Hun ga ry”. 

A Daimler AG 800 mil lió eurós be ru há zás sal
épí tet te fel a gyá rat és a gyár tó be ren de zé se ket.
Re kord idő alatt, az alap kő le té tel től szá mí tott
24 hó na pon be lül el ké szül tek a Mer ce des-
Benz gyár épü le tei, va la mint a gyár tó so rok
fel épí té se és tesz te lé se is be fe je ző dött, így
terv sze rint, 2011 szep tem be ré ben el kez dőd -
het tek a ter me lé si tesz tek. 

A kecs ke mé ti Mer ce des-Benz gyár már
a tá vol ból is egy ér tel mű en fel is mer he tő a
már kát jel ké pe ző csillagról, amely idén épp
az automobil 125 éves ju bi le u mán ke rült a
he lyé re. Ugyan ak kor a gyár legmagasabb
pontját – a fényezőüzem kéményét – Kecs -
ke mét cí me re dí szí ti, így a Mer ce des-csil -
lag mel lett Kecs ke mét vá ro sá nak jel ké pe is
ki fe je zi a gyár és a vá ros szo ros és ki tű nő
kap cso la tát.

Mun ka erő-to bor zás és 
-utánpótlás a gyár ban
„A mun ka erő-to bor zás to vább ra is gőz erő vel
fo lyik, je len leg 1600 dol go zó ja van a gyár -
nak, amely év  vé gé re el éri a 2000 főt, a tel je -

sen ki épí tett üzem pe dig több mint 2500 főt
fog lal koz tat majd. Idén el ső sor ban a gyár tás
te rü le té re ke re sünk mun ka tár sa kat a ré gi ó -
ból” – nyi lat koz ta Ulrich Jäger, a Mer ce des-
Benz Manufacturing Hun ga ry Kft. sze mély -
ze ti ve ze tő je.

A cég még 2010 te lén stra té gi ai együtt -
mű kö dé si szán dék nyi lat ko za tot írt alá Kecs -
ke mét Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá -
val és a Bács-Kis kun Me gyei Ke res ke del mi
és Ipar ka ma rá val. A fe lek a gya kor lat ori en -
tált au tó ipa ri szak em ber kép zés alap el ve i ben
ál la pod tak meg – ez a du á lis kép zés egye dül -
ál ló és pél da ér té kű az or szág ban. Idő köz ben
to váb bi 9 he lyi cég csat la ko zott a né met or -
szá gi hoz ha son ló du á lis kép zés be ve ze té sé -
hez. Frank Klein, a Mer ce des-Benz
Manufacturing Hun ga ry Kft. ügy ve ze tő je el -
mond ta: „Be ru há zá sunk a Mer ce des-Benz új
kecs ke mé ti üze mé be bi zo nyít ja, hogy hos  szú
táv ra ter ve zünk. Köz pon ti kér dés szá munk ra
a szak kép zett mun ka erő-után pót lás biz to sí tá -
sa. Né met or szág ban hos  szú ide je nagy si ker -
rel al kal maz zuk a du á lis szak kép zést”.

En nek ér tel mé ben 2011. szep tem ber 1-jén
már 34 ta nu ló kezd het te meg há rom szak má -
ban (gép jár mű mechatronikus, mechatroni -
kus kar ban tar tó, va la mint járműkarosszéria -
előkészítő és fe lü let be vo nó) ta nul má nya it a
Ma gyar or szá gon el ső ként be ve ze tett du á lis
szak kép zés ke re té ben.

Emel lett a Mer ce des-Benz stra té gi ai
együtt mű kö dést írt alá a Kecs ke mé ti Fő is ko -
lá val, mely nek ke re té ben a du á lis fel ső fo kú
kép zés alap ja it rak ják le.

Kör nye ző inf rast ruk tú ra, 
ma gyar vál lal ko zá sok
A nagy mé re tű be ru há zás szer ves ré sze a kör -
nye ző inf rast ruk tú ra ki épí té se is. Ez év már ci -
u sá ban kezd te meg a MÁV a Mer ce des-Benz
kecs ke mé ti gyá rát a Ceg léd–Sze ged vas úti fő -

vo nal lal ös  sze kö tő vá gány ki épí té sét. „A meg -
fe le lő inf rast ruk tú ra ki ala kí tá sa a pro jekt el en -
ged he tet len ele me. A kör for gal mak lét re ho zá -
sa a gyár mel lett el ha la dó 54-es és 5-ös szá mú
uta kon már már ci us ele jén meg kez dő dött. A
vas úti szál lí tás mind az al kat ré szek gyár ba, il -
let ve a kész au tók gyár ból tör té nő szál lí tá sá -
ban nagy sze re pet ját szik” – mond ta Frank
Klein, a Mer ce des-Benz Manufacturing Hun -
ga ry Kft. ügy ve ze tő je.

A gyár üzembehelyezése to vább ra is az üte -
me zés nek meg fe le lő en ha lad. Frank Klein: „Be -
fe je ző dött a gyár tó csar no kok mű sza ki fel sze re -
lé se, és a be ren de zé sek és gyár tó so rok üzem be
vé te le után szep tem ber ele jén be in dult a pró ba -
üzem, va gyis el kez dőd tek a gyár tás tesz te lés kü -
lön bö ző fo ko za tai, ame lyek so rán el ké szí tik az
el ső teszt au tó kat, és op ti ma li zál ják a tel jes gyár -
tó be ren de zést. Ez ál tal min den elő fel té tel adott
lesz, hogy a jö vő év el ső ne gye dé ben le gu rul -
has sa nak a fu tó sza lag ról az el ső ügy fél au tók”.

Az új B-osztály ügy fél au tó i nak gyár tá sa
2011 szep tem be ré ben kez dő dik Rastattban,
majd 2012 el ső ne gye dé ben Kecs ke mé ten is.
A ter me lés in dí tá sá nak ez az el csúsz ta tá sa le -
he tő sé get ad ar ra, hogy a Rastattban nyert ta -
pasz ta la to kat tel jes mér ték ben fel hasz nál ják
Kecs ke mé ten, így hoz zá já rul a jár mű vek ki -
vá ló mi nő sé gé nek biz to sí tá sá hoz. 

A Mer ce des-Benz Kecs ke mé ten

Bács-Kiskun megye 7

Új csillag az égen

24 hónap alatt elkészült a Mercedes-Benz kecskeméti gyára

Szeptembertől beindult a próbaüzem, az első autók 2012-ben készülnek majd el
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A vá ros gaz da sá gi lag és po li ti ka i lag ki -
egyen sú lyo zott, ké nyel mes ott hont je lent
az ott élők nek, meg fe le lő kör nye ze tet biz -
to sít a be fek te tők nek. A kecs ke mé ti ek to le -
rán sak, és nyi tot tak min den új ra, ugyan -
ak kor ra gasz kod nak ha gyo má nya ik hoz.
Dr. Zombor Gá bor pol gár mes ter ar ra szá -
mít, hogy a né pes ség je len tő sen emel ke dik
a kö vet ke ző évek ben. A cél, hogy Kecs ke -
mét en nek el le né re is él he tő, sze ret he tő vá -
ros ma rad jon.

– Rend kí vül nagy arány ban, majd’ 80 szá za -
lék ban ka pott is mé tel ten bi zal mat a vá ros la -
kó i tól. Mi nek tu laj do nít ja?
– Na gyon meg tisz te lő volt szá mom ra ez a sza -
va za ti arány. Ugyan ak kor azt gon do lom, hogy
ilyen mér té kű bi za lom óri á si fe le lős sé get je -
lent a jö vő re néz ve. A kecs ke mé ti ek üze ne te
volt ez, amely ben meg fo gal maz ták: az ál ta -
lunk 2006 őszé től 2010 őszé ig el vég zett mun -
ká val elé ge det tek, és leg alább ezt a tel je sít -
ményt vár ják tő lünk a to váb bi ak ban is. Ösz  -
szes sé gé ben azt gon do lom, hogy a ma gas 
sza va za ti arány an nak a vá ros po li ti ká nak kö -
szön he tő, amely ben vi lá go san ki je löl tük az
irányt, és ah hoz mind vé gig tar tot tuk ma gun -
kat. Gon do lok itt pél dá ul a ha té ko nyabb mű -
kö dést cél zó in téz mé nyi át szer ve zés re, amel-
lyel je len tős ös  sze ge ket ta ka rí tot tunk meg úgy,
hogy köz ben még a kis is ko lá kat is meg men -
tet tük, és nem rom lott az ok ta tás szín vo na la.
Ki dol goz tuk – az or szág ban el ső ként – a hely -
ben köz pon to sí tott egy sé ges köz be szer zé si
rend szert, amel  lyel száz mil li ó kat spó rol tunk.
A vál lal ko zá sok szá má ra is egy ked ve zőbb,
gaz da ság ösz tön ző kör nye ze tet te rem tet tünk
egye bek kö zött az zal, hogy az or szág ban szin -
tén el ső ként fo ko za to san csök ken tet tük a he lyi
ipar űzé si adót 2 szá za lék ról 1,6 szá za lék ra.
Úgy gaz dál kod tunk, hogy a vá ros pénz ügyi leg
még a leg ne he zebb idők ben is sta bil ma rad -
has son. A Kecs ke mét re jel lem ző po li ti kai,
gaz da sá gi, tár sa dal mi, kul tu rá lis lég kör is hoz -
zá já rult ah hoz, hogy a Daimler Kecs ke mé tet
vá lasz tot ta a Mer ce des-üzem hely szí né ül, ez
pe dig két ség te le nül olyan si ker, ami szin tén
meg mu tat ko zott a vá lasz tá si ered mény ben.    

– Mit tart a vá ros és az ott élők leg na -
gyobb eré nyé nek?

– Azt hi szem, nem va gyok el fo gult, ha azt
mon dom, a kecs ke mé ti em bert „igen jó
anyag ból gyúr ták”. Az itt élők to le rán sak, és
nyi tot tak min den új ra, ugyan ak kor ra gasz -
kod nak a sa ját múlt juk hoz, ha gyo má nya ik -
hoz, és ezek a tu laj don sá gok jól meg fér nek
egy más mel lett. Ki tar tó, szor gal mas em be -
rek, tesz nek ön ma guk bol do gu lá sá ért. Na -

gyon so kan vesz nek részt ak tí van a vá ros éle -
té ben, és tisz te let re mél tó, aho gyan kri ti ku san
rá vi lá gí ta nak a hi á nyos sá gok ra is. 

– Mi lyen el vek ve zér lik a pol gár mes te ri
mun ká ban?

– Itt hely ben ki fe je zet ten vá ros po li ti kát
kell foly tat nunk, er re biz ta tom a mun ka tár sa -
i mat is. Kon szen zus ra tö rek szem, és meg győ -
ző dé sem, hogy szak mai, po li ti kai vi tá kat
csak a le he tő leg jobb meg ol dá sok meg ta lá lá -
sa ér de ké ben ér de mes foly tat ni. Fon tos nak
tar tom, hogy a kecs ke mé ti ek va ló ban ott hon
érez hes sék ma gu kat a sa ját vá ro suk ban, és a
mai vál sá gos idő szak ban le he tő sé ge ink hez
ké pest tény le ges se gít sé get nyújt has sunk
min den rá szo ru ló nak.  

– Me lyek az el múlt cik lus leg na gyobb
ered mé nyei?

– Az előbb már em lí tet tem, hogy a vá ros
pénz ügyi sta bi li tá sá nak meg te rem té se, az en -

nek ér de ké ben ho zott in téz ke dé sek ké pez ték
az ala pot. Leg alább en  nyi re büsz kék le he tünk
azon ban ar ra is, hogy mel let te volt erőnk fej -
lesz te ni. Óvo dai fé rő he lye ket hoz tunk lét re,
utak, ke rék pár utak épül tek, szám ta lan pá lyá -
za tot nyer tünk, ame lyek ből lé nye gé ben min -
den te rü let nek ju tott tá mo ga tás. A be fe je zett
pro jek tek mel lett pe dig úja kat ké szí tet tünk elő,
ezek meg va ló sí tá sa most a leg na gyobb fel adat.  

– Fej lesz té sek so rá ról szól nak a hí rek
Kecs ke mé ten. Kór ház, für dő komp le xum,
belváros… Me lyek a leg fon to sab bak, hol
tar ta nak?

– Szin te kép te len ség rang so rol ni, hi szen
eb ben az eset ben va ló ban igaz, hogy min den
min den nel ös  sze függ. A Mer ce des-üzem ide -
te le pü lé se fel gyor sí tot ta a tem pót, mert jön -
nek ve le együtt a be szál lí tók is, egy re na -
gyobb a be fek te tői ér dek lő dés, ami azt je len ti,
hogy né hány éven be lül 10-15 szá za lék kal

Kecs ke mét gyor su ló ütem ben, t
Bács-Kiskun megye8

A kecskeméti városháza az ország egyik legszebb szecessziós épülete, most uniós forrásból újítaná me
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emel ked het a vá ros lé lek szá ma. Ne künk az a
leg fon to sabb fel ada tunk, hogy eh hez meg fe -
le lő kö rül mé nye ket te remt sünk, és Kecs ke mét
to vább ra is ma rad jon egy él he tő, sze ret he tő
vá ros. Min den fej lesz té sünk eh hez kap cso ló -
dik. Az új fe dett él mény für dő és uszo da épí té -
se már a vé gé hez kö ze le dik, a már meg lé vő
kül té ri rés  szel együtt ez lesz Ma gyar or szág
leg na gyobb víz fe lü let tel ren del ke ző lé te sít -
mé nye. A bel vá rost egy részt a Rá kó czi
út–Vasútkert revitalizációja érin ti, amely rész -
ben már el kez dő dött, más részt pe dig fon tos
le het a vá ros há za gyö nyö rű sze ces  szi ós épü le -

té nek meg újí tá sa, utób bi szin tén pá lyá za ti for -
rás ból tör tén ne. Rend kí vü li fel adat a köz le ke -
dés fej lesz tés is, négy pá lyá za tunk is er re irá -
nyul, ös  sze sen 135 mil li árd fo rint ér ték ben.
Az egyik ke re té ben intermodális pá lya ud var
jön lét re, és fej leszt jük a he lyi kö zös sé gi köz -
le ke dést, a má so dik ban a tér sé gi el ér he tő sé -
gek ja ví tá sát cé loz tuk meg. A két pro jekt rész -
le tes meg va ló sít ha tó sá gi ta nul má nyai ké szül -
nek most. A har ma dik ilyen pá lyá za tunk az
elő vá ro si köz le ke dés fej lesz té sét tűz te ki cé -
lul, a ne gye dik pe dig a ke rék pár utak to váb bi
fej lesz té sét. Fon to sak azon ban az olyan, az
előb bi ek hez ké pest ugyan ap ró nak tű nő, de
leg alább olyan je len tős be ru há zá sok, ame lyek
ke re té ben gon dos kod ni kell az ide ér ke ző csa -
lá dok hét köz nap ja i ról: a lak ha tás ról, az ok ta -
tás ról, az óvo dai el he lye zés ről.    

– Úgy tű nik, a gaz da sá gi szfé ra is ked ve li
Kecs ke mé tet. Biogázüzem, új Phoenix
Mecano-gyár tó csar nok, Mer ce des, hogy né -
hány je len tő seb bet em lít sünk. Mit je len te nek
a vá ros éle té ben? Az ön kor mány zat nak eb ben
mi a sze re pe?

– Ahogy az előb bi ek ből is ki tű nik, a meg -
fe le lő gaz da sá gi kör nye ze tet a vá ros nak kell
meg te rem te nie, és a ko or di ná tor sze re pe is az
ön kor mány za té. Cse ré be mun ka he lyek ez re it
kap juk, mel let te nö ve ke dik a he lyi vál lal ko -
zá sok for gal ma, hi szen az itt dol go zók a meg -
ke re sett pén zük nagy ré szét itt is köl tik el.
Nem utol só sor ban pe dig Kecs ke mét he lyi-
iparűzésiadó-bevételei éves szin ten mil li ár -
dok kal nö ve ked nek majd, azt pe dig to váb bi
fej lesz té sek re for dít hat juk. Ter mé sze te sen
na gyon fon tos té nye ző, hogy a be ru há zá sok
meg va ló sí tá sá hoz a kor mány zat min den le -
het sé ges se gít sé get meg ad.

– Mi kor gör dül le a sza lag ról az el ső kecs -
ke mé ti Mer ce des?

– Tu do má sunk sze rint 2012 feb ru ár já ban.
– Mi lyen sze re pe van az ide gen for ga lom -

nak? E té ren mi lyen el kép ze lé se ik van nak?
– Kecs ke mét je len leg még ab ban a sze ren -

csét len hely zet ben van, hogy ide gen for ga lom
te kin te té ben „egy éj sza kás” vá ros nak mi nő -
sül. Ki vé telt ké pez nek a fesz ti vál ja ink, és
egyéb, több na pos ren dez vé nye ink idő sza kai
– pél dá ul a Hírös Hét, Ko dály Fesz ti vál, nép -
ze nei ta lál ko zó, Kecs ke mé ti Ani má ci ós Film -
fesz ti vál, Re pü lő nap –, ame lyek re év ről év re

egy re töb ben ér kez nek. Az új
für dő komp le xum az egyik
olyan be ru há zás, amely ezen a
hely ze ten min den bi zon  nyal
vál toz tat. Ak kor van na gyobb
le he tő ség ar ra is, hogy a kör -
nye ző te le pü lé sek kel együtt -
mű köd ve, a lovasprogramokra
is épít ve az ága zat komp le -
xebb cso ma go kat kí nál jon az
ide lá to ga tók nak. A má sik be -
ru há zás a ter ve zett tör té nel mi
té ma park, amely nek lét re ho -
zá sá ra az Új Szé che nyi Terv
ke re té ben sze ret nénk pá lyá za ti
for rást nyer ni.

– Kecs ke mét út tö rő sze re pet vál lal a szak -
kép zés ben, a du á lis szak kép zés zász lós ha jó -
ja ként em le ge tik. Ez még is mit je lent?

– Ez is a Mer ce des ide te le pü lé sé vel
kez dő dött. Né met or szág ban ugyan is du á lis
szak kép zé si rend szer van, ami azt je len ti,
hogy az el mé le ti ok ta tás tör té nik az is ko lá -
ban, a gya kor la ti kép zés pe dig azon cé gek -
nél, ame lyek ké sőbb mun ka adók le het nek,
és ame lyek pon to san tud ják, hogy mi lyen
tu dás ra van szük sé gük. Ezt is mer te fel
Kecs ke mét, és a Bács-Kis kun Me gyei Ke -
res ke del mi és Ipar ka ma rá val, a jár mű ipa ri
vál lal ko zá sok kal, a szak kép ző in téz mé -
nyek kel kö zö sen lé nye gé ben már 2008-ban
el kezd tük az elő ké szí tést. Ta valy a Mer ce -
des  szel, idén to váb bi jár mű ipa ri cé gek kel
kö töt tünk meg ál la po dást a du á lis kép zés
be ve ze té sé re az öt új jár mű ipa ri szak ma
vo nat ko zá sá ban: mechatro nikus, szer -
szám ké szí tő, gép jár mű-tech ni kai sze re lő,
bevonattechnikai sze re lő és gyár tó so ri
össze sze re lő. Idén kez de mé nyez tük, hogy
ezek a szak mák be ke rül je nek az Or szá gos
Kép zé si Jegy zék be. Ez meg tör tént, a vizs -
ga kö ve tel mé nye ket is tar tal ma zó kor mány -
ren de let jú li us ban meg szü le tett. Az elő ké -
szü le tek nek kö szön he tő en Kecs ke mé ten
már most szep tem ber től el in dul hat e szak -
mák kép zé se. Fon tos hang sú lyoz ni, hogy
ez nemcsak Kecs ke mét  és a Mer ce des, ha -
nem min den ma gyar or szá gi gép jár mű gyár -
tó te vé keny sé ge szem pont já ból rend kí vül
fon tos ered mény.

Bács-Kiskun megye 9

, tö ret le nül fej lő dik

Dr. Zombor Gá -
bor 1964. már ci us
12-én szü le tett
Kecs ke mé ten. Or -
vo si, jo gi és köz -
gaz da sá gi dip lo -
mát szer zett. Volt
vidéki or vos, az
OEP Fő vá ro si és
Pest Me gyei igaz -
ga tó ja, a Bács-Kis -
kun Me gyei Kór -
ház fő igaz ga tó ja.
2006 óta or szág -
gyű lé si kép vi se lő
és Kecs ke mét pol -
gár mes te re. Nős,
négy gyer mek
édes ap ja.A városfejlesztésben a legkisebbekre is gondolnak

Kodály Zoltán-emlékmű a zeneszerző
szülővárosában

ná meg az önkormányzat
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Bő ví tet te te lep hely ét, és más fél sze re sé re nö -
vel te al kal ma zot ta i nak szá mát a Hilti Szer -
szám Kft. egy most zá rult, kö zel más fél mil li -
árd fo rin tos fej lesz tés so rán. A kecs ke mé ti
vál lal ko zás, akár egy ék szer: ki csi, de rop pant
ér té kes. Az in no va tív ma gyar gon dol ko dás -
nak kö szön he tő en ez ma nem csak gyár tó, ha -
nem ku ta tás fej lesz tő bá zi sa is a sváj ci pon tos -
sá got és né met pre ci zi tást öt vö ző vi lág cég nek.

Hu szon két éve tíz fő vel ala kult meg a mai
Hilti Szer szám Kft., Kecs ke mét el ső kül föl di
cé ge i nek egyi ke ként – em lék szik vis  sza a
kez de tek re Ta kács Gyu la ügy ve ze tő igaz ga tó.
A ma már lichtensteini tu laj do no sú vál lalat -
nál az óta fo lyik szer szám gyár tás. Ele in te vé -
ső ket, majd fal át tö rő rend sze re ket gyár tot tak,
a pa let ta ké sőbb arany-, il let ve gyé mánt bá -
nyá szat ban hasz ná la tos fúrórudakkal bő vült.
Fog lal koz ta tot ta ik szá ma 2006-ra meg tíz sze -
re ző dött. A vál sá got né mi lét szám csök ken tés -
sel, de ér de mi le épí tés nél kül si ke rült át vé -
szel ni ük. 2009 el ső ne gyed év ében a ter me lés
nagy mér ték ben vis  sza esett, az év  vé gé ig a
stag ná lás volt a jel lem ző, nö ve ke dé si pá lyá ra
2010-től tud tak vis  sza áll ni, a 2008-as szin tet
idén ér ték el – vá zol ta az igaz ga tó. 

A 2000-es év je len tős for du ló pont volt: ak -
kor vál tak jo go sult tá az úgy ne ve zett kom pe -
ten cia cen ter mi nő sí tés re, így a fej lesz tés sel is
hely ben fog lal koz hat nak. Mér nö ke ik előbb
kül föld ön vet tek részt a ku ta tás fej lesz tés ben,
ezt 2006-tól hely ben vég zik, mi vel ren del kez -

nek meg fe le lő kom pe ten ci á val és tu dás bá zis -
sal. Ezt erő sí t ve in ten zí veb bé tet ték ré gi, jó
kap cso la tu kat a mis kol ci, bu da pes ti egye te -
mek kel és a Kecs ke mé ti Fő is ko lá val. A ku ta -
tás fej lesz té sen túl teszt te vé keny sé get is vé gez -
nek a vál la lat cso port szá má ra, el ső sor ban a 
sa ját, il let ve rész ben a ver seny tár sak gé pe it
tesz te lik. – A gyár tás, a fej lesz tés és a teszt te -
vé keny ség hár ma sa meg fe le lő sta bi li tást, jö -
vő ké pet biz to sít – hang sú lyoz ta Ta kács Gyu la. 

A cég ve ze tő ar ról is be szá molt, hogy 2009
kö ze pén si ker rel pá lyáz tak uni ós for rás ra, a
ki vi te le zés múlt év ok tó be ré ben meg kez dő -
dött. Az 1,3 mil li árd forint ér té kű prog ram ke -

re té ben a 2200 m2 gyár tó fe lü le tet 3100 m2-rel
nö vel ték, a szo ci á lis és iro da he lyi sé gek to váb -
bi 1600 m2-t tesz nek ki, a lét szá mot a pá lyá zat -
ban vál lalt üte me zés sze rint más fél sze re sé re
emel ték. A kö zel más fél mil li ár dos fej lesz tés
je len tős lé pés egy olyan nagy sá gú cég éle té -
ben, mint a mi énk – emel te ki Ta kács Gyu la. A
szak em ber-után pót lás a mér nö kö ket il le tő en
el ső sor ban a Kecs ke mé ti Fő is ko lá ról ke rül ki,
amely nek sok hall ga tó ja töl ti gya kor la tát, ír ja
szak dol go za tát a Hilti Kft.-nél. A fi zi kai ál lo -
mány pót lá sa ér de ké ben a he lyi ipar ka ma rá -
val tör tént együtt mű kö dés ered mé nye ként be -
kap cso lód nak a duális képzésbe is.

HILTI: Ahol ér ték a tu dás és a pre ci zi tás

Ka ri kás Pis ta – egy újabb 
hungarikum
Az Univer 1963 óta gyárt ja si ker ter mé két,
a Pi ros Ara nyat. A ter mék oly an  nyi ra nép -
sze rű lett, hogy a már ka név köz név vé vált
az em be rek tu da tá ban, s pi ac ve ze tő sze re -
pe az óta is meg in gat ha tat lan.

Az ara nyat érő pap ri ka kré met az 1990-es
évek ben két új don ság be ve ze té se kö vet te,
név sze rint az Erős Pis ta, és cse me ge pár ja,
az Édes An na. A ter mé kek, ha son ló an a Pi ros
Arany hoz, szép pá lyát fu tot tak be a ha zai pi -
a con. Jó pél da er re, hogy az Erős Pis ta az
idén el nyer te a Superbrands dí jat, 2006-ban
pe dig a Pi ros Aran  nyal együtt a Ma gyar Ter -
mék Nagy dí jat. 

Az Univer az idén pap ri kasze le te ket töl -
tött üveg be, így szü le tett meg leg újabb ter -
mé ke, a Ka ri kás Pis ta. A cég ter vei sze rint a
ter mék egy újabb erős hungarikummá fej -
lőd het, mely fel nő előd je i hez, s a ne ve, 
ha son ló an a Pi ros Arany hoz és az Erős Pis -
tá hoz, maj dan köz név vé vál hat. A cég ve ze -
té sé nek ma ga sak az el vá rá sai rész ben a for -
gal mat, hos  szú tá von pe dig az is mert sé get
il le tő en.

Kor sze rű cso ma go lás a fo lyé kony
étel íze sí tő ka te gó ri á ban
El ső ként az Univer ma jo néz és ke tchup ke rül
eb be a cso ma go lás ba, me lyet szak mai ber -
kek ben tal pas ta sak nak ne vez nek. 

A ter mé kek be ve ze té sét hosszú ter ve zé -
si mun ka előz te meg. Az in no vá ció el ső 
lé pé se a gép be ru há zás volt, me lyet a cso ma-
go lás prak ti kus sá gá ból és tet sze tős kül se jé -
ből ere dő vár ha tó fo gyasz tói el fo ga dott ság -
ra ala poz tak. Na po kon be lül a bol tok ban is
meg te kint he tő a vég ered mény: az att rak tív
gra fi ká val el lá tott tal pas ta sak, mely ből a
ter mék az utol só csep pig ki nyer he tő. In nen
szár ma zik a cso ma go lás be ve ze tő szlo gen -
je: „Csepp se ma rad!”, Az új cso ma go lás
to váb bá öt vö zi a ha gyo má nyos tu bu sos és
fla ko nos ki sze re lé sek min den elő nyös tu -
laj don sá gát. 

Ezt a cso ma go ló anya got Eu ró pa szá mos
or szá gá ban hasz nál ják élel mi sze rek cso ma -
go lá sá ra, Ma gyar or szá gon azon ban a kecs -
ke mé ti vál la lat ve ze ti be el ső ként a ma jo néz
és ke tchup ka te gó ri ák ban. Így tö rek szik
ar ra, hogy a szeg mens ben meg tart sa hos  szú
évek kel ez előtt ki ví vott elő ke lő pi a ci po zí -
ci ó ját. 

In no vá ci ók az Univernél

Közel másfélmilliárd forintos fejlesztés keretében bővítette kecskeméti gyárát a Hilti Szerszám Kft.
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Fel so rol ni is ne héz azo kat a be ru há zá so -
kat, fej lesz té se ket, ame lyek a kö zel múlt -
ban zaj lot tak, il let ve zaj la nak még ma is a
Kecs ke mé ti Fő is ko lán an nak ér de ké ben,
hogy kor sze rű kö rül mé nyek kö zött pi ac ké -
pes szak tu dást sze rez ze nek a hall ga tók. A
fel mé ré sek azt mu tat ják, hogy a tö rek vé -
sek nem hi á ba va lók: a friss dip lo má sok 95
szá za lé ka egy éven be lül mun kát ta lál.

A Gé pi pa ri és Au to ma ti zá lá si Mű sza ki Fő is -
ko la, a Kecs ke mé ti Ta ní tó kép ző Fő is ko la, il -
let ve a Ker té sze ti és Élel mi szer ipa ri Egye tem
Ker té sze ti Fő is ko lai Ka ra in teg rá ci ó já val
2000 ja nu ár já ban jött lét re a Kecs ke mé ti Fő -
is ko la. Az in téz mény ben nap pa li és le ve le ző
ta go za ton 4500-5000 hall ga tó ta nul. A pót fel -
vé te li zők kel együtt idén 1200 új hall ga tó ja
van a campusnak. 

– Ha tá ro zott be is ko lá zá si pro pa gan dát
foly tat tunk,  jó az in téz mé nyünk el he lyez ke -
dé se, hi szen fej lő dő tér ség ben va gyunk, és ki -
vá ló fel té te le ket tu dunk biztosítani a gya kor la -
ti kép zés hez – so rol ta dr. Danyi Jó zsef rek tor
a Kecs ke mé ti Fő is ko la von ze re jé nek pil lé re -
it. Nem el ha nya gol ha tó szem pont az sem,
hogy az itt vég zet tek 95 százaléka a Dip lo -
más Pá lya kö ve tő Rend szer nem ré gi ben el ké -
szült el ső fel mé ré se sze rint egy éven be lül ta -
lált ál lást, a mun ka hel  lyel ren del ke zők 25
szá za lé ka pe dig alig né hány év vel a vég zés
után már ve ze tő be osz tás ban dol go zik.

– A Kecs ke mé ti Fő is ko la a kép zé si kí ná lat
fo lya ma tos bő ví té sé vel és az ok ta tá si fel té te -
lek ál lan dó ja ví tá sá val igyek szik meg fe lel ni a
fel ső ok ta tás sal szem ben tá masz tott ki hí vá -
sok nak  – mond ja dr. Danyi Jó zsef. Igen si ke -
re sen pá lyáz nak. Évek óta négy-öt mil li ár dos
pá lyá za ti te vé keny ség van fo lya mat ban, je -
len leg ti zen há rom pro jek ten dol goz nak.

Az ed di gi leg je len tő sebb a Tár sa dal mi Inf -
rast ruk tú ra Ope ra tív Prog ram ból el nyert 2,5
mil li ár dos tá mo ga tás. Ez sok más mel lett nagy

vo lu me nű la bo ra tó ri u mi gép-, mű szer park- és
in for ma ti kai fej lesz tést, va la mint egy ok ta tás-
mód szer ta ni köz pont és egy több mint 60 szá mí -
tó gép pel fel sze relt infotér ki ala kí tá sát is ma gá ba
fog lal ja. En nek ke re té ben épült meg a kö zel -
múlt ban ava tott, úgy ne ve zett Tu dós ház, amely -
nek mul ti funk ci o ná lis kö zös sé gi te rei, szek ció -
ter mei, tár gya lói, ku ta tó szo bái a hall ga tók jobb
ki szol gá lá sát biz to sít ják, és a vá ros, il let ve a ré -
gió szá má ra is kí nál nak szol gál ta tá so kat.

Idén ja nu ár ban újabb más fél  mil li árd fo -
rin tot nyer tek el a TIOP ke re té ben a jár mű ipa -
ri tan szék lét re ho zá sá ra. A jár mű mér nö ki
alap szak  a ter vek sze rint 2012-ben in dul. 

Ko ráb ban a főiskolán nem volt jár mű ipa ri
kép zés, a Kecs ke mé ti Fő is ko la ve ze té se azon -
ban a Mer ce des meg je le né se kor el ha tá roz ta,
hogy a gé pész mér nö ki sza kon be lül jár mű ipa ri
szak irányt hoz lét re, majd be in dít ja az alap -
sza kot. A kép zés so rán – sőt már a szak in dí -
tá sá nál is – együtt mű köd nek a Mer ce des-
gyár ral. 2010 no vem be ré ben kép zé si és ku ta -
tás fej lesz té si stra té gi ai meg ál la po dást kö tött a
fő is ko la és a Mer ce des. A Kecs ke mé ti Fő is ko -
la a Mer ce des  szel a nyel vi kép zés te rén is
kap cso lat ban áll, több száz ma gyar mun ka vál -
la lót né met nyelv re, né met ve ze tő ket pe dig
ma gyar nyelv re ok tat nak a mo dern nyel vek
in té ze té ben. Az in téz mény rek to ra úgy íté li
meg, hogy Kecs ke mét ipar vál la la ti kör nye ze -
te Győr höz ha son ló, még ha ki sebb is an nál.
Ez a Gé pi pa ri és Au to ma ti zá lá si Mű sza ki Fő -
is ko lai Kar, az az a GAMFK szá má ra jó hely -
ze tet biz to sít. Nem csak a Mer ce des, ha nem
több – köz tük vi lág cé ge ket kép vi se lő – vál lal -
ko zás is part ne rük. A gaz da sá gi szer ve ze tek
gya kor la ti he lyet, ok ta tó kat, cím ze tes egye te -
mi ta ná ro kat biz to sí ta nak, szak kép zé si hoz zá -
já ru lás sal se gí tik a fő is ko lát. Ahogy az egyéb -
ként leg né pe sebb GAMFK, úgy a töb bi kar is
jó kap cso la to kat ápol. – A ker té sze ti ka runk a
ré gió ag rár gaz da sá ga it szak ta nács adás sal, ta -
laj vizs gá lat tal se gí ti, mik ro bi o ló gi ai, élel mi -
szer mi nő sí tő la bort mű köd tet – vá zol ta a rek-
tor, hoz zá té ve, hogy a ta ní tó kép ző kar pél dá ul
a pe da gó gi ai mód szer ta ni in té zet tel tart fenn
jó mun ka kap cso la tot, és a pro jekt pe da gó gia

meg ha tá ro zó köz pont ja. Az in téz mény nek ki -
ter jedt nem zet kö zi kap cso la tai van nak az ok -
ta tás, tan anyag fej lesz tés te rén. A nyu gat-eu ró -
pai együtt mű kö dé sek a rend szer vál tás utá ni
idő szak ra nyúl nak vis  sza, nagy já ból egy év ti -
zed del ké sőbb vi szont a kör nye ző or szá gok -
ban kí nál ko zó kap cso la ti le he tő sé gek ki ak ná -
zá sa is el kez dő dött. 

Az ok ta tá si fel ada tok mel lett nagy fi gyel -
met for dít az in téz mény ve ze té se ar ra, hogy a
le he tő leg op ti má li sab ban old ja meg a hasz no -
sí tá sát an nak a 80 hek tá ros, volt lak ta nya in -
gat lan nak az ún. ho mok bá nyai vá ros rész ben,
amely re ke ze lé si jo got ka pott a 90-es évek
ele jén. Ha si ker rel ér té ke sí te nek az épü let -
együt tes ből, az sa ját erő for rást je lent a kecs -
ke mé ti fel ső ok ta tás szá má ra, húz ta alá Danyi
Jó zsef, hoz zá té ve, hogy pél dá ul az ön kor -
mány zat bérlakásprogramját tud nák se gí te ni
az zal, hogy le mond va a ke ze lé si jo guk ról, a
vá ros ren del ke zé sé re bo csá ta nak épü le te ket,
de van olyan in gat lan is, amely in ku bá tor ház
ki ala kí tá sá ra len ne tö ké le te sen al kal mas. Je -
len leg a fő is ko la több in gat lant is meg hir de -
tett ér té ke sí tés re.

Mil li ár dos fej lesz té sek a jö vő fő is ko lá já ért

A Tudósház felújítás előtt és után

Dr. Danyi Jó zsef a Bu da pes ti
Mű sza ki Egye tem Gé pész mér -
nö ki Ka rán gép gyár tás-tech no -
ló gia sza kon vég zett. 1969 óta
dol go zik a Gé pi pa ri és Au to -
ma ti zá lá si Mű sza ki Fő is ko lán,
majd a há rom kecs ke mé ti fel -
ső ok ta tá si in téz mény in teg rá -

ci ó ját kö ve tő en a GAMF-Ka ron. A kar fő igaz ga tó -
ja, majd 2007 óta a Kecs ke mé ti Fő is ko la rek to ra.
2011-ben kezd te meg má so dik rek to ri cik lu sát.   

Az oldalt támogatta:

Idén 1200 új hallgató kezdte meg tanulmányait a Kecskeméti Főiskolán
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Sós és édes, mi ni és XXL mé re tű, de min den -
kép pen il la tos, fi nom reg ge li vagy uzson na.
Min den ki is me ri a Fornettit. A cég ha zai
tör té ne té ről Bánhidi At ti la ke res ke del mi és
mar ke tingigaz ga tó val be szél get tünk.

– Mi a tit ka a Fornetti tö ret len fej lő dés nek? 
– A Fornettit mint nem zet kö zi fran chise -vál -
lal ko zást és mint már ka ne vet nem szük sé ges
már be mu tat ni. Az em be rek a cég 14 éves tör -
té ne te so rán meg ta pasz tal hat ták, hogy mi lyen

fer ge te ges ütem ben ter jesz ke dik, meg kós tol -
hat ták és meg sze ret het ték ki vá ló ter mé ke it,
ame lyek az alap ját je len tet ték a fo lya ma tos
nö ve ke dés nek. A ke vés bé ér dek lő dők ter mé -
sze tes nek vet ték, hogy el ér he tő kö zel ség ben
ta lál nak Fornetti-üz le tet, ahol fi nom sü te mé -
nyek kel és ked ves ki szol gá lás sal vár ják őket.
A kí ván csib bak oda fi gyel tek a meg je lent hí -
rek re, meg elé ge dés sel kons ta tál ták, hogy ez a
már ka nem volt ré sze se a nagy élel mi szer biz -
ton sá gi bot rá nyok nak, mi köz ben a nem zet kö -
zi fran chise -há ló zat fo lya ma to san bő vül – leg -
utóbb ép pen Tö rök or szág ban és Ka na dá ban
nyíl tak Fornetti-üz le tek. Akik még en nél is
ala po sabb is me rői a vál lal ko zás nak, tisz tá ban
van nak az zal, men  nyi re in no va tív a Fornetti.
Iga zán azon ban csak a szak ma ér té ke li a
Fornetti élel mi szer- biz ton ság és -mi nő ség
irán ti el kö te le zett sé gét, amely a Fornetti-üze -
mek ben mű kö dő, az alap anyag ok tól a fo -
gyasz tó kig ter je dő, in for ma ti kai ala pú di gi tá lis
el len őr ző rend sze rek ben kö vet he tő nyo mon. 

– So ha nem ron tot ták az üz le tü ket a rossz -
nyel vű plety kák? 

– Ter mé sze te sen a tény sze rű hí rek mel lett
idő ről idő re szárny ra kap nak tu da to san ter jesz -
tett os to ba sá gok is, leg in kább az egész sé ges
táp lál ko zás va rázs bur ká ba ágyaz va. Eze ket
na gyon ne héz le küz de ni. Az egyik ilyen rossz -
in du la tú os to ba ság, hogy a Fornetti-ter mé kek
te le van nak tar tó sí tósze rek kel. Mi a csu dá nak

köl te nénk tar tó sí tósze rek re, ha a ter mé ket fa -
gyaszt juk, és az üz le tek ben a sü tést meg elő ző -
en ol vaszt ják ki? A má sik „egész sé ges táp lál -
ko zás”-blődli, hogy a ter mé ke ink hiz lal nak.
Per sze jó za nul vé gig gon dol va csak an  nyi ra
hiz lal nak, amen  nyi re min den más táp lá lék: ha
mér ték te le nül fo gyaszt juk, és köz ben nem
dol goz zuk le a ka ló ri á kat, azok gya ra pít ják a
test súlyt. De ha va la ki tu da to san táp lál ko zik,
rá kat tint pél dá ul a www.fornetti.hu webold a -
lunkra, és meg né zi a ka ló ria táb lá za tot és azt,
hogy mi ként dol goz za fel ezt a ka ló ri át, nem
hí zik el. Mi to vább ra is pék árut ké szí tünk a
leg jobb alap anyag ok ból a le he tő leg jobb mi -
nő ség ben. Újabb és újabb ter mé ke ink is azok
lesz nek, mint pl. a croissant. Fo gyas  szák nyu -
god tan, de mér ték kel! 

Egész sé ges alap anyag ok ból fi nom fa la tok a Fornettitől
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Ren ge teg mun ka, több lá bon ál lás és jó
dön té sek ered mé nye ként a VER-BAU Épí -
tő ipa ri és Szol gál ta tó Kft. nem csak túl él te
a vál sá got, ha nem fo lya ma to san fej lő dik.
Tu laj do no sa, Versegi Já nos a VOSZ me gyei
szer ve ze té nek fel épí té sé ben, és a kecs ke mé -
ti fut ball csa pat si ke ré ben is te vé ke nyen
részt vál lalt. Az ügy ve ze tő igaz ga tó val a
vál lal ko zás ról, a VOSZ-ról és a fo ci ról be -
szél get tünk.

– Míg más cé gek meg síny let ték a vál sá got,
ad dig a VER-BAU Kft. tö ret le nül fejlődik…
– Az épí tő ipa ri ma gán vál lal ko zá som gaz da -
sá gi mun ka kö zös ség ként 1985-ben in dí tot -
tam hét em ber rel. Az el ső év ben 1,6 mil lió,
ta valy hét mil li árd fo rint volt az éves ár be vé -
tel. 120 főt fog lal koz ta tunk, rég óta ben ne va -
gyunk a ré gi ós Top 100-ban. Ab ban, hogy a
VER-BAU  jól pros pe rál, sze re pe van an nak
is, hogy az utób bi né hány év ben ös  sze om lott
szin te min den, a kör nyéken el fogy tak az épí -
tő ipa ri cé gek. Ké szül egy or szá gos lis ta a fel -
tö rek vő cé gek ről, ezen a 90. he lyen ál lunk.

2006 volt a csúcsév, az óta 45 szá za lé kot esett
az épí tő ipar vo lu me ne, mi ak kor 3 mil li árd nál
jár tunk, most több mint a dup lá já nál. 

– Minek tulajdonítja az eredményeket?
– Nem csak egy lá bon ál lunk, és ak kor is

bát ran fej lesz tet tünk, ami kor má sok eset leg a
vál ság tól fél ve ös  sze húz ták ma gu kat, túl élés -
re ját szot tak. Meg pró bál tunk ra ci o na li zál ni,
át gon dol tan fej lesz te ni. Pél dá ul ak kor vet -
tünk 150 mil lió fo rin tért egy olyan gé pet,
ami vel be ton utat le het épí te ni. Ad dig csak
egyet len ilyen gép volt az or szág ban, de az is
15 éves. En nek kö szön he tő en kap tunk meg -
ren de lé se ket, Fe ri he gyen pél dá ul több mint
80 ezer négy zet mé ter tér bur ko lat épí té sé re. A
be ton út bur ko lat mel lett ge ne rálki vi te le zést
és úgy ne ve zett ipa ripad ló-épí tést, -fel újí tást

vég zünk. Eb ben Ma gyar or szá gon a pi ac ve ze -
tők kö zött va gyunk. 

Na gyon so kat kell ten ni azért, hogy mun -
kánk le gyen, fon tos a mar ke ting te vé keny ség
és a sze mé lyes kap cso lat. Kecs ke mé ten a vál -
lal ko zá si szfé rát egész sé ges lo kál pat ri o tiz -
mus jel lem zi, sok ki sebb-na gyobb be ru há zást
el nyer tünk – most ép pen az Al föld Coop-hű -
tő ház és a HILTI-gyár tó csar nok épí té se fo -
lyik  – és a Mer ce des meg je le né se is sze re pet
ját szott a si ker ben. Nagy ki hí vást je len tett,
hogy meg épít het tünk – ban ki se gít ség gel –
öt ven há zat, ame lyet bé rel nek tő lünk. 

– Har mad szor is a VOSZ me gyei el nö ké vé
vá lasz tot ták. Ho gyan kez dő dött?

– A Vál lal ko zók Or szá gos Szö vet sé ge na -
gyon jó tár sa ság volt, de ami kor ala pí tó ja, Pa -
lo tás Já nos párt el nök lett, so kan ki lép tek, ami
jel zi, hogy a vál lal ko zók nem ve vők a po li ti ká -
ra. A Demján Sán dor ve zet te VOSZ-nál, 1998-
ban el in dult egy fel len dü lés. Ad dig ra már min -
den me gyé ben volt el nök ség, csak Bács-Kis -
kun ban nem. Lep sé nyi Ist ván, a Knorr-Bremse
or szá go san is mert ve zér igaz ga tó ja aján lá sá ra

let tem je lölt, és vá lasz tot tak meg me gyei 
el nök nek. Most már 5-600 ta gunk van, és el -
kezd tünk egy meg úju lá si prog ra mot. Sze ret -
nénk, ha nem  csak Kecs ke mét je len ne meg a
szö vet ség ben, van nak Lajosmizsén, Kis kun -
fél egy há zán, Ba ján is olyan ak tív és jó ne vű
vál lal ko zók, akik meg ala pí tot ták a he lyi cso -
por to kat. 

– A kö te le ző ka ma rai tag ság mi att nem
szá mí ta nak ar ra, hogy so kan át pár tol nak?

– So kan el fe led kez nek ar ról, hogy a ka -
ma ra nem ér dek kép vi se let, ha nem köz tes tü -
let, a VOSZ pe dig – Demján Sán dor ral az
élen – a kor mány meg hos  szab bí tott ke ze a
vál lal ko zók fe lé. Klas  szi kus ér dek vé del mi
szer ve zet mely a Ka ma rá val kar ölt ve se gí ti a
vál lal ko zók mun ká ját.

– Mi a vé le mé nye az or szág és Bács-Kis -
kun me gye gaz da sá gi hely ze té ről?

– Nem biz tos, hogy a ne he zén túl va -
gyunk, de ta lán a vé ge fe lé já runk a vál ság -
nak. Az au tó ipa ri be szál lí tói pi ac meg moz -
dult, na gyobb a ke res let, mint a kí ná lat, nem
tud ják olyan gyor san fel épí te ni a le ál lí tott
ka pa ci tá so kat, ami lyen nagy az igény.
Egyéb ként új vi lág fe lé in dul tunk el, át ren de -
ződ tek a ha tal mi vi szo nyok, nem le het fi -
gyel men kí vül hagy ni Kí nát, In di át. A me -
gyét il le tő en ne künk kü lön pers pek tí vát je -
lent a Mer ce des meg je le né se, ha tá sá ra akár
10-20 ezer em ber rel bő vül het a vá ros la kos -
sá ga, és vár ha tó an több vál lal ko zás ide te le -
pül. A vá ros au tó ipa ri köz pont tá vá lik, ami
ah hoz ké pest, hogy ez egy ag rár vi dék, nagy
je len tő ség gel bír. Már most jobb hely zet ben
va gyunk, mint – kevés ki vé tel től el te kint ve –
az or szág töb bi ré sze. A ré gi ós Top 100-ban
a vál lal ko zá sok több mint fe le Bács me gyei,
az el ső hu szon hat cég a mi me gyénk ből va ló.

– A kecs ke mé ti fut ball föl vi rá goz ta tó ja -
ként is emlegetik… 

– Va ló ban si ke rült tör té nel met ír nunk. Még
az elő ző pol gár mes ter ke res te meg a Bertrans
Zrt. ve ze tő jét, Ró zsa Pált, aki ko ráb ban fo cis -
ta volt, hogy se gít sen a csa pat élet ben tar tá sá -
ban, az ő in dít vá nyá ra száll tam be. Ko moly
anya gi ál do za tok kal járt, de szép ered mé nye -
ket ér tünk el. A klub idén száz  éves, 97 éven
át nem ju tott be az NB I-be, most si ke rült.
Idén meg nyer tük a Ma gyar Ku pát, nem zet kö -
zi po rond ra is ki ju tot tunk, ez óri á si ered mény.
És ami még fon to sabb: ami ó ta ma ga sabb osz -
tály ban ját szunk, lé nye ge sen nö ve ke dett a
gyer mek és if jú sá gi fo cis ták szá ma.

A vál ság ban is helyt áll nak

Versegi Já nos 54 éves, épí -
tész tech ni kus. A VER-BAU
Kft. ügy ve ze tő je és 92%-os
tu laj do no sa, a fenn ma ra dó
rész a fe le sé géé. A Vál lal ko -
zók Or szá gos Szö vet sé ge
me gyei el nö ke, a Kecs ke mé -
ti TE Lab da rú gó Kft. társ tu -

laj do no sa. Nős, két fia van. Hob bi ja a te nisz
és a hor gá szat.

Új lendület a kecskeméti futball klubban

A nagyobb volumenű hazai beruházások egyike: a Szentkirályi Ásványvíz Kft. logisztikai központja
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Nem rég ad ták át a Phoenix Mecano Kecs -
ke mét Kft. új, hat ezer négy zet mé te res
gyár tó csar no kát. A be ru há zás hoz kap cso -
ló dó an az el múlt két év ben a dol go zói lét -
szám öt száz fő vel emel ke dett. A pél da ér té -
kű fej lesz tés hát te ré ről dr. Nagy Zol tán
ügy ve ze tő igaz ga tó adott tá jé koz ta tást.

– Mi kor jött lét re, mi vel fog lal ko zik a Phoenix
Mecano Kecs ke mét Kft.?
– A Phoenix Mecano sváj ci-né met tu laj do nú,
sváj ci köz pon tú cég cso port. Fő te vé keny sé ge
gé pi pa ri, elekt ro ni kai és me cha ni kai kom po -
nen sek gyár tá sa. Öt száz  mil lió eurós ár be vé -
te le, hat ezer al kal ma zott ja, és vi lág szer te
több gyár tó bá zi sa van. A Phoenix Mecano
cég cso port ter mé ke i vel je len van mind az öt
kon ti nen sen. Tár sa sá gunk tör té ne te 18 év vel

ez előtt kez dő dött. A Phoenix Mecano Kecs -
ke mét Kft. 1993-ban jött lét re. Az ak ko ri
egyet len üzem csar nok ban 44 dol go zó val
kezd tük el a ter me lést. 

– Ma vi szont a me gye, sőt a ré gió leg je -
len tő sebb gaz da sá gi sze rep lő i nek egyi ke a
cég…

– Tár sa sá gunk va ló ban ha tal mas ütem ben
fej lő dik. 1500 főt fog lal koz ta tunk, ez zel vál -
lal tunk Kecs ke mét vá ro sa és a Dél-Alföldi
Ré gió meg ha tá ro zó mun ka adó ja. Az ár be vé -
telt te kint ve is az él vo nal ba tar to zunk: 2010-
ben – az elő ző évi  ada tok alap ján – a 11. he -
lyen sze re pel tünk a ré gi ós lis tán. 

– Az új gyár tó csar nok még egy ilyen nagy
cég éle té ben is je len tős lé pés le het.

– Va ló ban mér föld kő höz ér kez tünk
2010-ben, ami kor ex port te vé keny sé günk
fel len dü lé sé nek kö szön he tő en 2,3 mil li árd
fo rint ér té kű be ru há zást tud tunk meg va ló sí -
ta ni. Ez egy gaz da sá gi vál ság gal ter helt

idő szak ban or szá gos szin ten is ki emel ke dő
tel je sít mény. Az új csar nok át adá sa már
nem jár je len tős lét szám nö ve lés sel, az
ugyan is az elő ző két év ben már meg tör tént,
öt száz fő vel nö vel tük al kal ma zot ta ink szá -
mát. A be ru há zás hoz a Gaz da sá gi Ope ra tív
Prog ram ma gyar és uni ós for rás ból 460
mil lió fo rint tal já rult hoz zá.

– Mi nek kö szön he tő, hogy a gaz da sá gi
vál ság el le né re fi gye lem re mél tó ered ményt
ér tek el?

– A ter me lés di ver zi fi ká ci ó já nak. Több
ter mék csa lád gyár tá sá val fog lal ko zunk. A
vál ság ban je len tő sen vis  sza esett a gép ipar,
vi szont kom pen zál ta ezt egy új, in no va tív
ter mék, ame lyet két éve kezd tünk gyár ta ni.
Solartech ni kai ter mék ről van szó: elekt ro -
mos áram elő ál lí tá sá ra al kal mas rend sze -

rek hez ál lí tunk elő transz for má to ro kat. Ez
na gyon jól pros pe rált, és kom pen zál ta
2009-ben a má sik ága zat ban el szen ve dett
vis  sza esést. Ezért más cé gek kel el len tét ben
ná lunk nem esett vis  sza a ter me lés és ár be -
vé tel 30-40 szá za lék kal 2009-ben, ha nem
tud tuk tar ta ni a ko ráb bi szin tet. 2010-ben
pe dig már je len tős emel ke dést köny vel het -
tünk el az ér té ke sí tést és a fog lal koz ta tást
il le tő en is.

– Mi re szá mí ta nak és mit ter vez nek er re az
esz ten dő re?

– A gép ipar és az elekt ro ni ka te rü le tén
stag ná lás ra, eset leg sze ré nyebb nö ve ke dés -
re szá mí tunk. Azt gon dol juk, hogy ez zel el -
len tét ben a solar ter mék csa lád to vább ra 
is jól pros pe rál. Itt sze ret nénk nö ve ke dést
el ér ni, eb ben lá tunk pers pek tí vát. A nyu gat-
eu ró pai pi ac nyi tott előt tünk. Je len leg is fő -
leg a né met pi ac ra gyár tunk, eze ket a ter mé -
ket tá mo gat ja az ot ta ni ál lam. De ami még

fon to sabb,  a szol gál ta tó át ve szi – merthogy
er re tör vény kö te le zi –  a ház tar tá sok ban
meg ter melt, de fel nem hasz nált ára mot.
Ma gyar or szá gon saj nos még nin cse nek meg
en nek a fel tét elei.

2011–2012-re olyan be ru há zá si dön té se -
ket hoz tunk, ame lyek több ter me lő egy sé günk
ka pa ci tás bő ví té sé vel járnak. A ter ve zett fej -
lesz té sek ér té ke mint egy 2,4 mil li árd fo rint.
Mind emel lett to vább ra is kü lön fi gyel met
for dí tunk dol go zó ink meg be csü lé sé re, mun -
ka kö rül mé nye i nek ja ví tá sá ra.

– Mek ko ra hang súlyt kap a Phoenix
Mecano Kecs ke mét Kft.-nél a tár sa dal mi sze -
rep vál la lás?

– Cé günk min dig fon tos nak tar tot ta,
hogy be kap cso lód junk mind Kecs ke mét vá -
ro sa, mind Ma gyar or szág vér ke rin gé sé be.

Éve ken át vám sza bad te rü le -
ten vol tunk, ezért ke ve sebb le -
he tő sé günk nyílt ar ra, hogy
ma gyar be szál lí tók kal dol goz -
zunk, és a vá ros sal szo ro sab bá
fűz zük vi szo nyun kat. Ám, fő -
leg az uni ós csat la ko zás után,
a vá ros egyik ki emel ke dő tá -
mo ga tó já vá vál tunk. Ki emel -
ten ke zel jük a he lyi sport és
kul tú ra tá mo ga tá sát. Je len tős
ös  szeg gel tá mo gat juk a Ka to -
na Jó zsef Szín há zat, az él spor -
tot – ko ráb ban a röp lab dát, 
né hány év óta pe dig a KTE-
Ereco lab da rú gó csa pa tát. Emel -
lett több ala pít ványt és ci vil
szer ve ze tet szpon zo rá lunk.
Azt gon do lom, er re büsz kék
le he tünk, és pél dánk kö ve ten -
dő le het má sok szá má ra is.
Több mint tíz éve szak kép zés -
sel is fog lal ko zunk, ki vá ló
kap cso la tot ápo lunk a Kecs ke -
mé ti Fő is ko lá val. 

– Még is mi a si ke rük tit ka?
– Dol go zóink, ve ze tő ink,

be szál lí tó ink ki tar tó mun ká ja,
Kecs ke mét vá ros, a Ma gyar Ál lam, az Eu ró -
pai Unió és a Sváj ci Ál lam szö vet ség tá mo ga -
tá sa nél kül – amit sze ret nék meg kö szön ni –
eze ket az ered mé nye ket nem tud tuk vol na el -
ér ni. A mun ka és a szor ga lom olyan ér té ke -
ket te rem tett, ame lyek re jo go san le he tünk
büsz kék. 

Példaértékű fejlődés a Phoenix Mecano Kft.-nél

Nagy Zol tán 1966-ban szü le -
tett. Ok le ve les köz gaz dász,
cím ze tes fő is ko lai ta nár. Fel -
ső fo kú ta nul má nya it Drez dá -
ban vé gez te, pá lya fu tá sát
ugyan itt kezd te. 1997-től a
PHOENIX MECANO mun -
ka tár sa, 1998-tól ügy ve ze tő -

je, a BKM-i Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra el nök -
sé gi tag ja. Nős, két gyer me ke van.

1500 munkahelyet biztosít a hatalmas üzem
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Hos  szú tá vú gon dol ko dás, a part ner ség
elő tér be he lye zé se és a ki vá ló ság ra va ló tö -
rek vés a leg főbb jel lem ző je a há rom me -
gyé ben szol gál ta tó BÁCSVÍZ Zrt.-nek. A
ki zá ró lag ön kor mány za ti tu laj don ban lé vő
cég ügy fe lei és dol go zói meg elé ge dett sé gé -
re vég zi mun ká ját, ös  sze gez te Kur di Vik -
tor el nök-ve zér igaz ga tó.

– A BÁCSVÍZ Zrt. a múlt év de cem be ré ben
ün ne pel te fenn ál lá sá nak 60. év for du ló ját. Mit
tart a leg je len tő sebb ered mény nek?
– Fon tos nak tar tom, hogy a szol gál ta tá si te rü -
le tünk 2010-ben és 2011-ben is bő vül ni tu -
dott.  Az új te le pü lé sek csat la ko zá sá val ma
már nemcsak Bács-Kis kun megye észa ki ré -
szén, ha nem Jász-Nagykun-Szolnok és Pest
me gyé ben is szol gál ta tunk. Ös  sze sen 37 te le -
pü lé sen nyúj tunk ivó víz- és csa tor na szol gál ta -
tást. Cé günk százszá za lé kos ön kor mány za ti
tu laj don ban van, 41 ön kor mány zat a rész vé -
nye se. Büsz kék va gyunk ar ra, hogy 2009-ben
má so dik he lye zést ér tünk el a Leg jobb Mun -
ka hely fel mé ré sen, és el nyer tük a köz mű
szek tor kü lön dí ját. 2010-ben si ke rült ezt meg -
ko ro náz nunk az zal, hogy át ve het tük a Kö zép-
Ke let-Eu ró pa ha to dik leg jobb mun ka hely -
ének já ró el is me rést. Fon tos vis  sza iga zo lás a
tel je sít mé nyünk ről, hogy idén tár sa sá gunk
nyer te meg a dél-al föl di ré gió ke res ke del mi és
ipar ka ma rái ál tal meg hir de tett Re gi o ná lis 
Mi nő sé gi Dí jat. A fen ti ek mel lett rend sze res
elé ge dett ségmé ré se ket vég zünk, hogy vis  sza -
jel zést kap junk ügy fe le ink és tár sa dal mi kör -
nye ze tünk vé le mé nyé ről.

– Mit je len te nek ezek az el is me ré sek?
– Ma már ke vés pusz tán a szak ér te lem,

nem elég, ha va la ki kor sze rű, meg bíz ha tó
tech no ló gi á val ren del ke zik, csak ak kor tud
si ke re ket el ér ni, ha a cég iránt ma xi má li san
lo já lis és mo ti vált mun ka tár sak kal ren del -
ke zik. Há lás va gyok azért, hogy mind
a 484 mun ka tár sam mal együtt hi -
va tás ként te kin tünk a mun kánk ra. 

– Négy éve, ami kor ve zér igaz -
ga tó lett, mi lyen ter ve ket fo gal -
ma zott meg?

– Sze ren csés em ber va gyok,
hogy ez az el ső mun ka he lyem.
Ve zér igaz ga tói ki ne ve zé sem
előtt 11 évet a szer ve zet kü lön bö -
ző pont ja in töl töt tem el, itt vol tam
gya kor nok, üzem ve ze tő, üzem mér -
nök ség-ve ze tő, majd osz tály ve ze tő.
Nagy am bí ci ó val, öt le tek kel és ja vas -
la tok kal tel ve ke rül tem eb be a po zí ci ó ba.
Ezek a cég meg újí tá sá ra, egy di na mi kus szer -
ve zet ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó el kép ze lé sek
vol tak. Na gyon örü lök, hogy a bel ső kom mu -
ni ká ci ót és a hu mán erő for rás sal kap cso la tos
ügyek me ne dzse lé sét si ke rült új di men zi ó ba
he lyez ni. En nek vis  sza iga zo lá sát je len tik az
em lí tett el is me ré sek is.

– Je len tős be ru há zást zár tak le a
közelmúltban…

– Kecs ke mét és a kör nyék be li te le pü lé -
sek ISPA-beruházásának ér té ke 11 mil li árd

fo rint volt, ami or szá go san is je len tős nek
mond ha tó. 11 ezer in gat lan szenny víz csa -
tor na-be kö té se va ló sult meg, kor sze rű sí tet -
tük a tisz tí tó te le pet, és olyan iszap kom posz -
tá ló üze met épí tet tünk, amely a ma el ér he tő
leg kor sze rűbb tech no ló gi á val ren del ke zik.
En nek ered mé nye ként a Kecs ke mé ten és
kör nyé kén élő 130 ezer em ber szenny vi zét
tisz tít juk meg kör nye zet ba rát mó don. Cé -
lunk a ke let ke zett kom poszt ter mék ké nyil -
vá ní tá sa és ér té ke sí té se, ami még gaz da sá -
go sab bá ten né te vé keny sé gün ket. Ha son ló
célt szol gál két bio gázüze münk is. Kis kun -
fél egy há zi te le pün kön az ös  szes ener gia -
igény több mint 30 szá za lé kát fe de zi a bio -
gáz ból ter melt vil la mos ener gia. Öröm te li,

hogy a kecs ke mé ti szenny víz tisz tí tó
te le pün kön ezen ér ték több mint

60 szá za lék. Ta valy 1,2 mil li -
árd fo rint volt a cég be ru há zá si

ke re te, amely az  ötmilliárdos
ár be vé tel mel lett  ki emel ke dő -

en jó arány a víziközmű
szek tor ban.

– Ter vez nek to váb bi be ru -
há zá so kat?

– Na gyon sok fel adat áll
előt tünk, több mint tíz, 2000
fő nél ki sebb te le pü lé sen még
nincs szenny víz csa tor na. A

BÁCSVÍZ Zrt. nem in dul hat pá -
lyá za to kon, de min den szak mai tá mo ga tást
meg ad az ön kor mány zat ok nak ah hoz, hogy
si ke res pá lyá za tot tud ja nak be nyúj ta ni. 

– Nem je lent hát rányt az, hogy ön kor -
mány za ti tu laj don ban van a cég?

– Mi hi szünk ab ban, hogy ez nem hát rány,
ha nem előny. Az ön kor mány zat is le het jó
gaz da, jó tu laj do nos. Ha szak ma i lag fel ké -
szült és el kö te le zett mun ka erő vel vá gunk ne -
ki a fel ada tok nak, és bír juk a tu laj do no sok bi -
zal mát, nagy sze rű ered mé nye ket le het el ér ni.
A jö vőt il le tő en a víziközmű tör vény meg szü -

le té sé vel új hely zet áll hat elő a pi a con. Azok
a cé gek lesz nek ver seny előny ben, ame lyek
fel ké szül ten vár ják a vál to zást, kép zett szak -
em be rek kel, kor sze rű tech no ló gi á val, tő ké vel
és gya kor lat tal ren del kez nek a víz el lá tó és
szenny víz el ve ze tő, -tisztító rend sze rek mű -
köd te té sé ben. A BÁCSVÍZ Zrt. vé le mé nyem
sze rint min den ben meg fe lel az el vá rá sok nak.
Ren del ke zünk azok kal az adott sá gok kal és
re fe ren ci ák kal, hogy kel lő alá zat tal és a ránk
jel lem ző lel ki is me re tes mun ká val – az ön kor -
mány zat ok kal együtt mű köd ve – ered mé nyes
sze rep lői le gyünk a pi ac nak. 

– Mi a tit ka a BÁCSVÍZ Zrt. si ke re i nek?
– Há lás va gyok elő de im nek, hogy so ha

nem elé ged tek meg a kö zép sze rű ség gel.
Olyan ala pot fek tet tek le, ame lyet a hos  szú
tá vú gon dol ko dás, a part ner ség, a meg bíz ha -
tó ság és a ki vá ló ság ra va ló tö rek vés jel le -
mez. Ezt a fi lo zó fi át si ke rült el fo gad tat ni a
mun ka vál la lók több sé gé vel, ez az ered mé -
nyes sé günk tit ka. 

BÁCSVÍZ Zrt.: Partnerség és minőség

Kur di Vik tor 37 éves ok le ve -
les épí tő mér nök. 1996-tól a
BÁCSVÍZ Víz- és Csa tor na -
szol gál ta tó Zrt. mun ka tár sa,
majd 2007-től el nök-ve zér -
igaz ga tó ja. 2007-től a Bács-
Kis kun Me gyei Ke res ke del mi
és Ipar ka ma ra el nök sé gi tag -

ja, 2010-től a Ma gyar Víziközmű Szö vet ség el -
nö ke. Nős, há rom gyer mek édes ap ja.

Biogázüzem és korszerű iszapkomposztáló épült a megújult szennyvíztisztító telepen
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Egy iga zi, han gu la tos Duna menti kis vá ros ba
sze ret nénk meg hív ni az ol va sót, ahol jó a le -
ve gő, le het ke rék pár ral vá ros né ző tú rá ra 
in dul ni, kéz mű ves te vé keny sé gek kel is mer -
ked ni, el me rül ni a ha gyo má nyok ban, rá cso -
dál koz ni az ezer év alatt a min den ko ri ér se kek
ál tal ös  sze gyűj tött kin csek re, s vé gül fi nom
pap ri kás éte lek mel lett meg pi hen ni, hi szen a
fű szer pap ri ka fő vá ro sá ba in vi tál juk Önt, Ka -
lo csá ra.

A bel vá ros szí vé ben, ha zánk egyik leg -
szebb ba rokk temp lo má nak, a Fő szé kes egy -
ház nak re mek Angster-orgonáján a 19. szá -
zad ban Liszt Fe renc is ját szott, és igen el is -
me rő en nyi lat ko zott ró la. A Fő szé kes egy ház
szom széd sá gá ban a vad gesz te nye fák kal kö -
rül ölelt Ér se ki Pa lo ta és a Szent há rom ság
tér, ahol min den ka rá csony kor sza bad té ri
bet le he met ál lí tunk, mely ben es tén ként élő
sze rep lők kel mu tat juk be a Há rom Ki rá lyok
tör té ne tét. A tér 18. szá za di épü le tei ma is 
őr zik a hely tör té nel mi han gu la tát, s az ezer -
éves múlt fenn ma radt em lé kei meg te kint he -
tők ezek ben az épü le tek ben, és az ott mű kö -
dő in téz mé nyek ben. A Fő szé kes egy há zi
Könyv tár pá rat la nul gaz dag kó de xek ben, és

a könyv ki adás el ső év ti ze de i ből szár ma zó
ős nyom tat vány ok ban. Leg fon to sabb lát vá -
nyos sá ga Patachich Ádám ér sek (1732-
1784) nagy kö rül te kin tés sel és mű vé szi ér -
zék kel be ren de zett ba rokk ol va só ter me. Az
Ér se ki Kincs tár és a Fő egy ház me gyei Le vél -
tár igen vál to za tos tárgy anyag gal mu tat ják
be az ezer éves Ka lo csai Ér sek ség tör té ne tét,
a ki emel ke dő anya köny vi gyűj te mény mel -
lett egy ház igaz ga tá si ak ták, szent szé ki bí ró -
sá gi, is ko lai, gaz da sá gi és po li ti kai-köz éle ti
té má jú in for má ci ók is bő ség gel elő for dul -
nak. Nem cso da, hi szen az egy ház me gye ér -
se kei a kö zép kor ban még or szág rész nyi te rü -
le te ket igaz gat tak, és szük ség ese tén a ha dak
élén áll tak a hon vé dő har cok ban. A 19. szá -
zad ban vá ro su kat is ko la vá ros sá fej lesz tet ték,
és or szá gos hí rű, ki vá ló in téz mé nyek nek ad -
tak ott hont. A Szent Ist ván Gim ná zi um ma is
mű kö dő csil lag vizs gá ló val büsz kél ked het,
me lyet Haynald La jos ér sek lé te sí tett az ak -
ko ri je zsu i ta gim ná zi um ban. A ka lo csai je -
zsu i ta csil la gász, a „nap ku ta tó Fé nyi Gyu la”
pá rat la nul szor gos Nap-meg fi gye lé se i nek
kö szön he tő, hogy a XIX/XX. sz. csil la gá szai
előtt Ka lo csa ne ve is mer tebb volt, mint Bu -

da pes té. Ezen múlt szel le mi sé gén ren dez zük
meg min den év ben a La ka tos György fa gott -
mű vész ál tal fém jel zett Kék Ma dár Fesz ti -
vált, amely a ma gyar kul tu rá lis élet gyöngy -
szem évé vált az el múlt 20 év alatt.

Mond hat ni, hogy Ka lo csán nem ápol ják a
ha gyo má nyo kat, itt még az élő ha gyo má nyok
kö zé csöp pen az ide  lá to ga tó. Ki ne is mer né 
a jel leg ze tes ka lo csai min tát, mely meg je le nik a
vi se le te ken – ma is ren ge te gen fog lal koz nak
hím zés sel, sőt az idő sebb as  szo nyok meg szo -
kott ut cai vi se le te ként ta lál ko zunk ve le nap
mint nap –, há zak fa lán, pin gá ló as  szo nyok
ügyes ke zei nyo mán, vagy a mél tán hí res ka -
lo csai por ce lá non. A Ka lo csai Por ce lán fes tő
Ma nu fak tú ra  ter mé kei  mos ta ná ban több ször
is fel buk kan tak a mé di á ban – az an gol her ce -
gi pár, Kate és William szí vé lyes kö szö ne tet
mon dott a gyö nyö rű ókalocsai min tá val dí szí -
tett te ás kész let ért, mel  lyel Ka lo csa vá ros gra -
tu lált a ki rá lyi frigy hez –, nem rég pe dig a
„szá gul dó cir kusz” McLaren pi ló tái, Hamilton
és Button vet tek át kéz zel fes tett por ce lán ser -
le get a ka lo csai kül dött ség től.

A vá ros ban és kör nyé kén a nép tánc ba
szin te „be le nő nek” a gye re kek. A nép tánc -
egye sü le tek, mű vé sze ti is ko lák több ezer ta -
got szám lál nak. A Duna Menti Folk lór fesz ti -
vál, mely sok tíz éves ha gyo mány ra te kint
vis  sza, fel vo nul tat ja a kör nyék és a Du na
men te tánc cso port ja it, de szá mos kül föl di
csa pat is na gyon szí ve sen jár vis  sza a szín vo -
na las hat  na pos ren dez vény re.

Ezer év, ezer érv!
Kalocsa téged látni kell!

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. szá zad ban tör tént, hogy vi lág kö rü li út -
ra in dult a vá ros nép mű vé sze te és az itt ter mesz -
tett fű szer pap ri ka. A há zak ős  szel Ka lo csán és a
kör nyék be li te le pü lé se ken kü lö nös díszt kap -
nak. A „ma dár lé cek” alatt az eresz től az ab la ko -
kig pi ros füg göny ként lóg nak a pap ri ka fü zé rek
– ha gyo má nyos mó don szá rít ják így a ter me lők
őr lés előtt a fű szer pap ri kát. A le ve gőt te le van a
pap ri ka édes, még is pi káns illatával... A Pap ri -
ka mú ze um egy ré gi ka no nok ház ban ka pott he -
lyet Ka lo csán. A pad lás tér ben el he lyez ke dő ki -
ál lí tás is mer te ti a ma gyar fű szer pap ri ka tör té ne -
tét. A lá to ga tás él mé nyét fo koz za a ge ren dák ra
akasz tott pap ri kafü zé rek lát vá nya és il la ta. A
pap ri ká val ké szül nek a hí res pap ri kás éte lek,
mint a ka lo csai ha lász lé, pa cal, pin ce pör költ, és
so rol hat nám. Gaszt ro nó mi ai sok szí nű sé günk
ki emel ke dő ren dez vé nye a Ka lo csai Pap ri ka
Fesz ti vál, amely ke re té ben ren dez zük meg a
pap ri kás éte lek fő ző ver se nyét.

Be szél nünk kel le ne még a Viski Kár oly
Mú ze um ról, mely 2002-ben el nyer te az Év
Mú ze u ma díjat, s ter me i ben együtt je le nik
meg a nép élet és a tör té ne lem. Nem len ne sza -
bad ki hagy nunk a Táj há zat, mely 200 év vel
ez előtt épült, úgy ne ve zett „par tos” ház, és Ba -
kodpusz tát ahol a nép mű vé szet és a ha gyo má -
nyok mel lett a rég múlt idők pa rasz ti éle té vel,
ál lat tar tá sá val is mer ked het meg az oda lá to ga -

tó. És min den kép pen em lí te nünk kel le ne a
gyö nyö rű Du na-par tot, és a nyár fák kö zött rej -
tőz kö dő gyöngy sze met, a Szelidi-tavat, mely
gyógy vi zé nek és kel le mes kör nye ze té nek kö -
szön he tő en nya ran ta ren ge teg tu ris tát csá bít.

Sé tán kat a vá ros szí vé be vis  sza tér ve a min -
den ko ri ér se kek ál tal te le pí tett, és év szá zad -
okon át gon do zott park ban, az Ér sek kert ben
fe jez het jük be. ...és re mél jük, hogy leg kö ze -
lebb már nemcsak vir tu á li san, ha nem együtt,
élő ben te het jük meg Ön nel, Ked ves Ol va só.

Török Ferenc 
polgármester

Tö rök Fe renc 1957-ben szü le -
tett Ka lo csán. Há rom gyer -
mek édes ap ja. Vég zett sé ge
rajz-föld rajz sza kos ál ta lá nos
is ko lai ta nár. 2010-től Ka lo csa
vá ros pol gár mes te re. Hit val lá -
sa, hogy egy jól mű kö dő, fi a -
ta los, len dü le tes, a ter ve i ket

meg va ló sí ta ni tu dó em be rek kel te li pol gá ri kis -
vá ros le gyen Ka lo csa, ahol az ér té ke i ket a he lyén
be csü lik, és a ki tö ré si le he tő sé ge i ket a le he tő leg -
ha té ko nyab ban meg tud ják va ló sí ta ni.

Bács-Kiskun megye 17

Fesz ti vál Nap tár
Kék  Ma dár Fesz ti vál (jú ni us el ső hét vé gé je):
1991 óta min den év ben a ka lo csa és kör nyék be li be teg gyer me kek tá mo ga tá sá ra ren de zik
meg a Kék Ma dár Fesz ti vált, me lyen 3-400 nem zet kö zi és or szá gos hí rű mű vész lép fel in -
gyen. A szpon zo rok a he lyi és kör nyék be li la ko sok adó juk 1% -át ajánl ják fel tá mo ga tás ként.
Duna Menti Folklórfesztiál:
Há rom  éven te ren de zik meg Ka lo csán a Duna Menti Folk lórfesz ti vált, me lyen szá mos nép -
tánc cso port mu tat ja be sa ját szü lő hely ének nép mű vé szet ét a vá ros fő ut cá ján tar tan dó me net -
tán con, majd es tén ként ün ne pi elő adá sok ke re té ben. 
Szent Ist ván Na pok (au gusz tus 20.):
Ka lo csa egy idős a ma gyar ál la mi ság gal és a ma gyar egy ház zal. Ezért az ezeréves ér se ki szék -
he lyen min den év ben nagy sza bá sú ren dez vény ke re té ben em lé kez nek meg az el ső ka lo csai
ér sek ről, Asztrikról, és Szent Ist ván ki rály ról.
Ka lo csai Pap ri ka fesz ti vál (szep tem ber 3. hét vé gé je):
A már 20. éve rend sze re sen meg ren de zett fesz ti vá lon a pap ri ka szü re tet ün ne pel he tik meg a ven dé gek
sport ver seny, gaszt ro nó mi ai ver seny, nép mű vé sze ti fel vo nu lás és szá mos más prog ram ke re té ben.
Sza bad té ri bet le hem (ad ven ti idő szak)
Ka lo csa test vér vá ro sa a bib li ai Bet le hem. A két vá ros köz ti kap cso lat tisz te le té re az ad ven ti
idő szak ban élő bet le hemes ke rül fel ál lí tás ra a fő szé kes egy ház előt ti Szent há rom ság té ren.

A „partos” ház, azaz a Tájház is őrzi a kalocsai hagyományokat Az idén az Országos Vadásznapnak a kalocsai Érsekkert adott otthont

A kalocsai minta, amelyben már William és
Kate is gyönyörködhet

A gerendákra akasztott, száradó paprika 
illata érződik ősszel
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Kunszentmiklós Bács-Kis kun me gye ka pu ja
a fő vá ros fe lé, Bu da pest utol só agg lo me rá ci ó -
ja – de rül ki Bődi Sza bolcs pol gár mes ter sza -
va i ból. Mind ezt bi zo nyít ja az is, hogy szá mos
vál lal ko zás te le pe dett, il let ve szán dé ko zik le -
te le ped ni ezen a te le pü lé sen. A vá ros szak -
kép ző jé ben hi ány szak má kat ok tat nak, így az
itt vég zett di á kok el is tud nak he lyez ked ni a
he lyi, il let ve kör nyék be li mun ka erő pi a con. 

Az el múlt évek gaz da sá gi vál sá ga igen vál to -
za to san ala kí tot ta Kunszentmiklós min den -
nap ja it. Mi köz ben több vál lal ko zás küz dött
ko moly ne héz sé gek kel – egye sek meg is szűn -
tek –, új le he tő sé gek nyíl tak a he lyi gaz da sá gi
pa let tán. Egy rész ről ne héz sé get oko zott az 
in téz mé nyek fenn tar tá sa, mi köz ben a szak kép -
zés vi rág zik, hi szen szin te csak hi ány szak má -
kat ok tat nak itt, így je len tős szak kép zé si tá mo -
ga tást kap nak a cé gek től. Az egész ség ügyi 
el lá tás a fenn tar tás ne héz sé gei el le né re ugyan -
csak fej lő dött, hi szen a ko ráb bi négy szak ren -

de lő szá ma má ra tíz re emel ke dett – mond ja a
vá ros el ső em be re –, így szá mos eset ben már
nem kell Kecs ke mét re utaz ni a be te gek nek. 

Bődi Sza bolcs el mond ta még, hogy a vá ros,
il let ve a tér ség tu risz ti kai éle tét az ősök irán ti
ér dek lő dés ala poz ta meg, s a 2008-ban,
Bösztör pusztán elő ször meg ren de zett „Kurul -
táj” el ne ve zé sű prog ram len dí tet te fel. Az ős -
ma gyar ok hoz ge ne ti ka i lag leg kö ze lebb ál ló ro -
ko na ink kal kö zös prog ram so ro zat 2007-ben
Ka zahsz tán ban, Almatiban kez dő dött. Ugyan -
csak Bösztörpusztán ren dez ték 2009 au gusz tu -
sá ban – az idén im már har ma dik al ka lom mal
meg tar tott – ma gya rok ta lál ko zó ját, ahol az
egy év vel ko ráb bi ren dez vény 40 ez res ven -
dég se reg ét egy szá zez res tö meg vál tot ta fel. A
pol gár mes ter ab ban bí zik, hogy a két éven te
Ma gyar or szá gon meg ren de zett „Kurultáj”
2012-ben is mét Kunszentmiklóson lesz. 

A jö vő be li ter vek ről a pol gár mes ter el mond -
ta: a fő tér re ha bi li tá ci ó ját ter ve zik, il let ve eh hez
kap cso ló dó an a meg lé vő gyógy me den ce fe dett

für dő vé ala kí tá sát, hogy az ed dig csak idő sza -
ko san hasz nál ha tó für dőt egész év ben igény be
le hes sen ven ni. Ugyan ezen be ru há zás ke re té -
ben sze ret nék tel je sen fel újí ta ni a vá ros há za
mű em lék épü le tét, va la mint a már el ké szült,
im po záns ke rá mia dísz kút fel ál lí tá sát ter ve zik –
so rol ja Bődi Sza bolcs. Ke vés bé lát vá nyos, ám
an nál hasz no sabb a vá ros csa tor nabe ru há zá sa,
amely ugyan csak a fi ni s ben van már – tud juk
meg Kunszentmiklós pol gár mes te ré től.  

A ma gya rok ta lál ko zó he lye Kunszentmiklóson

Bődi Sza bolcs Kunszent mik -
lóson szü le tett 1951-ben. 
Ta ní tó, nép mű ve lő, drá ma pe -
da gó gus, ma gyar nyelv- és
iro da lomta nár. 2002 óta pol -
gár mes ter. 5 fiúgyer me ke és 
3 uno ká ja van.

Az ősi hagyományok tisztelete Bösztörpusztán

A Ba jai Ipa ri Park ban kö zel száz kis- és
kö ze pes vál lal ko zás mű kö dik. Az ipa ri
par kot a  me nedzs ment fel ada to kat el lá tó,
száz szá za lék ban ön kor mány za ti tu laj do -
nú Ba ja Va gyon Zrt. a vá ros és a tér ség
gaz da ság fej lesz té sé nek szol gá la tá ba kí -
ván ja ál lí ta ni; el ső sor ban in no va tív be fek -
te tő ket vár nak az új, ed dig be te le pí tés re
vá ró, kö zel 25 hek tá ros, összköz művesített
te rü let re, mondta Zsíros Menyhért Gábor
vezérigazgató.

– Mi lyen fel té te lek kel vár ják a be fek te tő ket,
mit kí nál Ba ja vá ro sa és a zrt.?
– Több tá mo ga tást nyújt az ide te le pü lő vál lal -
ko zá sok nak. El ső ként a ba jai ön kor mány zat
ren de le te alap ján, a be ru há zás és a mun ka -
hely te rem tés mér té ké től füg gő en ked vez -

ményt kap hat nak a vál lal ko zá sok az ipa ri tel -
kek meg vé tel ét kö ve tő en. Az ipa ri park me -
nedzs ment jét is el lá tó Ba ja Va gyon Zrt. di gi -
tá lis köz mű adat-szol gál ta tást nyújt. Hoz zánk
le het for dul ni min den te rü le ti, be épít he tő sé gi
ada tért, gyor san tu dunk in for má ci ót ad ni
mind ar ról, ami az en ge dé lye zé si el já rás hoz
szük sé ges. Se gít sé get adunk azok nak, akik
fej lesz té si el kép ze lé se ik hez a pá lyá za ti le he -
tő sé ge ket igény be kí ván ják ven ni.

– Men  nyit ja ví tott Ba ja po zí ci ó ján lo gisz -
ti kai szem pont ból az M6-os au tó pá lya?

– Je len tő sen, ed dig kö rül be lül száz ki lo -
mé ter re vol tunk az M5-östől, most 10-15
perc alatt el ér he tő Ba ja az M6-os au tó pá lyá -
tól. Az ipa ri te rü let köz vet le nül Ba ja el ke rü -
lő út ja mel lett van. Ki kell emel ni, hogy Ba -
ja intermodiális lo gisz ti kai köz pont, ahol a

ví zi út, a vas út és a köz út ta lál ko zik. A ba jai
ki kö tő a leg na gyobb for gal mú du nai ki kö tők
egyi ke az or szág ban.

– Mely ipar ágak ban szá mí ta nak leg in -
kább vál lal ko zá sok ra?

– Nincs meg kö tés, vár juk a gaz da sá gi
szfé ra azon sze rep lő it, akik nek konk rét,
hosszú  távú és pénz ügyi leg meg ala po zott 
el kép ze lé sei van nak. Mi pro jek tek ben gon -
dol ko zunk, sta bi li tás ban, az ipa ri par ki te rü -
le tek ér té ke sí té se nem cél, ha nem a gaz da sá gi
fej lesz tés esz kö ze. 

Várjuk a Bajai Ipari Parkban!

Ba ja Va gyon Zrt. 
6500 Ba ja, Ár pád tér 1. • Tel./fax: (79) 950-471

E-mail: bajavagyonzrt@gmail.com • iparipark@ipariparkbaja.hu
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Több gaszt ro nó mi ai ese mény – fő ként a
hal fő ző fesz ti vál – jut az em ber eszé be, ami -
kor meg hall ja Ba ja ne vét. No, meg a Du na
és a Sugovica. Zsigó Ró bert pol gár mes ter
azt mond ja: a leg fon to sabb az ide gen for gal -
mi adott sá gok ki szé le sí té se, mi nél jobb ki -
hasz ná lá sa, és a mun ka hely te rem tés. 

– Mi lyen adott sá gok kal ren del ke zik a vá ros?
– Ba ja a Du na mel lett fek vő, csak nem 38
ezer fős vá ros, egy ben Fel ső-Bács ka köz -
pont ja. A min den nap ok so rán 100-110 ezer
em ber for dul meg ná lunk kór há zunk nak, is -
ko lá ink nak, köz hi va ta la ink nak és az egyéb
szol gál ta tá sa ink nak kö szön he tő en. Nyil ván -
va ló an el fo gult va gyok, de csak szé pet és jót
tu dok mon da ni Ba já ról. Cso dá la tos ter mé -
sze tei adott sá gok kal ren del ke ző te le pü lés a
mi énk! Egyik büsz ke sé günk a Sugovica,
amely a Du na mel lék ága ként egé szen a bel -
vá ro sun kig ka nya rog, és át öle li a vá ros köz -
pont hoz kö ze li Pe tő fi-szi ge tet. A Sugó – a
ba ja i ak csak így hív ják – mind an  nyi unk
ked venc für dő he lye. Igé nyes, gon do zott,
tisz ta, ho mo kos par tú sza bad strand ja mind -
ös  sze öt perc sé ta a vá ros fő te ré től, a Szent -
há rom ság tér től. Ba ja köz vet len szom széd -
sá gá ban ta lál ha tó Eu ró pa leg na gyobb ár té ri
er dő je, a pá rat lan nö vény- és ál lat vi lág gal
ren del ke ző Ge menc. Az évek so rán köz le ke -

dé si cso mó pont tá is vál tunk. Mind össze 20
ki lo mé ter re van tő lünk az M6-os au tó pá lya,
itt ha lad el egy fon tos vas úti út vo nal, a Du -
na fe lett a Türr Ist ván-híd ível át. 315 éve
va gyunk vá ro si ran gú pol gá ri te le pü lés, ko -
moly ke res ke del mi ha gyo má nyok kal. Az el -
múlt húsz esz ten dő na gyob bik ré szét még is
hát rá nyos hely zet ben töl töt tük a dé li or szág -
ha tár kö zel sé ge mi att. Most azt re mé lem,
ép pen ez le het az egyik ki tö ré si pon tunk. 

– Mi re ala poz za ezt a re mé nyét?
– El in dí tot tunk olyan pro jek te ket, ame lyek

re mél he tő leg a kö vet ke ző esz ten dők ben „for -
dul nak majd ter mő re”. Ezek től azt vár juk,
hogy Ba ja vá ro sát job ban meg is mer tes sék a
tu ris ták mel lett a be fek te tők kel is. Fej lő dő ben
van az ipa ri par kunk, van nak ipa ri te rü le te ink.
A kö vet ke ző évek ben igyek szünk be fe jez ni az
el ke rü lő út há ló za tun kat. Ba ján és kör ze té ben

év ti ze dek óta meg ha tá ro zó ága zat a me ző gaz -
da ság. A múlt ban so kan „Kin cses Bács ka ként”
em le get ték ezt az or szág részt. Bí zunk ben ne,
hogy vá ro sunk és tér sé ge ke mény mun ká val
ha ma ro san új ra a ré gi fé nyé ben tün dö köl het!
En nek ér de ké ben megalakult a „Kin cses Bács -
ka Klaszter”, amely a me ző gaz da ság gal, élel -
mi szer ipar ral, fel dol go zás sal fog lal ko zó vál -
lal ko zá sok ös  sze fo gá sát tűz te ki cé lul. 

– A tu riz mus ban mi lyen elő re lé pé si, ki tö -
ré si pont jai le het nek a vá ros nak?

– Nem le het kü lön vá lasz ta ni a vá ros tu riz -
mu sát és mar ke ting jét. Hal fő ző fesz ti vá lunk
má ra eu ró pai hí rű vé vált. Min den év ben jú li -
us má so dik hét vé gé jén tart juk. Szer ve ző je a
100%-ban ön kor mány za ti tu laj do nú Ba ja
Mar ke ting Kft. Idén 16. al ka lom mal ér kez tek
hoz zánk ven dé gek a vi lág szá mos pont já ról
ezen a for ró jú li u si hét vé gén. Ezek ben a na -
pok ban mint egy száz ezer em ber lá to gat el
hoz zánk, és ilyen kor min den a ba jai ha lász lé
és a tér ség kul tú rá ja kö rül fo rog. Feb ru ár ban
Bács kai Hur ka- és Kol bász fesz ti vál há zi gaz -
dái va gyunk. Ba ja és a kör nye ző te le pü lé sek
la kói ek kor ha mi sí tat lan ízű bács kai hur kát
és kol bászt ké szí te nek. Rég óta ha gyo mány
Ba ján Nepomuki Szent Já nos ün ne pe, amit
mi Já nos ka-eresz tés nek hí vunk. En nek idő -
pont ja má jus kö ze pe. „Szentjános” vá ros rész
la kói egy ide ig gya log, majd a Sugovicán fel -

ha józ va hoz zák a Szent Já nos-szob rot a fő -
tér re, ahol az tán mu lat ság kez dő dik. Ős  szel 
– idén szep tem ber 17–18-án – ren dez zük a
Ba jai Új bor Fesz ti vált. Ta lán ezek a ren dez -
vé nyek is hoz zá já rul nak ah hoz, hogy be mu -
tat has suk Ba ja sok ré tű kul tú rá ját, hi szen itt 
év szá zad ok óta több nem ze ti ség él bé ké ben
egy más mel lett.

– A tu riz mus fej lesz té sé hez, az ipar von zá -
sá hoz egy aránt el en ged he tet len a fej lett inf -
rast ruk tú ra. Mi lyen be ru há zá sok vár ha tók
Ba ján?

– Az el kö vet ke zen dő esz ten dők ben egyik
leg fon to sabb fel ada tunk az lesz, hogy se gít -
sük az ide gen for gal mi inf rast ruk tú ra fej lő -
dé sét. Er re nagy szük ség van, hi szen so kan
jön nek Ba já ra. Meg örö köl tünk né hány fej -
lesz tést, eze ket tisz tes ség gel be fe jez zük. An -
nak el le né re, hogy nem mind egyik volt meg -

fe le lő kép pen előkészítve... Köz ben na gyon
fon tos, hogy az ön kor mány zat gaz dál ko dá sát
biz ton sá gos sá te gyük. Az uni ós fej lesz té sek
meg le he tő sen nagy ön erőt kí ván tak. Ez a
cik lus nem a nagy fej lesz té sek ről, a presz -
tízs be ru há zá sok ról fog szól ni, ha nem a már
meg kez dett fej lesz té sek tisz tes sé ges be fe je -
zé sé ről, il let ve ar ról, hogy az itt élő em be rek
problémáit megoldjuk. Idén a 13. élet évü ket
be töl tött lá nyok szá má ra té rí tés men te sen biz -
to sít juk a méhnyakrák el le ni vé dő ol tást. A
mos ta ni tan év meg kez dé se kor el in dí tot tunk
egy autista ta go za tot az egyik is ko lánk ban.
Múlt év vé gén lét re hoz tunk a Pol gár mes te ri
Hi va tal ban egy la kos sá gi szol gál ta tó cso por -
tot. Az Ok mány iro dá ban ba ba szi ge tet ala kí -
tot tunk ki, hogy a szü lők nyu god tan el tud ják
in téz ni ügye i ket. A Nem ze ti Fo gyasz tó vé del -
mi Ha tó ság gal (NFH) kö zö sen idén el in dí tot -
tuk a „Ba ja Fo gyasz tó ba rát Vá ros” prog ra -
mot. En nek cél ja: a vá ros ban la kók mi nél ke -
vés bé le gye nek ki szol gál ta tot tak min den na pi
vá sár lá sa ik so rán. Ja nu ár tól el in dult Ba ján az
ön zet len se gít ség éve. A leg fon to sabb azon -
ban az ide gen for gal mi adott sá ga ink mi nél
jobb ki hasz ná lá sa, és a mun ka hely te rem tés. 

Hal fő ző fesz ti vál és inf rast ruk tú ra-fej lesz tés Ba ján

Zsigó Ró bert 1967-ben szü -
le tett Bács al má son. 1991-
ben lé pett be a Fi desz be, je -
len leg a párt Bács-Kis kun
me gyei el nö ke. 1998 óta Ba -
ja és tér sé ge or szág gyű lé si
kép vi se lő je, 2010 ok tó be re
óta Ba ja vá ros pol gár mes te -

re. Je len leg az Or szág gyű lés Fo gyasz tó vé del mi
Bi zott ság nak he lyet te sí tő al el nö ke. Leg főbb
cél ja, hogy kö zös ös  sze fo gás sal Ba ját az or szág
egyik leg si ke re sebb vá ro sá vá te gye a kö vet ke -
ző idő szak ban!

Bács-Kiskun megye 19

Százezer vendéget vonz évente a bajai
halfőző fesztivál

A hagyományok fontos szerepet játszanak Baja és a térség életében: ladikázás 
a Sugovicán a „Boroskalács Fesztivál” keretében
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Ge menc ha zánk egyik leg is mer tebb, ter mé sze -
ti lát ni va lók ban bő vel ke dő te rü le te, nem zet -
kö zi szin ten is ki emel ke dő ter mé sze ti ér ték.
Ez a kü lön le ges élő hely, a vé dett nö vény- és
ál lat faj ok, va la mint az egye di er dő tár su lá sok
a Ge menc Zrt. va gyon ke ze lé sé ben van nak.

A Ge men ci er dő az Al föld nyu ga ti szé lén,
a Sár köz ben ta lál ha tó, a Sió tor ko la tá tól dél -
re mint egy 30 km hos  szú ság ban és 5-10 km
szé les ség ben hú zó dik. Rend sze re sen el ön tés
alá ke rü lő te rü le té vel nemcsak Ma gyar or szág
leg na gyobb ár té ri er de je, ha nem eu ró pai vi -
szony lat ban is egye dül ál ló. A Du na for rá sá tól
a fe ke te-ten ge ri del ta vi dé kig nem ta lál ni még
egy ilyen nagy, ös  sze füg gő ár té ri er dőt.

A táj egye dül ál ló jel leg ze tes sé gét a Du na,
az itt ural ko dó ter mé sze ti erő ad ja. Az ár té ren
ta lál ha tó nö vény- és ál lat vi lá got fő leg a ta va -
szi zöld ár él te ti. Az ár té ri er dő ket ke resz tül-
ka sul szab dal ják a mel lék ágak, a fo kok, a
holt ágak, me lyek pá rat lan ter mé sze ti ér té ke -
ket rej te nek, és mint egy ér ként táp lál ják az
er dőt. Ez a cso dá la tos vi dék a víz és a szá raz -
föld ta lál ko zá sá nak har mó ni á ja kö vet kez té -
ben kap ja egye di jel le gét. 

A te rü let kü lön le ges öko szisz té má ja, vi -
lág szer te el is mert ter mé sze ti kin csei hű en
tük rö zik a ter mé szet és az em ber egy más -
rautalt sá gát, az együtt mű kö dés szük sé ges sé -
gét és si ke res sé gét.

A Ge menc Zrt. el hi va tott, szak sze rű mun -
ká já nak, a tar ta mos (a jö vő ge ne rá ci ók szá -
má ra is fenn tart ha tó) er dő gaz dál ko dás ered -
mé nye kép pen a ke zelt te rü let er dős ült sé ge
fo lya ma to san nő, az er dők éves bi o ló gi ai ho -
za dé ka meg ha lad ja a fa ki ter me lé sek mér té -
két. Er re az er dő gaz dál ko dást fel ügye lő
szak mai szer ve ze tek, ha tó sá gok is ga ran ci át
nyúj ta nak.

A vi lág re kor der tró fe á kat adó gím szar -
vasál lo mány, a vad disz nó, va la mint az őz
nem rit ka ság ezen a te rü le ten, de a nagy vad
mel lett a vad macs ka, a borz, a nyuszt, a
nyest, a vid ra és a hód is meg ta lál ha tó. A ma -
dár ál lo mány is kü lön le ges: a ré ti sas, a ke re -
csen só lyom, bar na ká nya, fe ke te har kály, 
kó csag, bak csón kí vül a vi lág leg sű rűbb fe ke -
te gó lya-ál lo má nya is itt ta lál ha tó.

A tár sa ság mű köd te ti Dusnok-Lenesen Ma -
gyar or szág leg na gyobb fá cán te le pét, va la mint
a ha zai fo golyre pat ri á lás köz pon ti bá zi sát. 

A köz tu dat ban a tár sa ság mű kö dé si te rü le -
te i ből leg in kább Ge menc él, de eh hez a táj -
hoz szer ve sen kap cso ló dik a dé li ha tár mel -
let ti, a Du na jobb és bal part ján ta lál ha tó
Béda-Karapancsa, a Du na–Ti sza kö zi Ha jós-
Ba jai ho mok hát ság, va la mint a jobb par ti
Geresd-Szekszárdi-dombság.

Béda-Karapancsa a Du na ma gyar or szá gi
al só sza ka szá nak ki emel ke dő szép sé gű tá ja.
Li get er de i ben rit ka, szi go rú an vé dett nö vé -
nyek for dul nak elő. 

A Ha jós-Ba jai ho mok hát ság jel leg ze tes
homokpusztái, a Geresd-Szekszárdi-domb vi -
dék lan kái mind olyan lát ni va lók, me lyek fel -
fe de zés re csá bít ják a ter mé szet ked ve lő ket. 

A Ge menc Zrt. köz jó lé ti te vé keny sé ge
A Ge menc Zrt. a ke ze lé sé ben lé vő te rü le te ken
ta lál ha tó ter mé sze ti ér té kek meg őr zé sé ben,
meg is mer te té sé ben je len tős sze re pet vál lal.

A ter mé szet vé del mi ol ta lom alatt ál ló te -
rü le tek kor lá to zot tan lá to gat ha tó ak, ezért a
Ge menc Zrt. ál tal lét re ho zott és fenn tar tott
ki rán du ló- és park er dők, tan ös vé nyek, az er -
dei is ko lák, az er dei vas út és a sze mély szál lí -
tó ha jó park hi va tott szer ve zet ten, a ter mé sze -
ti ér té kek meg őr zé sé nek szem előtt tar tá sá val
meg is mer tet ni az ide lá to ga tó tu ris tá kat a lát -
ni va lók kal.

A ter mé sze ti ér té kek be mu ta tá sa a Ge -
men ci Er dei Vas úton, a Pörbölyi Ökoturisz -
tikai Köz pont prog ram ja i nak se gít sé gé vel, a
há rom mú ze um (Lassi, Pörböly, Karapancsa)
is me ret ter jesz tő anya ga i val, va la mint a Pör -
bölyi Er dei Is ko la já té kos ok ta tá sa i val a
gyer me kek és fel nőt tek szá má ra egy aránt
ma ra dan dó él mény. A tér ség park er dői és
tan ös vé nyei, a kap cso ló dó tu risz ti kai ob jek -
tu mok fe led he tet len él mé nye ket nyúj ta nak
az ér dek lő dő ven dé gek nek. Szer ve zett ke nu -
tú rák kal a holt ágak vad re gé nyes tá jai fe dez -
he tő ek fel. A va dá sza ti idé nyen kí vül le he tő -
ség nyí lik meg száll ni a Ge menc Zrt. va dász -
há za i ban is. 

A Du na bal part ján, Her ceg szán tó kö ze -
lé ben, a dé li or szág ha tár mel lett ta lál ha tó a
Ge menc Zrt. tu laj do ná ban lé vő Kara -
pancsai Kas tély és Ma jor. A táj ter mé szet -
föld raj zi szép sé ge, az er dők és a vi zek 
va rá zsa, jel leg ze tes nö vény- és ál lat vi lá ga,
az itt meg ho no so dott er dé sze ti, va dá sza ti és
ha lá sza ti kul tú ra, a tér ség ben ta lál ha tó
gyógy für dők a tu ris ták, az ide lá to ga tó ven -
dé gek szá má ra ked ve ző sza bad idő-el töl té si
le he tő sé get biz to sí ta nak.

Ge men ci Er dő- és Vad gaz da ság Zrt.
6500, Ba ja, Szent Im re tér 2.

Te le fon: +36 (79) 324-144, +36 (79) 321-049
E-mail: gemenc@gemenczrt.hu

www.gemenczrt.hu

Ge menc: a ter mé szet és az em ber össz hang ja
A vizek birodalma Gemenci Erdei Vasút

Gímszarvas bika 
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Köz vet le nül a Du na part ján, a me gye észa -
ki pont ján fek szik az ide á lis adott sá gú kis -
vá ros, Dunavecse, amely vár ja a be fek te tő -
ket, lá to ga tó kat. A vá ros ve ze té se ar ra tö -
rek szik, hogy ja vít sa az élet fel té te le ket,
erő sít se kö zös sé gi ös  sze tar to zást.

– Dunavecse egy olyan kis vá ros, amely
csen des lég kö ré vel, lom bos fá i val a nyu ga -
lom szi ge te. Nyi tott, ven dég sze re tő te le pü -
lés, ahol az ott élők és az oda ér ke zők egy -
aránt jól érez he tik ma gu kat – így vall a vá ros
if jú pol gár mes te re. Vö rös Sán dor két cik lus -
ban ön kor mány za ti kép vi se lő ként, im már a
vá ros el ső em be re ként azért igyek szik ten ni,
hogy meg tör tén je nek azok az elő re lé pé sek,
ame lyek ed dig csak vá rat tak ma guk ra. A vá -
ros adott sá gai sze rin te ide á li sak, hi szen az
51-es út men tén, köz vet le nül a Du na part ján
fek szik, csu pán 76 km-re a fő vá ros tól. 
– Elő nyünk re vá lik te le pü lé sünk ked ve ző
fek vé se és rend kí vül jó meg kö ze lít he tő sé ge,
va la mint a sok egy be füg gő ipa ri te rü let,
amely vár ja a be ru ház ni vá gyó vál lal ko zó -
kat. Van egy Du na-hi dunk, ami köz vet len
ös  sze köt te tést te remt az M6-ossal, van ki kö -
tőnk, ahol áru be ra ko dás ra van le he tő ség, és
van vas út vo na lunk – vá zol ta a polgármester.
Dunavecse azontúl hogy so kan ma is me ző -
gaz da ság ból él nek, el ső ran gú te rep le het lo -
gisz ti ka, élel mi szer- és fel dol go zó ipar szá -
má ra, de egyéb ipa ri te vé keny ség re is, hi -
szen van e té ren ki pró bált, szak kép zett mun -
ka erő. An nak ér de ké ben, hogy a po ten ci á lis
be fek te tők ér dek lő dé sét fel kelt sék, ké szült
egy ipar fej lesz té si do ku men tá ció, ame lyet
igye kez nek mi nél több fó ru mon meg mu tat -
ni. El ké szült egy tu risz ti kai öt let cso mag is,
amely a vonz erő nö ve lé sét szol gál ja. En nek
egyik pil lé re a Du na, a ví zi tu riz mus, ami hez

már ren del ke zés re áll egy fej lesz tés re szo ru -
ló, ki sebb csó nak ki kö tő hely, ahol le het
kem pin gez ni. A má sik pil lér a je len tős Pe tő -
fi-kul tusz, ami ar ra épül, hogy Dunavecsén
van a köl tő szü le i nek egy ko ri mé szár szé ke,
és Pe tő fi is sok időt töltött a vá ros ban. A hoz -
zá  fű ző dő em lék he lye ket cso kor ba fűz ve kí -
nál ják el ső sor ban is ko lai cso por tok nak.
Szin tén a tu riz mus fel len dü lé sét vár ják at -
tól, hogy be lé pe tek a Ma gyar Za rán dok út
Egye sü let be, és a Du na-par ton za rán dok -
szál lást je löl tek ki. 

– Stag ná ló lé lek szá mú te le pü lés lé vén
tö rek szünk ar ra, hogy min den le he tő sé get
meg ra gad junk, és mi nél ér de ke sebb pá lyá -
za to kat va ló sít has sunk meg – húz ta alá 
a pol gár mes ter. Mint mond ta, most fe je ző -
dik be a DAOP-4.1.1 je lű pro jekt ke re té ben
a tér sé gi járóbeteg szak ren de lő meg újí tá sa.
Az in téz mény, amely hét te le pü lés be te ge it
fo gad ja, és he lyet ad az ügye let nek, 
meg annyi új be ren de zés sel és épü let rés  szel
gaz da go dott. Az épí té si be ru há zás mel lett
egy egész ség fej lesz té si prog ra mot
(TÁMOP-6.1.2/A-09/1 ) is meg va ló sít a
vá ros, ahol egész ség na pot, egész sé ges táp -
lál ko zással, lel ki egész ség gel kap cso la tos
prog ra mo kat szer vez. Vö rös Sán dor ki -
emel te, nem csak egész ség ügyi in téz mé -
nyük re le het nek büsz kék, ha nem ar ra is,
hogy tel jes az ok ta tá si pa let ta: Dunavecsén
van min den kor osz tály szá má ra ok ta tá si in -
téz mény. Vö rös Sán dor hoz zá tet te, hogy a
fej lesz té sek, be ru há zá sok mellett ar ra is tö -
rek sze nek, hogy a dunave csei kö zös sé get
meg erő sít sék, és új ra éles  szék azo kat a ki -
sebb kö zös sé ge ket, ame lyek al ko tó vá
tudnak vál ni. A pol gár mes ter be szá molt ró -
la, hogy idén in dí tot tak egy moz gal mat
„Egy nap a vá ro sért” címmel amelyben so -

kan részt vet tek, par ko sí tot tak, ját szó te re -
ket, köz te rü le te ket csi no sí tot tak. – Fon tos
cél ki tű zés, hogy ezt erő sít sük – hang sú -
lyoz ta Vö rös Sán dor. 

Dunavecse ide á lis adott sá gú kis vá ros

Vö rös Sán dor 1975-ben
született, gé pész mér nök, mű -
sza ki ta nár, okl. in for ma ti ka
sza kos ta nár, szá mí tó gép-há ló -
za ti szak mér nök, me ne dzser
ké pe sí té sű mér nök, köz ok ta tás-
ve ze tő. 1997-től a Du na Men -
ti Köz ok ta tá si In téz mény ben

dol go zott több be osz tás ban, 2010-től Dunavecse
pol gár mes te re, elő ző leg két cik lus ban kép vi se lő.

Dunavecse Vá ros Ön kor mány za ta a Nem ze ti
Fej lesz té si Ügy nök ség, Tár sa dal mi Meg úju -
lás Ope ra tív Prog ram ke re té ben (TÁMOP-
6.1.2/A-09/1) „Egész ség re ne ve lő és szem lé -
let for má ló élet mód prog ra mok Dunavecsén”
cí mű pá lyá za tá val tá mo ga tást nyert, mely nek
se gít sé gé vel a te le pü lé sen egész sé ges táp lál -
ko zás, lel ki egész ség, va la mint rend sze res
test moz gás prog ra mok meg ren de zé sé re nyí -
lik le he tő ség. Az ép pen ak tu á lis ren dez vény
hely szí ne it, és pon tos idő pont ja it vá ro sunk
hi va ta los hon lap ján nap ra ké szen te kint he tik
meg. (http://www.dunavecse.hu)

A Duna közvetlen közelsége a befektetők, a turisták és a dunavecseiek számára is kiváló lehetőségeket rejt magában
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Sok nem ze ti sé gé re büsz ke vá ros Bács al -
más, amely nem meg ta gad ni, ha nem ki ak -
náz ni sze ret né vi dé ki, kis vá ro si mi vol tát. A
he lyi ter mé kek elő ál lí tá sá ban, a ha tá ron túl
nyú ló kap cso la tok ban lát ják a jö vő út ját.

A hét ez res ha tár men ti vá rost, Bács al mást ha -
gyo má nyo san há rom nem ze ti ség lak ja: a ma -
gya rok mel lett a bu nye vác és sváb em be rek 
él nek itt, de most már a ci gány ság nak is van ki -
sebb sé gi ön kor mány za ta. Né meth Ba lázs pol -
gár mes ter azt mond ja, büsz kék er re, és in kább
előnyt je lent, mint hát rányt a sok szí nű ség. A
vá ros ve ze tő bí zik ab ban, hogy nem lesz már
hát rány az sem, hogy né hány ki lo mé ter re van -
nak a dé li ha tár tól. Bi za ko dá sát tá maszt ja alá,
hogy a kö ze li Bajmokkal na gyon jó test vér vá -
ro si kap cso la tot ápol nak. Együtt pá lyáz nak az
IPA ke re té ben, fel nőtt kép zé sek in dí tá sát ter ve -
zik, ahol to vább ad hat ják az Eu ró pai Uni ós pá -
lyá za ti rend szer ben szer zett ta pasz ta la ta i kat a
Vaj da ság ban élők nek. Azt szor gal maz zák,
hogy a gye re kek kö zö sen spor tol ja nak, szó ra -
koz za nak, jár ja nak együtt is ko lá ba, vár ják a
dél fe lé nyit ni kí vá nó vál lal ko zá so kat.

– Na gyon szá mí tunk rá, és bí zunk ben ne,
hogy Bács al más já rá si köz pont lesz, az az nem -
csak a hely be li ek ről, ha nem a tér ség ben élő 20-25

ezer em ber ről is gon dos ko dik
majd. Ép pen ezért az elő ző és mos -
ta ni tes tü let is kü lö nös fi gyel met
for dí tott a pá lyá za tok fel ku ta tás nál
ar ra, hogy a köz pon ti kis tér sé gi
sze re pet erő sí tő cé lok ra igé nyel jen
for rá so kat. En nek szép pél dá ja a
kö zel múlt ban ava tott ren de lő in té -
zet – vá zol ta Né meth Ba lázs. Azt
sem rej tet te vé ka alá, hogy 3,7 mil lió sváj ci
fran kos hi te le van a vá ros nak, amit jö vő év től
kell tör lesz te ni. – Nem aka rom bí rál ni az elő ző
vá ros ve ze tést, va ló szí nű leg ha son ló hely zet -
ben, ami kor szép pá lyá za ti for rá sok lát szot tak,
én is le csap tam vol na rá juk – mond ta. 

A pol gár mes ter sze rint Bács al más szá má ra az
a jár ha tó út, ha igye kez nek ki ak náz ni azt, hogy az
or szág leg jobb föld jei ná luk van nak. – Bács al más
ki csi ah hoz, hogy el uta sít sa ma gá tól a vi dé ki, kis -
vá ro si lé tet. Vis  sza kell tér ni az ala pok hoz, vall ja
a vá ros ve ze tő, aki sze rint óva tos becs lés sel egy -
mil li árd fo rin tot költ a la kos ság élel mi szer re egy
év ben. En nek nagy ré szét hely ben le het ne tar ta -
ni. Az ön kor mány zat ed dig is ke res te a for rá so kat
a he lyi ter mé kek elő ál lí tá sá ra, ezer  ada gos kony -
há ját már száz szá za lék ban sa ját zöld ség gel lát ják
el. Nagy bi za ko dás sal fo gad ták a hírt, hogy be ke -
rül tek ab ba a kör be, ahon nan a mi nisz té ri um köz -

fog lal koz ta tás hoz kap cso ló dó min ta prog ra mo kat
vár. En nek na gyon lé nye ges ele me az élel mi szer, 
a zöld ség, gyü mölcs elő ál lí tá sa. Mi vel Bács al más a
ter me lés ben vi szony lag jól áll, a fel dol go zást kí -
ván ják erő sí te ni. Né meth Ba lázs vé le mé nye sze rint
az ener giaelő ál lí tás ban ha son ló po ten ci ál rej lik.

Né meth Ba lázs 1978-ban
szü le tett,  ok le ve les köz gaz -
dász, tős gyö ke res bács al má -
si. Dip lo má ját a Sze ge di Tu -
do mány egye tem Gaz da ság -
tu do má nyi Ka rán sze rez te.
Az Axiál Kft. Ter mék me ne d -
zser-as  szisz ten se, majd a

Bács ka Ta ka rék szö vet ke zet há ló za ti ve ze tő je
volt, 2010-től Bács al más pol gár mes te re.
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Bács al má son ki ak náz zák 
a he lyi ér té keket

A ma műemlék Csauscher-palota neobarokk stílusban épült

Mély kút 2009-ben kap ta meg a vá ro si
ran got – mond ja Ko vács Ta más pol gár -
mes ter. A Ba ja és Sze ged köz ti út vo na -
lon, Bács-Kis kun me gye dé li ré szén el he -
lyez ke dő te le pü lés nek 5700 la ko sa van. 

A Bács-Kis kun me gyei te le pü lé sek zö mé hez
ha son ló an Mély kút is alap ve tő en me ző gaz da -
sá gi ha gyo má nyok kal ren del ke zik, s ha tárkö ze -
li sé ge mi att hos  szú időn át igen csak hát rá nyos
hely ze tű nek szá mí tott. Mos ta ná ban azon ban,
ami ó ta meg nyíl tak a ha tá ron át nyú ló,  úgy ne -
ve zett IPA-pá lyá za tok, már a hát rány ból előnyt
tud nak ko vá csol ni – te szi hoz zá Ko vács Ta -
más. Az iga zi meg ol dást az itt élők szá má ra
még is az je len te né, ha Szer bia is az Eu ró pai
Unió tag já vá vál na, hi szen a dél vi dék, így
Mély kút köz pont ja is ha gyo má nyo san Sza bad -
ka – jegy zi meg a pol gár mes ter. Mély kút a le -

he tő sé gek kö zül azo kat a pá lyá za to kat sze ret né
meg ra gad ni, ame lyek az ener gia ta ka ré kos be -
ru há zá so kat tá mo gat ják, hogy csök ken te ni tud -
ják költ sé ge i ket. En nek meg fe le lő en a szenny -
víz csa tor na-be ru há zá suk már fél idő ben van – a
pá lyá zat má so dik kö ré nek ered mé nyé re vár nak.
Ter ve ik kö zött sze re pel az is ko la nap elem mel
va ló fel sze re lé se, és elő ké szí tés alatt áll a bent -
la ká sos in téz mé nyek me leg vízel lá tá sá nak 
kor sze rű sí té sét cél zó pá lyá zat, a te le pü lés ter -
mál kút já nak geo ter mi kus hasz no sí tá sa. Az ön -
kor mány zat a „Tudásdepó-Expressz” TÁMOP-
3.2.4-09/1-2010-0009 prog ram já nak meg va ló -
sí tá sá ra több mint 13,2 mil lió fo rint uni ós 
tá mo ga tást nyert el. Eb ből a pénz ből le he tő ség
nyí lik a könyv tár elekt ro ni kus ka ta ló gu sá nak és
több nyel vű, vak ba rát hon lap já nak el ké szí té sé -
re, ahol kul tu rá lis, köz hasz nú, hely tör té ne ti és
hely is me re ti tar tal mak köz zé té te le va ló sul meg.
A 24 órás online könyv tá ri szol gál ta tás fej lesz -
tése ke re té ben pe dig akár ott hon ról is el ér he tő vé
vál hat nak a könyv tá ri szol gál ta tá sok. A könyv tár
hu mánerő for rás-fej lesz té se ke re té ben akk re di tált
könyv tár szak mai to vább kép zé sen vesz nek részt
a dol go zók, il let ve 2 mun ka társ ide gen nyel vi
kép zé sét tá mo gat ja a prog ram, így le he tő vé vá -
lik az ide gen nyel vű adat bá zis ok, fo lyó irat-ka -
ta ló gu sok és könyv tá ri rend sze rek hasz ná la ta. 

Mély kút óri á si elő nye, hogy je len leg sem -
mi lyen hi te le sincs a vá ros nak, te hát nem ve -
szé lyez te ti a ter ve ket, il let ve a mű kö dést az ela -

dó so dott ság. Így bi za kod va néz nek a jö vő fe lé,
s a ha tá ron át nyú ló pá lyá za tok elé is. Je len leg
ép pen egy, a vaj da sá gi Bács vá ro sá val kö zös,
geo ter mi kus ku ta tá so kat cél zó IPA-pá lyá za ton
dol goz nak. Emel lett együtt lé pé se ket tet tek an -
nak irá nyá ba, hogy a meg lé vő, de je len leg nem
mű kö dő me ző gaz da sá gi fel dol go zó üze mek
új ra ter mel ni kezd je nek, s hogy a he lyi ter mé -
ke ket hely ben le hes sen ér té ke sí te ni.  

Ko vács Ta más 1973-ben szü -
le tett, szü le té se óta mély kú ti
la kos. Vég zett sé ge: élel mi -
szer-tech no ló gus mér nök.
1996 óta me ző gaz da sá gi és
vi dék fej lesz té si ta nács adó -
ként, fa lu gaz dász ként dol go -
zott, mun ká ja so rán igye ke zett

a mély kú ti la ko sok, el ső sor ban a me ző gaz da -
ság ból élők prob lé má it meg ol da ni. 2006 óta al -
pol gár mes ter ként, 2010-től pol gár mes ter ként
Mély kút te le pü lé sért dol go zik.

Mély kút a leg fi a ta labb Bács-Kis kun me gyei vá ros 

A határokon átívelő pályázatokból 
Mélykút is megújulhatna
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A Du na-Ti sza kö ze nyu ga ti fe lén, a Kis -
kun ság, a Ka lo csai Sár köz és a Bács ka 
ta lál ko zá sá nál fek vő, ki lenc ezer la ko sú Ke -
cel ne vét el sősor ban a Pin tér Mű vek Had -
tör té ne ti Mú ze um és Ha di tech ni kai Park
tet te is mer tté, a szo kat lan idő ben – de cem -
ber el ső hét vé gé jén – meg ren de zett vi rág -
fesz ti vál ja is tíz ezer nél több lá to ga tót vonz
al kal man ként.

Két ség te le nül a Pin tér Mű vek több ezer ka to -
nai, har cá sza ti esz közt be mu ta tó had tör té ne ti
mú ze u ma a leg is mer tebb lát vá nyos sá ga Ke cel -
nek, hi szen több tí zez ren lá to gat ják meg éven -
te. Ám egyéb lát ni va ló ban is gaz dag. Ilye nek a
Vö rös-mo csár, a Natura Tő zeg bá nya, a Ken -
der föl di-tó, a Li get, a Vá ro si Mú ze um és az
Ősök Park ja. – Mind egy-egy kis cso dá ja éle -
tünk nek – mond ja ró luk Haszilló Fe renc, aki
2006 után 2010-ben is el nyer te a vá lasz tók bi -
zal mát. A ha di tech ni kai park hoz ha son ló an a
vi rág fesz ti vál is egy vál lal ko zó nak, még pe dig
Tég lás And rás nak kö szön he tő, aki azontúl,
hogy szak is ko lát, vi rág ker té szetet mű köd tet,
két és fél év ti ze de út já ra in dí tot ta a fesz ti vált.
A há rom na pos ren dez vényt, ahol 10-15 ezer
lá to ga tó is meg for dul, át vet te az ön kor mány -
zat, or szá gos hí rű vé vált, még Hol lan di á ból is
ér kez tek ki ál lí tók. Igaz – te szi hoz zá Haszilló
Fe renc – egy re ne he zebb élő vi rág gal ki ruk kol -
ni tél víz ide jén.

Az el múlt cik lus ered mé nye egy Soltvad -
kerttel és Kis kőrös sel kö zös bor- és gaszt ro nó -
mi ai prog ram, ame lyet min den év ben más-
más vá ros ren dez a há rom kö zül. – Kecelre
mond hat juk, hogy a bor, a sző lő és a vi rág vá -
ro sa, az itt la kók nyolc van szá za lé ka me ző gaz -
da ság ból él – fej te tte ki a pol gár mes ter. – Ré -
gen „arany há rom szög nek” ne vez ték ezt a 
vi dé ket, ami kor még szak szö vet ke zet ben ter -
mel tek. Sza bad  ke zet kap tak, sa ját ma guk mű -
vel het ték a gaz dák a föl de ket. Ren ge teg sző lőt,
gyü möl csöt te le pí tet tek. Na gyon sok meggy
volt pél dá ul, az or szág meggy ter me lé sé nek
ne gye dét ad ta Ke cel – idéz te fel a vá ros ve ze -
tő. A hely zet ma nem ilyen egy sze rű, ahogy az
or szág ban, úgy itt is egy re ne he zebb a meg él -
he tés. Nem tesz jót az e vi dé ken el adás ra kí nált
bo rok kal szem ben táp lált elő í té let sem. – Nem
igaz, hogy fe lénk úgy ké szül a bor, hogy egy
kan na víz be tab let tát tesz nek. Na gyon jól fel -
ké szült szak em be rek, ki vá ló bo rá sza tok vár ják
a ven dé ge ket – hangsúlyozta Haszilló Fe renc. 

Nemcsak a tu ris ták, ha nem a be fek te tők ér -
dek lő dé sét sem egy sze rű fel kel te ni, ne héz fel -
ven ni a ver senyt a kö ze li nagy vá ros ok kal. Er -
re ta lán na gyobb esély lesz, ha tel jes sé vá lik az
alap- inf rast ruk tú ra, az az be fe je zik a szenny -
víz há ló zat ki épí té sét. A há rom üte mű pro jekt
két üte mét már be fe jez ték, a ki épí tett ség 55
szá za lé kos, el nyer ték a har ma dik fá zis ra igé -
nyelt 1,2 mil li ár dos tá mo ga tást, így, ha az kész
lesz, el érik a 100 szá za lé kot. Nem ez az utób -
bi évek egyet len ko moly fej lesz té se Kecelen,
nemré gi ben ad tak át egy két száz  mil lió fo rint -
ból épült köz pon ti óvo dát, né hány he te ha son ló
költ ség gel el ké szült böl cső dét avat tak, il let ve
a köz pon ti busz pá lya ud vart, si ke rült fel újí ta ni
a Kos suth ut cát, és si ker rel pá lyáz tak 
– Soltvadkerttel kö zö sen – egy, a két te le pü lést
ös  sze kö tő ke rék pár út ra. Ez utób bi 320 mil li ós
pro jekt, a tu riz mus fel len dü lé sét is szol gál ná.
So kat ál doz nak ar ra, hogy Ke cel szép, gon do -
zott le gyen, ezt a fel ada tot a Ke cel Ker té sze ti
Kft. lát ja el. Ko moly prob lé mát je lent vi szont
egy ko rább ról örö költ, 500 mil li ós hi tel, va la -
mint a 2008-ban ki bo csá tott, egy mil li árd 
fo rint ér té kű köt vény, amely ből 750 mil lió fo -
rintot a szenny víz re for dí ta nak. A tör lesz tést
sze ren csé re le fe di az ipar űzé si adó, de na gyon
ta ka ré ko san kell gaz dál kod ni – húz ta alá a

pol gár mes ter, hang sú lyoz va: ép pen ezért nagy
biz ton sá got je lent, hogy van nak olyan adó fi -
ze tők, mint a Pin tér Mű vek. Ilyen vál lal ko zá -
sok nél kül az ön kor mány zat ok ös  sze dől né nek,
azon mú lik egy vá ros sor sa, hogy van nak-e jól
pros pe rá ló adó zók.

A leg na gyobb te her az in téz mény fenn tar tás,
amit éke sen bi zo nyít a vá ros ve ze tő ál tal fel ho zott
pél da: az is ko la fenn tar tás hoz 2000-ben sem mit,
leg utóbb dur ván 100 mil lió fo rin tot kel lett hoz zá -
ten nie az ön kor mány zat nak. És körülbelül ugyan -
ennyit az óvo da mű köd te tés éhez. En nek or vos lá -
sá ra dön tött úgy a kép vi se lő-tes tü let, hogy az 
is ko la fenn tar tá sát át ad ja az egy ház nak. Haszilló
Fe renc úgy re mé li, ez nem csak a meg ma ra dó,
nagy já ból száz mil lió fo rint, ha nem a rend-fe gye -
lem szem pont já ból is jó dön tés volt, és nem rom -
lik, ha nem ja vul az ok ta tás szín vo na la. Öt ven év -
re ad ták át az zal a fel té tel lel, hogy bár me lyik fél
dönt het úgy, hogy fel bont ja a szer ző dést.

Ez zel kön  nyí tet tek a vá ros költ ség ve té sén,
így na gyobb biz ton ság gal tud ják azo kat a be -
ru há zá so kat meg va ló sí ta ni, ame lyek az ott
élők ja vát szol gál ják, s azt cé loz zák, hogy
von zób bá vál jon a vá ros a fi a ta lok előtt is.
Eh hez – Haszilló Fe renc sza vai sze rint – fon -
tos vol na az is, hogy min den ki ös  sze fog jon,
és együtt  gon dol kod jon a vá ros ér de ké ben. 

Ke cel a bor, a sző lő és a vi rág vá ro sa

Haszilló Fe renc 1964-ben szü -
le tett, bi o ló gia-test ne ve lés sza -
kos ta nár, pá lyá ját a kis kő rö si
Ipa ri és Szak mun kás kép ző 
In té zet ben kezd te pe da gó gus -
ként, majd elő adó mű vész ként:
zon go ris ta ként Ja pán ban és Nyu -
gat-Eu ró pá ban dol go zott. 1993-

tól vál lal ko zó, 2002-től Ke cel Vá ros Kép vi se lő-tes -
tü let ének tag ja volt, 2006-tól Ke cel pol gár mes te re.

A város főtere – a keceli önkormányzat sokat áldoz tereinek, parkjainak gondozására

Még Hollandiából is érkeztek kiállítók a háromnapos virágfesztiválra
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A tiszakécskei Andritz Kft. az el kö vet ke ző
idő szak ban leg alább 10 szá za lék kal kí -
ván ja nö vel ni mun ka vál la ló inak szá mát a
ter ve zett vo lu men nö ve ke dés mi att. A di -
na mi ku san fej lő dő cég újabb mil li ós ér té -
kű be ru há zást ter vez, ár be vé te le a 2011-es,
kö zel 30 millió euró he lyett a ter vek sze -
rint 2012- ben el éri majd a 40 millió eurót.

A gra zi szék he lyű Andritz AG-t 1852-ben
Kőrösi Jó zsef ala pí tot ta vas ön tö de ként. Má ra
ez az ön tö de egy glo bá lis, több mint 120 vál -
la lat tal ren del ke ző cég gé nőt te ki ma gát,
amely vi lág szer te kö zel 16 ezer mun ka vál la lót
fog lal koz tat. Az anya vál la lat öt fő ága zat ban
te vé keny ke dik, me lyek kö zül a leg fon to sab -
bak a vízerőművi, pa pír ipa ri, fém meg mun ká -
ló be ren de zé sek gyár tá sa és szerv ize lé se.

Az Andritz AG 1990 óta fo lya ma to san
hajt vég re ak vi zí ci ó kat. 2007-ben vet te meg
a tiszakécskei Tigép Kft.-t, mai ne vén
Andritz Kft.-t. Az Andritz Kft. egyik fő pro -
fil ja az ener ge ti kai be ren de zé sek, ezen be -
lül ge ne rá tor há zak és azok rész egy sé ge i nek
elő ál lí tá sa – fő ként a Sie mens és a General
Electric ré szé re. A vál la lat ezenkí vül gyárt
gáz tur bi na-rész egy sé ge ket is a Siemens-
nek, il let ve az Andritzhoz va ló csat la ko zás
után a tiszakécskei üzem be kap cso ló dott a
vízerőművi, va la mint pa pír ipa ri be ren de zé -
sek ké szí té sé be is.

Az Andritz AG ál ta li fel vá -
sár lás óta je len tős be ru há zá so -
kat haj tott vég re a vál la lat.
2008-ban egy csar nok rés  szel
ki bő ví tet ték a leg na gyobb
acél szer ke zet-gyár tó csar no -
kot, így itt már 150 ton nás da -
ra bo kat is tud nak moz gat ni a
ko ráb bi 120 ton nás szer ke ze -
tek he lyett. Eu ró pai elő írá sok -
nak és szín vo nal nak meg fe le lő
fes tő ka bint, il let ve két szem -
cse szó ró ka bint is lé te sí tet tek.
Fo lya ma to san zaj la nak a gé pi
be ru há zá sok is, me lyek a ter -
me lé keny ség és ka pa ci tás nö ve lé sét se gí tik. 

A pa pír ipa ri gé pek fon tos al kat rész ének, a
hő cse ré lő ként mű kö dő la mel lák nak a gyár tá sá -
ra az Andritz egy új, töb bek kö zött víz vá gó be -
ren de zés sel, il let ve lé zer he gesz tő gé pek kel fel -
sze relt csar no kot épí tett. A la mel lák elő ál lí tá sát
Finn or szág ból he lyez ték át Tiszakécskére. 

A 2011-re ter ve zett be ru há zá sok kö zött
sze re pel egy ho ri zon tá lis, 24 x 6 mé te res, 100
ton nás kör asz tal lal ren del ke ző fú ró -ma ró gép
és egy 12 mé ter át mé rő jű karusszeleszterga
meg vá sár lá sa. A nagy meg ren de lés szám mi att
bő ví tik a la mel lacsar no kot. Mind ezen be ru há -
zá sok össz ér té ke kö rül be lül 5 mil lió euró.

A nagy mé re tű és sú lyú be ren de zé sek gyár -
tá sa kü lön le ges szak tu dást, oda fi gye lést igé -

nyel. Eh hez az Andritz Kft. fo lya ma tos kép zé -
sek kel, to vább kép zé sek kel kí ván mun ka vál la -
ló inak se gít sé get nyúj ta ni. Az Andritznak na -
gyon fon tos a ki vá ló mi nő ség, mely nem csak
a ter mé kek nél, de a szak em be rek kép zett sé gé -
ben és tel je sít mé nyé ben is el vá rás. A nem zet -
kö zi tu laj do no si hát te ret ki hasz nál va a cég biz -
to sít ja mun ka vál la lói szá má ra a glo bá lis tu dás
meg szer zé sé nek le he tő sé gét.

Tel: +36-76-542-100
infoandritzkft@andritz.com

www.andritz.hu

Újabb mil li ós be ru há zá sok és lét szám bő ví tés az Andritznál

Bács-Kiskun megye24

Tíz százalékkal több munkahely lehet Tiszakécskén

Tisza-parti Termálfürdő Tiszakécske, télen-nyáron
A pi he nés, a gyógy ulás és a spor to lás tö ké le tes
össz hang ja – meg újult és ki bő vült a Ti sza-par -
ti Ter mál für dő.

Tiszakécskén a fo lya ma to san fej lő dő Ti sza-par ti
Ter mál für dő újabb nagy be ru há zást va ló sí tott
meg. Az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val a Dél-Al föl -
di Ope ra tív Prog ram ke re té ben meg va ló su ló fej -
lesz tés sel új és fel újí tott me den cék, fény ár ban
úszó tá gas te rek, egye di szaunavilág, pá rat lan
wellnessél mé nyek és ma gas szín vo na lú gyó gy á -
sza ti ke ze lé sek vár ják a ven dé ge ket.

A most be fe je ző dött, 330 mil lió fo rin tos Eu ró -
pai Uni ós tá mo ga tás sal meg va ló sult, 680 mil lió
fo rin tos be ru há zás ke re té ben a für dő köz pon ti me -
den cé jé nek épü le te ki bő vült, az új me den cék 
ki ala kí tá sa mel lett a már meg lé vők egy ré sze át -
ala kult, va la mint új wellness- és gyógy ásza ti szol -
gál ta tá sok se gí tik a ven dé gek ki kap cso ló dá sát és
gyógy ulá sát.

A fe dett tér ben újon nan ki ala kí tott gyer mek -
me den ce, és a kül té ri gyer mek ka land me den ce
fel újí tá sa az ed di gi ek nél is több él mén  nyel gaz -
da gít ja a gye re kes csa lá dok ki kap cso ló dá sát.

Az új épü let szárn  nyal ös  sze kap csolt kül ső, ke -
rek él mény für dő rész be ni te tő fe dé sé vel meg nyílt a
le he tő ség, hogy a ven dé gek egész év ben za var ta la -
nul hasz nál has sák ezt a me den cét is. A kin ti ter mál -

me den cé ket az épü let tel
össze kö tő, nyá ron nyi tott,
té len zárt per go la fo lyo sók a
me leg idő ben nem gá tol ják
a le ve gő moz gá sát, ám hi -
deg ben vé del met nyúj ta nak
a zord idő já rás el len. Egye -
di lát vány, egye dül ál ló él -
mé nyek.

A Ti sza-par ti Ter mál für -
dő te rü le tén ős ho nos, és ma
már kü lö nös gond dal óvott
és sza po rí tott fa a kécskei
ró zsa ba rack. Nem csak a
lát vány ele mek ben tű nik fel
ez a he lyi kü lön le ges ség! A
rózsabarack-bioszaunában
pá ro log ta tott ró zsa ba rack-
aro ma iga zi rit ka ság nak
szá mít, ám ez csak egyi ke a
wellnessrész leg kü lön le ges -
sé ge i nek. A hang te rá pi ás pi he nő ben a köz pon ti
fém tál ban moz gó víz hul lá ma i nak nyug ta tó hang ja
ugyan úgy fe led he tet len él mény, mint a „Dél-
Alföld-Spa” pi he nő he lyi sé get fel töl tő ti szai ho mok.
A me le gí tett ho mok ban egy la zí tó prog ram ke re té -
ben – fény já ték kal kí sér ve – nap fel kel té től nap nyug -
tá ig él vez he tik a ven dé gek az al föl di nap me le gét.

Tisza-parti Termálfürdő Camping 
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

Az új és felújított medencék egész évben várják a kikapcsolódni 
és gyógyulni vágyókat
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A kor ral egy re fi a ta labb Tiszakécske, hi -
szen az el múlt év ti zed ben év ről év re újult
meg a csak nem 12 ez res Ti sza-par ti vá ros.
Tö ret len fej lő dé sét a fe le lős gaz dál ko dás -
nak kö szön he ti – vall ja Ko vács Er nő pol -
gár mes ter, aki im már a ne gye dik cik lu sát
töl ti a vá ros ve ze tői szék ben. A te le pü lés nek
nincs adós sá ga, így biz ton ság gal mű köd te -
ti in téz mé nye it, s a vá ros leg na gyobb fog -
lal koz ta tó ja 400 em ber nek ad mun kát. 

A vá ros iga zi tu ris ta pa ra di csom, ál lan dó la -
kói mel lett mint egy 1550 hét vé gi ház épült
két üdü lő te rü le ten. Pá rat lan él ményt je lent
vé gig men ni Tiszakécskén mind azok nak,
akik ide lá to gat nak. A vi zek vá ro sá ban a Ti -
sza – a strand dal és a ma gas part tal –, il let ve
a 100 hek tá ros Holt-Ti sza cso dá la tos lát -

ványt nyújt. Már csak azért is, mert en nek
egy ré sze ter mé szetkö ze li ál la pot ban lát ha tó
a ma ga ál lat- és nö vény vi lá gá val, míg a má sik
ré szét a he lyi hor gász egye sü let ke ze li, s itt
rend sze re sen hor gász ver se nye ket ren dez nek.
Emel lett két ter mál für dő is vár ja a ven dé ge -
ket. A ré geb ben épült Ke rek dom bi Ter mál -
für dő nyá ron nyújt iga zi ki kap cso ló dást, míg
a nem ré gi ben 700 mil lió fo rint ból meg újult
Ti sza-par ti Ter mál für dő egész év ben vonz za
az egész ség tu riz mus iránt ér dek lő dő lá to ga -
tó kat, vagy ép pen a me ző gazda sá gi mun ká -
ban meg fá radt he lyi e ket. A vá ros nak ugyan is
je len tős me ző gaz da sá gi te rü le tei van nak. 

Tiszakécske kü lön le ges sé ge, hogy a he lyi
ipa ri éle tet egy he lyi vál lal ko zó, Kiss Bá lint
ala poz ta meg, aki nagy nyo má sú per me te ző -
gé pe ket kez dett gyár ta ni – me sé li a pol gár -

mes ter. Az egy ko ri üzem te rü le tén ma a vá -
ros leg na gyobb kül föl di tu laj do nú vál lal ko zá -
sa, az Andritz Kft. mű kö dik. A be ru há zá sok
te kin te té ben pe dig je len leg kom for to sí tás
fo lyik: 1,5 mil li ár dos ál la mi tá mo ga tás se -
gít sé gé vel csa tor ná zás zaj lik, il let ve a ti szai
fő véd vo na lat sze ret nék to vább épí te ni. Az el -
múlt évek ben egyéb ként Tiszakécske min den
óvo dá já ban és is ko lá já ban volt va la mi lyen
fej lesz tés, jó részt ön erő ből. Az in téz mé nyek
je len tős ré szét már har minc éve ter mál víz zel
fű tik, je len tős ener gia költ sé get ta ka rít va ez -
zel meg. Ugyan csak je len tős ön erő ből újul,
il let ve újult meg a bel vá ros, a kör for ga lom
és egy par ko ló ki vé te lé vel – mond ja Ko vács
Er nő –, aki hoz zá te szi, mind ez a fe le lős gaz -
dál ko dás mel lett a köz hasz nú fog lal koz ta tot -
tak nak is kö szön he tő. 

Tiszakécske tö ret len fej lő dé sé nek egyik
leg fon to sabb pil lé re az itt élő em be rek ki -
tar tó mun ká ja, a vá ros ve ze tők ös  sze fo gá sa,
to váb bá az, hogy hi te lek he lyett meg ta ka rí -
tá sok se gí tik a vá ros mű kö dé sét és be ru há -
zá sa it.

Ko vács Er nő 1959-ben szü le -
tett Kecs ke mé ten. Gé pész tech -
ni ku si, il let ve kör nye zet- és
hidrotechnológusi vég zett sé ge -
it a MÁV szol no ki, majd a
Kecs ke mé ti ME ZŐ GÉP Vál la -
lat tiszakécskei gyá rá ban, utá na
GEO-UNIVERZÁL Kft.-nél

ka ma toz tat ta. 1998-tól Tiszakécske pol gár mes te -
re. Or szág gyű lé si kép vi se lő, DARFT- Dél-Alföldi
Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta nács - tag ja, Bács-Kis kun
Me gye 3. sz. vá lasz tó ke rü let el nö ke.

Felfrissülést nyújt a helyieknek és az idelátogatóknak a két termálfürdő mellett a Tisza-parti szabad strand is

A megújult körforgalom is mutatja a tiszakécskeiek munkáját, beruházásait

A vi zek vá ro sa Tiszakécske
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KU RA TÓ RI UM
Bí ró Zol tán iro da lom tör té nész, Gálfalvi György
író (Ma ros vá sár hely), Gyar ma ti De zső olim pi ai
baj nok, P. Sző ke Já nos va ti ká ni posztulátor,
Lezsák Sán dor, a ku ra tó ri um el nö ke.

Ál lan dó ki ál lí tá sok: Emig rá ció a Ha zá ért,
Mindszenty Jó zsef éle te, Fest mé nyek és gra fi kák
Szíj Re zső gyűj te mé nyé ből, Dörre Ti va dar ké pe -
i ből, Áb ra hám La jos nép vi se le ti gyűj te mé nye,
Ga lé ria. 

A Szent Ist ván ká pol na előtt Ke resz tény Pan -
te on: Jó zan Mik lós, Már ton Áron, Mindszenty Jó -
zsef, Ordass La jos, Prohászka Ot to kár, Ra vasz
Lász ló, Romzsa Tó dor, II. Já nos Pál, gróf Es ter -
házy Já nos, Ba lázs Fe renc mell szob ra. 

A Ven dég ház előtt Nem ze ti Pan te on: Ba lázs
Fe renc, Il  lyés Gyu la, Né meth Lász ló, Simándy Jó -
zsef, Sinkovits Im re, Klebelsberg Kuno, Ko dály
Zol tán, Szent-Györ gyi Al bert, Vass La jos, a tan -
uszo da előtt Gyar ma ti De zső mell szob ra. 

Ve zé ri Kőjurta: Ferencz Bé la fa fa ra gá sai. 

Sza bad té ri pi he nőpa dok: Ame ri kai ma gya rok,
An to ló gia Ki adó, Apá czai Ki adó, Bá bel Ba lázs, Bí -
ró Zol tán, Bu dai Ilo na, Burg Kastl, Buzánszky Je -
nő, Bú za Bar na, Borbándi Gyu la, Csengey Dé nes,
Csete György és Csete Il di kó, Csoóri Sán dor, gróf
Es ter házy Já nos, Fa ra gó La u ra és Szakolczay La -
jos, Fe ke te Gyu la, Für La jos, Gálfalvi György,
Ghéczy Iván, Grosics Gyu la, Gyar ma ti De zső,
Gyulay End re, Il  lyés Gyu la, Ka lo ta szeg, Konrad
Adenauer, Kiss Gy. Csa ba, Kiss-Rigó Lász ló,
Makovecz Im re, Mát ka pad, Nagy Ala jos, Nagy
Lász ló, Né meth Lász ló, Né meth Ju dit és Vin ce, Ör -
kény Ist ván, Püski Sán dor és Zol tán Ilo na, P. Sző ke
Já nos, Sá ra Sán dor, Sü tő And rás, Szécsi Mar git,
Szo li da ri tás, Szö ré nyi Le ven te, Tol las Ti bor.

Pá lyá za tok, prog ra mok a hon la pon: Internetes
tan fo lyam nyug dí ja sok nak, Ra vasz Lász ló–Ordass
La jos Köz éle ti Kol lé gi um, „Hadak vil lá ma”  tör té -
nel mi ve tél ke dő, fel hí vás, Kis tér sé gi- és Kis kö zös -
sé gi Te le ví zi ók XII. Film szem léje, Steindl Im re
par la men ti kol lé gi um, Kár pát-me den cei ve tél ke dő,
Hungarikumok, nem ze ti kin csek cím mel.

Út jel ző táb lák: Agg te lek, Aquin cum, Arad, Bá bol na,
Ba ja, Bánffyhunyad, Bécs, Be reg szász, Bor si, Bu da -
pest, Bu gac, Burg Kastl, Cell dö mölk, Csehimindszent,
Csíksomlyó, Csíkszentdomokos, Dardzsiling, Deb re -
cen, Eger, Ér mind szent, Esz ter gom, Farkaslaka,
Felsőrácegrespuszta, Gelence, Herend, Hor to bágy,
Huszt, Jász be rény, Ka lo csa, Kaposmérő, Kas sa, Kecs -
ke mét, Ken de res, Kis kő rös, Kis kun fél egy há za, Kis -
kun ha las, Kiskunmajsa, Kistarcsa, Ko lozs vár, Ko má -
rom, Lon don-Wemb ley Sta di on, Magyarpécska, 
Ma kó, Máriapócs, Máriazell, Ma ros vá sár hely, Mész -
kő, Mis kolc, Moh ács, Monok, Mu hi, Mun kács, Nagy -
bá nya, Nagybarca, Nagybocskó, Nagy cenk, Nagy sza -
lon ta, Nagyszentmiklós, Nán dor fe hér vár, Nyitra,
Nyitraújlak, Ópusztaszer, Pákozd, Pan non hal ma, Pécs,
Po rosz ló, Po zsony, Recsk, Ro dos tó, Ró ma, Sá ros pa -
tak, Se ges vár, Sop ron, Sop ron kő hi da, Sza bad ka, Szár -
szó, Szar vas, Szatmárcseke, Sze ged, Szé kes fe hér vár,
Szelmenc, Szent end re, Szent ki rály, Szőreg, Tarpa, Ti -
hany, Tiszaalpár, Tiszakécske, To kaj, Torda, Tordatúr,
Tor zsa, Vecsés, Verecke, Ver sailles -Tri a non kas tély,
Vértesszőlős, Veszp rém, Vi lá gos, Vi seg rád, Vi zsoly,
Vo ro nyezs, Wadowice.

Képsorozatok a hon la pon: Test vér ta lál ko zó és Ho -
no sí tá si Ün nep ség,  Szent Ist ván Ká pol na üveg ab lak-
szen te lése, Sak ko zó ma gya rok XVI. Ta lál ko zó ja,
Páz mány Pé ter-za rán dok út, Va ká ció a nagy csa lá do -
s ok nak,  Internetes tan fo lyam nyug dí ja sok nak,  Mé -
szöly Kál mán Fo ci ku pa, Kár pát-me den cei Sza bad -
egye tem, Aka dály men tes Nap a Nép fő is ko lán, Ipar -

tör té ne ti Kon fe ren cia, Arab dip lo ma ták ta lál ko zó ja,
Buzánszky Ku pa kis pá lyás tor na, Him nusz mon dó ta -
lál ko zó, Kár pát-me den cei népfő is ko lai ván dor tá bor,
XXVIII. Or szá gos Gaz da fó rum, Ta nya kol lé gi um II.
– Ta nya kon fe ren cia, Nép fő is ko lai szer ve ző út: Visk,
Túristvándi, Tiszapéterfalva, Szürte, Szklabonya,
Szepsi, Szelmenc, Stósz, Salánk, Ne vet len fa lu,
Nagybarca, Me ző kö vesd, Jászó, Ipolynyék, Hetény,
Bodrogkisfalud, Be reg szász, Bácskertes.

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 Ta ka rék szö vet ke zet: 52000018-15100106, Adó szám: 19049711-2-03
www.lakitelek.hu/nepfoiskola • e-mail: nepfoiskola@lakitelek.hu • hon lap: www.lezsaksandor.hu

AJÁN LÁS
A Nép fő is ko la ha zai és nem zet kö zi von ze re jét nö -
ve li, hogy az igé nyes szel le mi ven dég lá tás mel lett
ügyel a sza bad idő kul tu rált és egész sé ges el töl té -
sé re is. Ki tű nő szál lo da, kony ha, sportpálya, 
te nisz pá lya, uszo da, edző te rem és sok más szol gál -
ta tás vár ja – a Tőserdő, az Ópusztaszeri Tör té nel -
mi Em lék park, Bu gac és Kecs ke mét ki rán du ló he -
lyek kö ze lé ben – a hall ga tó kat és a ven dé ge ket.

Népfőiskola Alapítvány Lakitelek
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„Itt szü let tem én, ezen a tájon…” val lot ta
ma gá ról vá ro sunk láng lel kű köl tő je, Pe tő fi
Sán dor, és vall juk büsz kén mi is, ké sei utó -
dok – mond ta Ka pus Krisz ti án, Kis kun fél -
egy há za pol gár mes te re, a vá lasz tó ke rü let
or szág gyű lé si kép vi se lő je. 

Kis kun fél egy há za je len tős köz le ke dé si cso -
mó pont, hi szen át sze li az E75-ös fő út, az M5-
ös au tó pá lya, Bu da pest től köz úton alig 100
km-re ta lál ha tó, amely az au tó pá lyá nak kö -

szön he tő en mind ös  sze egy órás utat je lent.
Emel lett a Bu da pest–Sze ged vas út vo nal je len -
tős cso mó pont ja. A vá ros tör té nel me több száz -
éves múlt ra te kint vis  sza. A me ző vá ro si ran got
Má ria Te ré zi á tól kap ta, és az elő dök vi rág zó,
élet tel te li vá rost épí tet tek ki né hány év alatt az
új ra te le pí tés után, mely nek em lé ke ma is kö te -
lez ben nün ket ar ra, hogy min den le he tő sé get
ki hasz nál junk a fej lő dés, a fel len dü lés ér de ké -
ben – fej tet te ki Ka pus Krisz ti án pol gár mes ter.

A ter mál víz nyúj tot ta le he tő ség nem csu -
pán a Vá ro si Strand és Uszo da szol gál ta tá sá -
ban ve he tő igény be, ha nem a mel let te ta lál ha -
tó kór ház ban mű kö dő re ha bi li tá ci ós köz pont
ál tal nyúj tott gyógy ke ze lés ként is. A köz úti és
vas úti köz le ke dé si cso mó pont ok mel lett ta -
lál ha tó Ipa ri Park te rü le te a vál lal ko zá sok,
be fek te tők szá má ra nyújt hat min den szem -
pont ból ked ve ző le he tő sé get.

Kis kun fél egy há za je len tős is ko la vá ros.
Több gim ná zi u ma és szak kö zép is ko lá ja van,
a Pan non Egye tem és a Szol no ki Fő is ko la ki -
he lye zett ta go za ta in fel ső ok ta tás ra is van le -
he tő ség. Az ok ta tá si in téz mé nyek a vá ros tér -
sé gén túl is szám ta lan di ák nak kí nál nak ta nu -
lá si le he tő sé get.

Félegyháza szü löt tei kö zött olyan ne vek -
kel büsz kél ked he tünk töb bek kö zött, mint Pe -
tő fi Sán dor és Mó ra Fe renc, em lé kü ket, múl -
tunk em lé ke it mél tó kép pen őriz zük a Kis kun
Mú ze um ban, a Pe tő fi- és Mó ra-em lék ház ban,

a Pe tő fi Sán dor Vá ro si Könyv tár ban, szob ra -
ink, em lék táb lá ink vá ro sunk tör té nel mé nek
meg ha tá ro zó ta nú sá gai. 

2011-ben százéves a vá ros há za épü le te,
mely Lechner Ödön épí tész nek, a sze ces  szió
nem zet kö zi ran gú ma gyar kép vi se lő jé nek egye -
di, sa já tos dí szí tő stí lu sát tük rö zi. A fa la kon ma -
gya ros or na men ti ka lát ha tó, és az épü let Kos -
suth ut cá ra né ző sze ces  szi ós hom lok zat dí szí tés
ele me it, és te te jé nek szí nes ma jo li ká ját a hí res
Zsol nai Vil mos pé csi gyá rá ban ké szí tet ték. 

Iga zi al föl di vá ros va gyunk, mely nek la -
kói hí re sek ven dég sze re tet ük ről, vál lal ko zó
ked vük ről és ki tar tá suk ról. Meg tisz tel te tés
szá mom ra, hogy pol gár mes ter ként szol gál ha -
tom Kis kun fél egy há za pol gá ra it, és min den
erőm mel azon va gyok, hogy a di na mi kus fej -
lő dés út já ra se gít sem a vá rost – hang sú lyoz ta
Ka pus Krisz ti án pol gár mes ter.

Kiskunfélegyháza vállalkozóbarát lehetőségei

Ka pus Krisz ti án 1974-ben
született, többdip lo más ta nár,
mű ve lő dés szer ve ző, if jú sá gi és
ok ta tás szak ér tő. Ed di gi élet pá -
lyá ját át szö vik az if jú ság gal
kap cso la tos szer ve ző-ko or di -
ná ló, ta nács adó te vé keny sé gei.
2010-től Kis kun fél egy há za

pol gár mes te re, or szág gyű lé si kép vi se lő.

Ma gyar or szág dé li ré szén, Ka lo csá tól 20
ki lo mé ter re fek szik Ha jós, amely egész év -
ben kel le mes ki kap cso ló dást nyújt az ide
lá to ga tók nak. A 3400 lel kes kis vá ros la kó i -
nak 85 szá za lé ka sváb. A te le pü lést Estók
Mihályné Szalczer Er zsé bet ve ze ti. 

A sváb sá guk ra büsz ke ha jó si ak – ta lán az or -
szág ban is egye dül ál ló mó don – negy ven éve
tar ta nak fenn kap cso la tot azok kal a né met or -
szá gi, Fe ke te-er dő kör nyé ki te le pü lé sek kel,
ahon nan az ősök szár maz nak. Ha jós ne ve egy -
be forr a sző lő- és bor ter me lés sel, ám – mint a
pol gár mes ter mond ja – ma már csak né há nyan
fog lal koz nak ez zel. Ha gyo má nyos azon ban a
bor ün nep – idén már har min ca dik al ka lom mal
ren dez ték meg az Or bán-na pi bor ün ne pet,
amely min den év ben má jus vé gén van.  

Ka lo csá val és Dunapatajjal ös  sze fog va
Tu risz ti kai Desztinációs Me nedzs men tet
hoz tak lét re a tu risz ti kai le he tő sé ge ket ki szé -
le sí té sé re Ha jó son. E szer ve zet nek kö szön he -
tő en a „Nagy Koc cin tás” el ne ve zé sű ver seny -
ben a vá ros is részt vett szep tem ber 4-én. A
meg mé ret te té sen az vál ha tott az or szág leg -
ked vel tebb bor vi dé ki te le pü lé sé vé, ahol egy
adott idő pont ban a leg töb ben koc cin tot tak
egy po hár bor ral. 

Ha jós egy kor egy há zi köz pon ti sze re pet
töl tött be, ame lyet na gyon sze ret ne vis  sza -

kap ni. A tu ris ták szá má ra igen ér de kes ne -
ve ze tes sé gei is e kul túr kör höz tar toz nak. A
te le pü lés im po záns lát ni va ló ja a ba rokk ér -
se ki kas tély, de a ka lo csai ér sek szék he lye
ter mé sze te sen nem itt van. A vá ros ku ri ó zu -
ma, hogy a temp lom ban ta lál ha tó Má ria-
szob rot a te le pü lés la kó i nak elő dei hoz ták
ma guk kal az ős ha zá ból, s év szá zad ok óta
őr zik – mond ja a pol gár mes ter, aki hoz zá te -
szi –, ép pen ezért a temp lom, il let ve Ha jós
bú csú já ró hely is. A kál vá ria ér de kes sé ge
pe dig, hogy az 1930-as évek ben a Zsol nai
Por ce lán gyár ban ké szül tek a szí nes por ce -
lán stá ció ké pek. 

Ami kor a mun ka le he tő sé gek ről van szó,
Estók Mihályné Szalczer Er zsé bet pol gár -
mes ter  kis sé el szo mo ro dik. Bár a ha jó si
em be rek jól be szé lik a né met nyel vet – so -
kuk nak anya nyel ve –, ne he zen ta lál nak
mun kát a tér ség ben, így in kább kül föld ön
vál lal nak mun kát. 

Im po záns pin ce fa lu Ha jó son

Estók Mihályné Szalczer Er -
zsé bet Ha jó son szü le tett,
1981-ben szer zett igaz ga tás-
szer ve zői ok le ve let, az óta a
köz igaz ga tás ban dol go zik.
2010-ben vá lasz tot ták a me -
gye leg ki sebb vá ro sá nak pol -
gár mes ter évé.
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Ha jós tól 3 ki lo mé ter re he lyez ke dik el a vá ros hoz
tar to zó pin ce fa lu, amely mint egy 1200 bo ros pin -
cé ből áll, ame lye ket egy kor a lösz fal ba váj tak. 
A  lá to ga tók szá má ra egye dül ál ló né pi épí té sze ti
lát ni va lót kí nál, mi köz ben a ven dé gek meg kós -
tol hat ják a tér ség jel lem ző bo ra it, a Cabernet-t, a
Kék fran kost, a Ka dar kát, a Szür ke ba rá tot, vagy
ép pen a Cser sze gi Fű sze rest. A pin ce fa lu sza bá -
lyos ut cák ból áll, ame lye ket a prés há zak és az
alat tuk el he lyez ke dő lösz be vájt al só pin cék al -
kot nak. Az itt ta lál ha tó pin cék ben egész év ben
13-15 fo kos a hő mér sék let, amely ki vá ló tá ro lá -
si le he tő sé get biz to sít a bor nak. A pin ce fa lu ki -
ala ku lá sa egy idős a vá ros sal, de az 1980-as évek
óta több pin cét is át ala kí tot tak ven dég fo ga dás ra,
il let ve a táj ba il lő újak kal egé szí tet tek ki.

Százéves a vá ros há za épü le te

A pincefalu mint egy 1200 bo ros pin cé ből áll
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„Isz tam bul és Lon don kö zött fél úton” ta -
lál ha tó a Bács-Kis kun me gyei kis vá ros,
Lajosmizse – mu tat ja be tré fá san Basky
And rás pol gár mes ter a kecs ke mé ti kis tér -
ség hez tar to zó te le pü lést, amely csak nem
az or szág kö ze pén ta lál ha tó. 

A tör té ne lem ta nú sá ga sze rint már a bronz kor -
ban is lak tak ezen a vi dé ken, ám az Al föld ön
por tyá zó tö rök se re gek mi att idő ről idő re el -
nép te le ne dett. A mai Lajosmizse 1877-ben

kap ta meg új ra az önál ló te le pü lé si ran got
Jász-Lajosmizse nagy köz ség né ven, majd
1993-ban vá ro si rang ra emel ték. La ko sa i nak
szá ma ma 11.600 fő. Az itt élő em be rek egy -
kor fő ként le gel te tés ből él tek, s a me ző gaz da -
ság – a gyü mölcs ter mesz tés – má ig meg ha tá -
ro zó az itt élő em be rek éle té ben. A lajosmi -
zsei eper or szág szer te jó ne vű és jól el ad ha tó
ter mék – eme li ki a te le pü lés el ső em be re.
Basky And rás hoz zá te szi még, hogy bár a tér -
ség jel lem ző gyü möl cse a kaj szi ba rack,
Lajosmizsén az eper mel lett nagy te rü le ten
meg  gyet és pap ri kát ter mesz te nek az em be -
rek. A me ző gaz da ság mel lett azon ban már a
60–70-es évek ben di na mi ku san fej lő dött az
ipa ri ter me lés is a te le pü lé sen. Az egy ko ri
nagy üze mek bá zi sán ma szá mos ki sebb-na -
gyobb vál lal ko zás mű kö dik. 

Az el múlt évek gaz da sá gi ne héz sé gei
Lajosmizse fej lő dé sé re is rá nyom ták bé lye -
gü ket, de a pol gár mes ter büsz ke ar ra, hogy
a vá ros nak nincs adós sá ga, emel lett több 
ki lo mé ter nyi ke rék pár utat, asz fal tos utat,
böl cső dét épí tet tek, fel újí tot ták a ré gi ra va -
ta lo zót, az egész ség há zat, és szá mos inf rast -
ruk tu rá lis fej lesz tés re nyúj tot tak be pá lyá za -
tot, il let ve va ló sí tot tak meg. Basky And rás
na gyon fon tos nak tart ja, hogy a te le pü lé sen
zöld utat kap jon a 2,2 mil li árd fo rin tos csa -
tor nabe ru há zás, va la mint meg va ló sul has son
az ál ta lá nos is ko la és az óvo da fel újí tá sa,
kor sze rű sí té se. Fo lya mat ban van a be zárt
sze mét te lep re kul ti vá ci ó ja, és ezek ben a he -

tek ben is dol goz nak azon a pá lyá za ton,
amely majd a bel te rü le ticsa pa dék víz-el ve -
ze tő rend szer fel újí tá sá nak for rá sa it te rem -
te né meg. 

A tu riz mus nak már most meg van nak az
or szá gos hí rű, emblematikus kép vi se lői.
Ilyen a Ta nya csár da, amely éven te több mint
száz ezer ven dé get fo gad, va la mint a kon fe -
ren cia-köz pont ként is funk ci o ná ló Ge ré bi
Kú ria. A ven dég lá tás mel lett Lajosmizse min -
dent meg tesz an nak ér de ké ben, hogy meg fe -
le lő kö rül mé nyek fo gad ják azo kat a vál lal ko -
zá so kat is, ame lyek sze ret né nek be te le pül ni.
Bár a vá ros nak a klas  szi kus ér te lem ben vett
ipa ri park ja nincs, ki vá ló adott ság gal ren del -
ke ző ipa ri te rü le tek ta lál ha tók itt, ame lyek
vár ják a be fek te tő ket. 

Basky And rás Lajosmizsén
szü le tett, itt járt ál ta lá nos is -
ko lá ba, majd érett sé gi után
ké pe sí tés nél kü li ta ní tó ként
dol go zott Tá bor fal ván. 1984-
ben, a fő is ko la el vég zé se után
ke rült vis  sza Lajosmizsére,
ahol mű ve lő dé si if jú sá gi és

sport fő elő adó ként a Lajosmizsei Nagy köz sé gi
Ta nács nál dol go zott. 14 évig  a Lajosmizsei Ál -
ta lá nos Is ko la és Kol lé gi um igaz ga tó ja, 1998-
2006-ig ön kor mány za ti kép vi se lő volt, 2006-tól
Lajosmizse vá ros pol gár mes te re.

Nagy ter vek kel te kint a jö vő fe lé Lajosmizse

Bács-Kis kun me gye szí vé ben, a
me gye szék hely tõl 60 km tá vol -
ság ban ta lál ha tó Kis kõ rös,
amely nem csak pá rat lan bo ra i -
ról és ki vá ló mi nõ sé gû ter mál -
vi zé rõl hí res. A kö zel 15 ezer
la ko sú vá ros kul tu rá lis ar cu la ta
szem pont já ból meg ha tá ro zó té -
nye zõ, hogy Kis kõ rös Pe tõ fi

Sán dor szü lõ he lye. A vá ros a
Pe tõ fi-kul tusz ápo lá sá ra nagy
hang súlyt he lyez, kül de té sé nek
te kin ti a köl tõ örök sé gé nek
gon do zá sát, to vább örö kí té sét a
kö vet ke zõ ge ne rá ci ók szá má ra.
Büsz ke ség gel tölt el ben nün ket,
hogy si ke rült ere de ti ál la po tá -
ban meg õriz ni, és au ten ti ku san
be ren dez ni a köl tõ szü lõ há zát.
Az ud var ban lá to gat ha tó Pe tõ fi
Sán dor el sõ köz té ri
szob ra is, amely
1861-ben ké szült.
A kul tusz ápo lás
má sik fõ irány vo na -
lát kép vi se li az 
Eu ró pa-szer te is
kü lön le ges, ma már
17 szo bor nak he lyet
adó mû for dí tói szo -
bor park. Tö rek vé sünk az volt a
lét re ho zá sá val – amely hos  szú
évek re je lent fel ada tot –, hogy
azok nak a nem ze tek nek, ame -
lyek ben Pe tõ fi mun kás sá gá ból
anya nyelv ükön ol vas hat nak az
ott élõk, mind egyi két kép vi sel -
je mû for dí tó a kis kõ rö si szo -

bor park ban. A szü lõ ház zal és 
a szo bor park kal al kot egy sé get a
köl tõ örök sé gé nek hely színt
adó em lék mú ze um, amely
2004-ben és 2010-ben el nyer -
te az Év Mú ze u ma dí jat is. A
mú ze um ban lát ha tó az a Pe tõ -
fi-élet mû, ame lyen ke resz tül
be mu tat juk, ho gyan él to vább a
köl tõ Kis kõ rös és a vi lág gon -
dol ko dá sá ban, min den nap ja i -
ban, em lé ke i ben. 

Ré gi ha gyo mány nak te kint -
he tõ, hogy a köl tõ szü le tés nap -
ját (ja nu ár 1.) Kis kõ rös ön 

kü lön le ges kul tu rá lis ren dez -
vénnyel ün ne pel jük meg min -
den év ben. A Pe tõ fi-szil vesz ter
né ven is mert té vált prog ram ra
az or szág min den ré szé rõl ér -
kez nek ven dé gek, sok vis  sza té -
rõ lá to ga tó kö zött mu ze o ló gu -
so kat, iro da lom tör té né sze ket,

mû vé sze ket is ven dé gül lá -
tunk. Az ér té kek ben gaz dag
ren dez vény so rán a vá ros há za
dísz ter mé ben egy név re szó ló
Pe tõ fi-kö tet tel aján dé koz zuk
meg az adott év ja nu ár 1-jén
szü le tett gyer me ke ket. A köl tõ
ne vét fém jel zi a vá ros ban fõ -
zött, több íz ben kap ha tó íz le tes
pá lin ka is, va la mint a már ci us -
ban meg ren de zett Pe tõ fi-tú ra,
amely nek meg té te lé vel a
részt ve võk vé gig ha lad hat nak
azon az út vo na lon, ame lyen a
köl tõ is járt. A vá ros köz pont

meg úju lá sá nak ré -
sze ként Pe tõ fi-tan -
ös vény lé te sül, mely
a vá ros ba lá to ga tó
ven dé ge ket vé gig -
ve ze ti a köl tõ höz kö -
tõ dõ em lék he lye ken.

Lá to gas son el Kis -
kõ rös re, ahol meg ta -
pasz tal hat ja az itt élõ

em be rek ven dég sze re tet ét! Le -
gyen ré sze se Ön is Pe tõ fi Sán dor
örök sé gé nek, kós tol ja meg íz le -
tes bo ra in kat, és újul jon meg ki -
vá ló mi nõ sé gû gyógy vizünkkel!

Domonyi László 
polgármester

Kis kő rös

„Ho va szí vem, lel kem 
Min dig min den hon nan
vis  sza-vis  sza vá gyott, 
Uj ra lát tam vég re
szü le té sem föl dét, 
A szép Kis kun sá got!”

/Petõfi Sán dor: Kiskunság/

1896-ban adták át a Római Katolikus Templomot
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A Kis kun sá gi Nem ze ti Park ala pí tá sát te -
kint ve ha zánk má so dik nem ze ti park ja. A
Hor to bágy hoz ha son ló an az em ber és a
ter mé szet többszáz éves együtt élé sé nek
em lé ke it őr zi. Te rü le tét a Du na-völgy szi -
kes pusz tái, ta vai, a Du na–Ti sza-kö zi ho -
mok buc kák, a ho mo kos pusz ták, mo csa -
rak, az Al só-Ti sza vi dék holt ágai és ár té ri
er dői, to váb bá a Bács ka ho mok buc kái és a
Dunavölgy lösz part jai al kot ják. A Kis kun -
sá gi Nem ze ti Par kot 1975. ja nu ár el se jén
ala pí tot ták. 

A nem ze ti park két har ma dát az UNESCO
Em ber és Bio szfé ra prog ram ja 1979-ben bio -
szfé ra-re zer vá tum má nyil vá ní tot ta, bi zo nyos
élő he lyei pe dig fo ko zot tan vé det tek. A park
kilenc te rü let egy ség ből áll, to vábbi két táj vé -
del mi kör zet, és szá mos ter mé szet vé del mi te -
rü let tar to zik az igaz ga tó ság fel ügye le te alá.
A nem ze ti park ki emelt je len tő sé gű vé dett fa -
jai a tel jes ség igé nye nél kül a tú zok, a fe hér
gó lya, a kék vér cse, a ke re csen só lyom, 
a rákosi vi pe ra, vagy ép pen a tar tós szegfű. A
nem vé dett te rü le tek fel tá rá sa so rán Ha jós,
Rém, Borota kül te rü le te in szá mos, ko ráb ban
nem is mert, ér té kes ho mo ki élő hely re, a fo -
ko zot tan vé dett ho mo ki ki ke rics ter mő he lye -
i re buk kan tak a park mun ka tár sai. 

A fel ső-kis kun sá gi pusz tán jár va az em -
ber nek az le het az ér zé se, hogy a Hor to bá -
gyon sé tál. Nö vény ze tét el ső sor ban olyan
sótűrő, sókedvelő fa jok al kot ják, mint a 
ve res nad rág csen kesz, a ma gyar só vi rág, a ka -
mil la és a szi ki üröm. Ál lat vi lá gá nak ér té kes
kép vi se lő je a tú zok, a kék vér cse, az ugar -
tyúk és a pusz tai gya log cin cér. A fel ső-kis -
kun sá gi ta vak mé lye dé se i ben szi kes ta vak
és mo csa rak ala kul tak ki. E rit ka élő helytí -
pus ér té kes nö vény- és ál lat vi lág nak ad ott -
hont. Jel lem ző nö vé nyei a fe hér tip pan és a
szi ki méz pá zsit. A fi gyel mes uta zó gu li pán-
, gó lya töcs- és küsz vá gócsér-fészkelőhelyre
buk kan hat.  Ná das, mo csár, fűz láp és zsom -
bé kos lett az egy kor ki ter jedt izsá ki Kolon-
tóból, amely ál lan dó fész ke lő- és táp lál ko -

zóhel  lyel szol gál a ma da rak nak. A fülöp -
házi buc ka vi dék fu tó ho mok ját pe dig az
észak-nyugati – dél-ke le ti szél hord ta össze.
Az it te ni szá raz sá got a nap ró zsa, a ké sei
szeg fű, a kék vi rá gú sza már ke nyér és a ho -
mo ki vér tő bír ja jól, ér té kes ma dár fa jai pe -
dig a sár ga ri gó, a gyur gya lag és a sza la kó -
ta. A nem ze ti park or chi de ák ban leg gaz da -
gabb te rü le te a Turjánvidéken ta lál ha tó
peszé radacsi ré tek. A nem ze ti park leg na -
gyobb és leg ös  sze tet tebb te rü le te a Bócsa-
Bugac buc ka vi lá ga és pusz tái, amely nek te -
rü le tén homokpuszták, buc kák, szi kes ta vak
és mo csa rak vál ta koz nak. 

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

Nö vény- és ál lat rit ka sá gok 
a Kis kun sá gi Nem ze ti Park ban

Ősborókás

Bugacpuszta, ahol a hagyomány és a látványosság egységet alkot az érintetlen környezetben

A ti tok za tos köl tő

Sok vi tát vál tott ki Pe tő fi Sán dor szü le té sé -
nek he lye, ide je az el múlt év szá zad ok so rán.
Mai tu dá sunk sze rint a köl tő az 1822. de cem -
ber 31-éről 1823. ja nu ár 1-jé re vir ra dó éj sza -
kán szü le tett. Hi te les ira tok alap ján
Stephanus Petrovics és Maria Hruz, az az
Petrovics Ist ván és Hruz Má ria gyer me két
1823. ja nu ár 1-jén Ale xan der – Sán dor –
név re ke resz tel ték, és je gyez ték be a kis kő rö -
si evan gé li kus egy há zi anya köny vé be. Csa -
lád ne vét ké sőbb ma ga a köl tő változtatta Pe -
tő fi re. A ma gyar köl té szet egyik leg is mer -
tebb és leg ki emel ke dőbb alak já nak ha lá lá val
kap cso lat ban is van nak má ig tisz tá zat lan mo -
men tu mok. A ma el fo ga dott ál lás pont sze rint
Pe tő fi a se ges vá ri csa tá ban esett el 1849-ben. 

Az, hogy nem egy te le pü lés ver sen gett
a szü lő vá ros cí mért, mu tat ja a Du na–Ti sza-
kö zén élők fel tét len sze re te tét és ra gasz ko -
dá sát a köl tő höz és élet mű vé hez. Bács-
Kis kun me gyé ben min den vá ros, min den
köz ség, ahol a köl tő meg for dult, ke gye let -
tel tart ja szá mon és mu tat ja be a hoz zá és
csa lád já hoz kö tő dő tár gyi em lé ke ket, az ott
írt köl te mé nye ket. Szá mos szo bor, dom bor -
mű, em lék táb la örö kí ti meg alak ját, de min -
den nél töb bet mond az élő és ha tó Pe tő fi-
kul tusz, mely ben ső sé ges ün nep sé ge ken,
éven kén ti vers mon dó ver se nye ken, vagy
az élet mű vét fel dol go zó tu do má nyos kon -
fe ren ci á kon mu tat ko zik meg. Vé gig jár va a
me gye Pe tő fi-em lék he lye it, a köl tőt és ko -
rát meg idé ző va ló sá gos idő uta zást le het
ten ni a 19. és a 20. szá zadi épí té sze ti, kul -
tu rá lis, nép raj zi és iro dal mi ér té kek, va la -
mint szo ká sok kö zött.

Az Év Múzeuma 2010. díjat kapta a
kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
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Csík Já nos
Csík Já nos 1964. december 30-án
szü le tett. Nép ze nész, ének ze ne-
nép ze ne ta nár. 

A 70-es évek vé gén, 80-as
évek ele jén a Kecs ke mét Tánc -
együt tes ben tán colt. 16 éves ko rá -
ban kap ta meg el ső he ge dű jét, egy
öt száz fo rin tos kí nai eper fa he ge -
dűt. A kö zép is ko lá ban ala pí tot ta
el ső ze ne ka rát, ame lyet a nagy ma -
má tól hal lott Garabo – ko sár – név -
re ke resz telt. A ka to na ság után,
1987-ben a Bé kés Ban dá ban fő ál -
lá sú ze nész lett, és na gyon so kat ta -
nult az idős mu zsi ku sok tól. 1988-
ban hoz ta lét re sa ját együt te sét, a
Csík Ze ne kart Kecs ke mé ten. 1991-
ben meg kap ták a Nép mű vé szet If -
jú Mes te re cí met, 2000-ben
Sidney-ben, az olim pi ai já té ko kat
kí sé rő kul tu rá lis prog ram ban kép -
vi sel ték Ma gyar or szá got. 2009-
ben a Csík Ze ne kar a nép ze nét
meg újí tó mű vé sze tért Ma gyar
Örök ség dí jat és Ko dály Zol tán-dí -
jat ka pott. 2010-ben Prima Pri -
missima díj jal ju tal maz ták. Ugyan -
eb ben az év ben Csík Já nos Ma gyar
Köz tár sa ság Arany Ér dem ke resz tet
és Bács-Kis kun Me gyé ért dí jat ka -
pott. 2011 szep tem be ré től he ge dűt
és brá csát ta nít szü lő vá ro sá ban,
Kecs ke mé ten, a Ko dály-is ko lá ban.

Portré

Szep tem ber ben el in dult a nép ze ne ok ta tás Kecs -
ke mé ten, Ko dály vá ro sá ban, a ró la el ne ve zett is -
ko lá ban. Eb ben je len tős sze re pe van a nép ze ne
élet ben tar tá sá ért, meg újí tá sá ért szá mos díj jal
ki tűn te tett Csík Ze ne kar ve ze tő jé nek. Csík Já no -
son nem ha gyott nyo mot a nép sze rű ség, sze rény -
ség gel, alá zat tal, és az ar cá ról so ha el nem tű nő,
őszin te mo sol  lyal be szél a ze né ről, a kö zön ség ről.

– Ta lán még so ha nem lát tam úgy, hogy ne mo soly -
gott volna... 
– Jól érez te, ezek nem szín há zi mű mo so lyok. Ne -
kem is örö met szerez, hogy jó kö zön ség nek mu zsi -
kál ha tok. Én ma ga mat adom a szín pa don, ez egy
őszin te tör té net, va ló ban nem szín ház. Ezért is sze -
re tik a ze ne kart is. 

– Mi nek kö szön he tő a har mó nia?
– Iga zá ból ne kem is meg van nak a hét köz na pi

gond ja im, meg a ze ne kar ban is van nak né ha prob lé -
mák, de az alap dol gok tel jes har mó ni á ban van nak az
együttgon dol ko dás ban, a nép ze nesze re tet ben. Egyet  -
ér tünk ab ban, hogy mit dol goz zunk fel, és egyet ér -
tünk az ará nyok ban. Min dig volt erő túl len ni a hét -
köz na pi gon do kon. Ezt az erőt a kö zön ség ad ja.

– Önö kön lát szó lag nem ha gyott nyo mot a si ker.
– Az iga zi jó elő adó a te het sé gét, az al ko tó kész -

sé gét az egyé ni sé gé ből ára dó ad ni tu dá sát, aka rá sát
nem csak egy-két hé tig vagy hó na pig tud ja ér té kes él -
mén  nyé va rá zsol ni. Ha sok min dent ta nul is hoz zá,
örök ér vé nyű en ben ne van, ben ne él. Ezért be csü -
lünk, em lé ke zünk jó szív vel ré gi mes te rek re, mű vé -
szek re, idős éne ke sek re, zenészekre. Iga zi mű vé -
szek ről be szé lek, nem a fél kész, nem a mé dia ál tal
gyár tott celebekről. 

A nép sze rű ség nem fer dí tet te el a jel le mün ket, nin -
cse nek sztár al lű rök, nagy ké pű ség. Na gyon kell 
fi gyel nünk, hogy meg fe le lő ren det, ará nyo kat te remt -
sünk az éle tünk ben. Meg ha tá roz tuk, hogy egy hó nap -
ban csak tíz elő adást tar tunk. Kell, hogy pró bál junk,
és aho va el me gyünk, jó kedv vel, jó erő ben mu zsi kál -
junk. A kö zön ség meg ér dem li, hogy ne fá radt, rossz -
ked vű, gyen ge pro duk ci ót kap jon.

– Mi kor „dőlt el a sor suk”?
– Meg ha tá ro zó pil la nat volt, ami kor 5-6 év vel ez -

előtt Lovasi And rás ar ra kért min ket, hogy a Kispál
és a Borz kon cert kel lős kö ze pén mu zsi kál junk. Két-
há rom ezer fi a tal előtt játsz hat tunk, akik meg szok ták

azt jó mi nő sé gű más sá got, amit a Kispál és a Borz
ze ne i sé ge kép vi selt. Egy er dé lyi ka lo ta sze gi le gé -
nyes fér fi tánc cal lép tünk be. Iz ga tot tan vár tuk, hogy
fü tyül nek vagy tap sol nak. Jól fo gad ták, leg in kább
ak kor, ami kor el mu zsi kál tuk eze ken a hang sze re ken
a Kispál-szá mo kat és azo kat a nó tá kat, ami ket ők is -
mer nek és sze ret nek. Ez zel vég képp si ke rült el ül tet -
ni a gon do la tot, hogy el fo gad ha tó a ma gyar nép ze ne. 

– És Ön mi kor kö te lez te el ma gát a nép ze ne mel lett?
– Gye rek ként egy nép táncegyüt tes be ke rül tem.

Együtt len ni má sok kal, szép lá nyo kat lát ni, iz gal -
mas uta zá so kat át él ni – ez a faj ta él mény fon tos ré -
sze volt az éle tem nek. Ké sőbb iga zán meg ha tá ro zó
volt, ami kor már tud tam sze re lem től bol do gan vagy
ép pen csa ló dás tól szo mo rú an éne kel ni, tán col ni.
Ugyan úgy vol tam disz kó ban és rockkon cer ten, de
azo kat a pil la na to kat, ame lyek fon to sak vol tak, job -
ban meg tud tam él ni a ma gyar nép tán con és a nép -
ze nén ke resz tül. 

– Ha más or szág ban já rok, és he lyi rá di ó ra han -
go lok, több nyi re az ot ta ni nép ze né je szó lal meg sa -
ját nyel vén. Ná lunk ez mi ért nincs így?

– En nek a kér dés nek na gyon örü lök. Ami kor fi a -
tal ko rom ban stop pal men tem, és fel vett egy szerb
vagy egy tö rök ka mi on, szerb meg tö rök ze ne szólt.
Nem ér tet tem már ak kor sem, hogy ná lunk mi ért
nem le het ma gyar nó ta vagy nép ze ne. Per sze az el -
múlt rend szer ben má sok vol tak a po li ti kai el vá rá sok. 

Vé le mé nyem sze rint a tár sa da lom és az em be rek
ugyan úgy ne vel he tők, mint a gye re kek az is ko lá -
ban. Ha el kez de nék köz ve tí te ni, szép las san ki ala -
kul na az igény, el kez de nék sze ret ni. Eh hez kell egy
kis bá tor ság és egyfaj ta hit. Ugyan úgy, mint a mi
mun kánk ban. A Szi get négy leg lá to ga tot tabb kon -
cert je i nek egyi ke volt a mi énk. Ér de kes, volt, ami -
kor be ki a bál tak, nem az al ter na tív rock nó tá kat, ha -
nem a ka lo csai ka to na nó tát, vagy az Én va gyok az,
aki nem jó cí mű szé kely föl di össze ál lí tást kér ték.
De az is igaz, hogy olyan kon cer tet nem sza bad csi -
nál nunk, ahol nem szó lal nak meg az al ter na tív nó -
ták. A ti tok az ará nyos ság ban van.

– Ko dály-díj, Ma gyar Örök ség díj, Prima
Primissima, hos  szú a sor. Mit je len te nek?

– Ve gyes gon do la to kat kel te nek ben nem. Örü lök,
és biz ta tást je len te nek. Azt jel zik, hogy a szak mai kö -
zön ség is fi gyel ránk, de jó vol na tud ni, hogy mi lyen
szem pont alap ján dön töt tek. Szí ve sen be szél get nék kí -
ván csi an egy-egy dön tés ho zó val a vé le mé nyé ről, biz -
to san ér té kes és hasz nos len ne. Csak a nép sze rű ség,
vagy az az ér ték, amit kép vi se lünk? Egy dal alap ján,
vagy is me rik az egész mun kás sá gun kat?  Azt is je len -
ti, hogy ezen az úton kell to vább men nünk, és ar ra kell
kész tet nünk azo kat, akik kö vet nek min ket, hogy az
igé nyes ség re és a mi nő ség re fi gyel je nek. Ez kü lö nö -
sen fon tos eb ben az el szür kü lő, globalizált vi lág ban.
Le gyünk büsz kék az iga zi ma gyar ér té ke ink re! 

– A ma gyar ság nak vagy a ze né nek tu laj do nít ja a
ze ne kar si ke rét?

– Ma gya rok va gyunk, egész sé ges nem ze ti ön tu -
dat van ben nünk, de nem erő sza ko san ma gyar ko -
dunk. Meg fe le lő ará nyo kat kép vi se lünk, nem esünk
túl zá sok ba. Mi bol do gan mu zsi kál juk a nép da lo kat
ere de ti for má juk ban, de tud juk, hogy ha a mai fi a -
ta lok nak me sél ni aka runk va la mit, ak kor a mai vi -
lág ra jel lem ző lük te tés ben, han gu lat ban, ízek ben
kell meg szó lal ni. 

A magyar értékek őrzője

Csík Ze ne kar
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A Kiskunmajsán ta lál ha tó Jonathermál
für dő él mény- és gyógy für dő, wellness- és
ren dez vény hely szín egy ben. Aki ma nap ság
ide lá to gat, biz to san nem gon dol ná, hogy
egy kor gyü mölcs asza lót ter vez tek ide, de
szó ba jött töb bek kö zött a fó lia ker té szet is.
1982-ben fo gal ma zó dott meg elő ször, hogy
a jonatánal má ról el ne ve zett e ző gaz da sá gi
ter me lő szö vet ke zet tu laj do ná ban lé vő,
szén hid ro gén szem pont já ból med dő ku ta -
kat – ame lyek ben ter mál víz volt – hasz no -
sít sák. A szá mos el kép ze lés kö zül a leg si ke -
re sebb és leg tar tó sabb pró bál ko zás még is a
für dő volt, s az idő iga zol ta: jó dön tés volt.  

A Jonathermál Gyógy- és Él mény für dő épí té se
1984-ben kez dő dött el, és a fej lesz tés el ső fá zi -
sa négy év vel ké sőbb le zá rult. A be ru há zás hoz
na gyon tu da to san fog tak hoz zá az elő dök –
mond ja Szikora Gyu la, a Jonathermál Zrt. el nök-
ve zér igaz ga tó ja – hi szen a für dőt, a kem pin get,
a mo telt, il let ve a te rü let túl ol da lán ta lál ha tó
üdü lő te le pet egy sé ges ren de zé si terv alap ján
ala kí tot ták ki. 1997-ben di na mi kus fej lő dés nek
in dult a gyógy- és él mény für dő. Ek kor kez dő -
dött egy többszáz mil lió fo rin tos be ru há zás,
majd csak nem éven te-két éven te ad tak át egy
újabb fej lesz tést. A 10 ezer fő be fo ga dó ké pes -
sé gű kiskunmajsai gyógy für dő ben szá mos att -
rak ció vár ja a ven dé ge ket. Nyá ron min den kép -
pen ér de mes ki pró bál ni a 4 óri ás csúsz dát, ame -

lyek ös  sze sen 266 mé ter nyi csú szást tesz nek le -
he tő vé „anakonda”, „hidrocső”, „kamikaze”
vagy ép pen „rafting” stí lus ban. Ugyan csak
nyá ron a hul lám me den cé ben akár 80 cen ti mé -
te res hul lá mok kal is szem be sül het a für dő ző. 

Az él mény me den ce azon ban egész év ben
fel üdít, hi szen 14 att rak ci ót pró bál hat nak ki a
ven dé gek – a domb csúsz da után, egy kis pi -
hen te tő pezs gő ágy, majd az iz gal mas vad víz -
fo lyo só, gej zír, buz gá rok, pezs gő für dő, s a 
vi zes bar lang kö vet kez het. A für dő ben mi nő -
sí tett gyógy vi zes me den cék is van nak, az
őszi-té li lá to ga tók a csar nok ban lé vő 36 és 38

fo kos gyógy vi zes me den cé ben pi hen het nek,
vagy a 25 mé te res, fe szí tett víz tük rű gyógy -
úszó me den cé ben fris sül het nek fel. Emel lett a
sza bad ban ta lál ha tó 36 fo kos kör me den ce is
egész év ben üze mel. A für dő szol gál ta tá sa it
fris sí tő, gyógy- és aro ma mas  százs, finn, infra-
és aro masza u na, gőz für dő, szo lá ri um, já de
kö ves mas  százs ágy, CHI-gép, láb mas  százs -
gép, mas  százs fo tel, Bioptron lám pa, aro ma -
für dő, sókamra egé szí ti ki. 

Szikora Gyu la el nök-ve zér igaz ga tó büsz -
ke ar ra, hogy a lé te sít mény fe lejt he tet len él -
ményt nyújt három generáció szá má ra is. 

Há rom ge ne rá ci ós él mény a Jonathermál Gyógy- és Él mény für dő ben

Óriáscsúszdáival, hullám- és élménymedencéjével, valamint számos 
wellness-szolgáltatásával felejthetetlen élményt nyújt a kiskummajsai fürdő

Családbarát környezet, mediterrán paradicsom
Szál lo dánk a leg ide á li sabb hely szín kon fe ren ci ák, ve võ ta lál ko zók, tré nin gek meg ren de zé -
sé re. 400 m2-es új, leg mo der nebb tech ni ká val fel sze relt kon fe ren cia-, és es kü võ ter münk
is el ké szült ami már a vendégeink ren del ke zé sé re áll. Szál lást 200 fõ re tu dunk biz to sí ta ni.

Kecs ke mét új, exk lu zív szál lo dá ja, a Gra na da Kon fe ren cia, Wellness és Sport Ho tel im már 4 éve vár ja ven dé ge it a bel -
vá ro sá tól né hány perc re, az M5-ös au tó pá lya Nyu ga ti le haj tó já tól 2 km-re, er dõ szé lén, nyu godt, csen des kör nye zet ben.

Kü lön fé le szó ra ko zá si, ki kap cso ló dá si le he tõ sé ge ket kí nál a ho tel min den kor osz tály nak.
Wellness-részlegünk a tel jes el la zu lást és ki kap cso ló dást biz to sít ja ven dé ge ink szá má ra, ahol jacuzzi, fe szí tett víz tük rû me -

den ce, Kneipp-taposó, me le gí tett pad, finn- és infraszauna, gõz ka bin, sókamra, él mény tu so ló, va la mint té rí tés el le né ben infra-
szolárium és kü lön fé le mas  szá zsok se gí tik elõ a tes ti-lel ki fel fris sü lést. 

A szál lo da catering-szolgálata ma gas szín vo na lon biz to sít ja a ren dez vé nyek kel kap cso la to san fel me rü lõ igé nye ket. Vál lal -
juk kon fe ren ci ák, tré nin gek, es kü võk, szü le tés nap ok, ba rá ti ös  sze jö ve te lek, le bo nyo lí tá sát. 

A 2 hek tá ros te rü le ten fo ci pá lya, 3 pro fi te nisz pá lya (1 fe dett és 2 nyi tott te nisz pá lya), 18 pá lyás minigolf, strand -
röp lab da, il let ve a leg mo der nebb kül té ri fitnesz-eszközök vár ják a spor tol ni vá gyó kat. Ezen kí vül szá mos bel té ri szó -
ra ko zá si le he tõ ség gel (2 pá lyás bowling, darts, billiárd, léghoki, asz ta li te nisz, csocsó), és kor lát lan, in gye nes inter-
nettel ál lunk az Önök ren del ke zé sé re. A gye re ke ket ját szó tér, bel té ri ját szó szo ba és kis ál lat si mo ga tó vár ja.

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
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