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Szá mom ra az ott hont Deb re cen je len ti,
ahol leg fel hőt le nebb éve i met, a gyer -
mek ko ro mat töl töt tem. 78 éves va gyok,
be jár tam az egész vi lá got, és élet utam
jó ré szét is, így bát ran mond ha tom, ha
egyet len vá ros em lé két vi het ném el a
túl vi lág ra, az Debrecen len ne. 1956
után na gyon so ká ig él tem emig rá ci ó -
ban, és ez idő alatt volt egy vissza-visz  -
sza té rő ál mom. Azt ál mod tam, hogy ott
ál lok a Nagy temp lom előtt, és ös  sze -
szo rul a bol dog ság tól a szí vem. 

Ami kor elő ször lép tem új ra ma gyar
föld re, meg kér tem a fe le sé ge met, hogy
mel lék uta kon au tóz zunk Deb re ce nig,
az tán be kö tött szem mel ve zes sen en -
gem vé gig a Pi ac ut cán. A sze mem
csak a Nagy temp lom előtt nyi tot tam
ki, rá cso dál koz tam az épü let re, és
meg szállt a gyer mek kor édes nyu gal -
ma. Au gusz tus volt, foly tat tuk a sé tán -
kat a Re for má tus Kol lé gi um ódon épü -
le té ig, ahol a ka pus meg le he tő sen szi -
go rú an né zett ránk, és nem akart
been ged ni egy ko ri is ko lám osz tály ter -
me i be. Ek kor meg kér tem, hogy nagy -
apám mi att, aki nek az em lék pla kett je
ott van ki ál lít va kol lé gi um eme le tén,
te gyen ki vé telt a szi go rú sza bá lyok
alól. Ami kor meg ér tet te, hogy Bal ta -
zár De zső püs pök re cé lo zok, tisz tel -
gett, és azt mond ta: előt tem a kol lé gi -
um min dig nyit va áll.

Az óta is szí ve sen jö vök, ami kor csak
te he tem. Jö vök kon cer tez ni, jö vök a
Nyá ri Ze ne aka dé mi á ra az If jú sá gi Vi -
lág ze ne kar ral, és jö vök, ha szük ség van
rám, mert Deb re cen be min dig ha za ér -
ke zem.

Is mer je meg Deb re cent és Haj dú
Bi har me gyét Ön is, Ked ves Ol va só és
lel jen ben ne an  nyi örö möt, mint én.

Vásáry Ta más 
zon go ra mű vész, kar mes ter és köl tő

Ked ves 
Ol va só!
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Az in téz mé nyek re még, a te rü let fej lesz tés -
re pe dig már kell fi gyel ni 2012-ben, mond-
ja Bodó Sándor or szág gyű lé si kép vi se lő, a
Haj dú-Bi har Me gyei Ön kor mány zat el nö -
ke. A me gyei ön kor mány zat ok sze re pe
2012 ja nu ár já tól je len tő sen meg vál to zik.
Ed dig egész ség ügyi, szo ci á lis, ok ta tá si és
kul tu rá lis in téz mé nye ket tar tot tak fenn.
Jö vő év től eze ket a fel ada to kat az ál lam ve -
szi át, de a me gyei ön kor mány zat ok ko or -
di nál ják a me gye te rü let fej lesz té sét, s fel -
ada tuk lesz a me gyé be áram ló eu ró pai kö -
zös sé gi for rá sok, il let ve ma gán tő ke meny  -
nyi sé gé nek és ha té kony ágá nak nö ve lé se, a
mun ka hely te rem tés szol gá la tá ba.

– Mi lyen fel ada to kat vesz át az önök ön kor -
mány za tá tól az ál lam?
– Ed dig 13 kul tu rá lis, ok ta tá si, egész ség ügyi
és szo ci á lis in téz ményt, va la mint há rom gaz -
da sá gi tár sa sá got mű köd tet tünk, eze ket ad juk
át az ál lam nak. Mi vel a szo ci a lis ta kor mány -
za tok reg ná lá suk két cik lu sa alatt min den év -
ben drasz ti ku san csök ken tet ték a fi nan szí ro -
zá sun kat, a va gyon nal együtt kény te le nek va -
gyunk az adós ság ál lo mányt is át ad ni. Az in -
téz mé nyek től és mű köd te té sük ter he i től va ló
meg vá lás a mi ön kor mány za tunk nak is köny  -
nyebb ség, pe dig – ha nagy erő fe szí té sek árán
is, de meg tud tuk őriz ni fi ze tő ké pes sé gün ket. 

– Ho gyan érin tik a re for mok az el lá tot ta -
kat, il let ve a rend szer mun ka vál la ló it? 

– Alap ve tő cé lunk, hogy az át adás-át vé telt
se az el lá tot tak, se a dol go zók ne érez zék
meg, ám nem le het ta gad ni, hogy lesz nek vál -
to zá sok, ame lyek nem csak az in téz mé nyek,
de a me gyei ön kor mány zat tiszt vi se lő it is
érin tik. Ja nu ár el se jé től a kor mány hi va ta lon
be lül mű kö dő Me gyei In téz mény fenn tar tó
Köz pont hoz ke rül nek azok, akik az in téz -

mény há ló zat tal fog lal koz nak. Lét szám le épí -
tés től azon ban sze rin tem sem ne kik, sem az
in téz mé nyi dol go zók nak nem kell tar ta ni. 

– Az ön kor mány za ti fi nan szí ro zás ban új
fo ga lom ként buk kan fel a fel adat fi nan szí ro -
zás. Mit je lent ez? 

– Er re a meg le he tő sen szi go rú, ta ka ré kos
rend szer re ja nu ár el se jé vel fo gunk át áll ni, és a
gya kor lat ban azt fog ja je len te ni, hogy amit
nem ter vez tünk be a költ ség ve tés be, ar ra nem
ve he tünk fel majd hi telt. Min den esz köz zel el
kell ke rül ni, hogy az adós sá gok új ra ter me lőd -
je nek. Nem lesz kön  nyű meg ol da ni, hi szen
adót a me gyei ön kor mány zat nem vet het ki, és
más egyéb sa ját be vé te lei sem na gyon ke let -
kez het nek. Ép pen ezért for rá so kat az át ala kí -
tás so rán fel sza ba du ló tar ta lé kok je lent het nek. 

– Mi lyen fel ada to kat ró a me gyé re az új
te rü let fej lesz té si in téz mény rend szer fel ál lí tá -
sa és mű köd te té se? 

– Az or szág meg újí tá sá nak al fá ja és omegája
a mun ka hely te rem tés és a ver seny ké pes ség nö -
ve lé se. E két – egy más sal szám ta lan szor ös  sze üt -
közés be ke rü lő cél – ös  sze han go lá sá ban kap nak
a me gyék óri á si fel ada tot. Stra té gia ter ve zés sel,
költ ség ta ka ré kos és ha té kony inf rast ruk tú ra ki -
épí té sé vel kell lét re hoz ni uk, majd mű köd tet ni ük
egy olyan rend szert, amel  lyel mi nél több eu ró pai
for rást és ma gán tő két tud nak me gyé jük be vin ni. 

Bodó Sán dor 1963-ban szü le -
tett Püs pök la dány ban. Nős, két
gyer me k édesapja 1985-ben
ta ní tó sza kon vég zett, majd a
sár rét ud va ri ál ta lá nos is ko lá ban
dol gozott. 2006–2011-ig Sár rét -
ud var pol gár mes te re volt.
1998-tól a Haj dú-Bi har me -

gyei Ön kor mány zat Köz gyű lés ének tag ja, 2011.
ja nu ár ja óta pedig el nö ke. 2011. ok tó be ré ben par -
la men ti man dá tu mot szerzett.

A Piac téri szecessziós megyeháza, homlokzatán Zsolnay porcelán díszekkel

Fel adatvál tás a me gyei ön kor mány zat ok nál
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A me gye gaz da sá ga rend kí vül el lent mon -
dá sos. Van nak jó pél dák és ki tö ré si le he tő -
sé gek, de az elő re lé pés hez az kell, hogy nö -
ve ked jen a mun ka, a tel je sít mény és a
szak kép zés presz tí zse, és csök ken jen a kor -
rup ció, vé le ke dik Miklóssy Fe renc. A Haj -
dú-Bi har Me gyei Ke res ke del mi és Ipar ka -
ma ra el nö ke, a Ma gyar Ke res ke del mi és
Ipar ka ma ra ál ta lá nos al el nö ke di na mi kus
nö ve ke dés re a kö zel jö vő ben nem szá mít.

– Ma gyar or szág leg el ma ra dot tabb vi dé ke az
Észak-Al föl d ré gió, azon be lül is Hajdú-
Bihar me gye, mely nek ipa ri ter me lé se 2010-
ben 4,6 szá za lék kal csök kent. Ilyen el szo mo -
rí tó a hely zet?
– Deb re cen tér sé ge, a me gye haj dú sá gi ré sze
ked ve zőbb hely zet ben van, de a ké pet le ront -
ja a bi ha ri tér ség és Sza bolcs. Va ló já ban a
me gyénk is el lent mon dá sos: Deb re cen az el -
ső har mad ban van a me gyei  jo gú vá ro sok
rang so rá ban, van nak nö vek vő, dön tő en kül -
föl di tu laj do nú vál lal ko zá sok, de a ki ha tá suk
a tér ség re még nem je lent hú zó erőt. A me gye

ked ve ző adott sá gok kal ren del ke zik me ző gaz -
da ság ra, ag rár ipar ra, de egy ága za tot ki vé ve,
az élel mi szer ipar, a cu kor gyár tás tól a ba rom -
fi fel dol go zá sig je len tő sen csök kent. A meg -
ter melt ag rár alap ter mé kek je len tős ré szét
nem itt dol goz zák fel.

– Jó pél dák? Ki ak ná zat lan le he tő sé gek?
– Ilyen a gyógy szer ipar, amely nek je len -

tős kép vi se lő je, a Teva már je len van, s az
egye tem mel kö zös fej lesz té se ket foly tat. Az

egyik leg je len tő sebb ame ri kai elekt ro ni kai
cég, a National Instruments is ren del ke zik ér -
de kelt sé gek kel. Az élel mi szer-fel dol go zás,
az élel mi szer ipa ri gép gyár tás, a ro mán-ma -
gyar ke res ke del mi le he tő sé gek jobb ki hasz ná -
lá sa je lent het ki tö rést. Le het épí te ni a kör nye -
zet- és egész ség ipar ra, az orvostech-
nológiára, va la mint a ha tá ron át nyú ló kap -
cso la tok ra, hi szen Nagy vá rad tér sé ge di na -
mi ku sab ban fej lő dik. 

– Ön a Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka -
ma ra arab ta go za tát ve ze ti. Haj dú-Bi har ban
le het en nek lát ha tó ered mé nye?

– Sze ret nénk, ha mi nél több mű kö dő tő ke
ér kez ne, il let ve az itt lé vő, nö ve ke dés re ké pes
vál lal ko zá sok kap ná nak tá mo ga tá si le he tő sé -
get a Szé che nyi Terv vagy más for rás ke re té -
ben, hogy új pi ac hoz jus sa nak. Ilyen az orosz,
a ro mán, a kí nai és az arab pi ac. Van nak már
si ke rek: a Dispomedicor nyi tott Egyip tom ban
gyá rat, a Köröstej Kft. haj dú bö ször mé nyi
sajt üze me je len tős men  nyi sé get ex por tál az
arab pi ac ra.

– A ka ma ra mi lyen se gít sé get tud nyúj ta ni
a kül föl di pi ac ra ju tás ban?

– Szán dé ká hoz képest kor lá to zot tak a le -
he tő sé gei. Az zal, hogy kilenc éve mű köd tet -
jük a Szé che nyi kár tyát, for rás hoz igyek -
szünk jut tat ni a vál lal ko zá so kat. In for má ci -
ók kal, kap cso lat tar tás sal, tá jé koz ta tás sal,
part ner köz ve tí tés sel sze ret nék se gí te ni az ar -
ra al kal mas vál lal ko zó kat, hogy ki lép je nek
na gyobb pi ac ra, kül föld re. Eh hez azon ban rá
kell döb be ni, hogy a ver seny ké pes ség nö ve -
lé sé hez új tech no ló gi á kat, új ter me lé keny sé gi
mód sze re ket kell be ve zet ni.

– És szük ség van a szak tu dás ra is...
– Ha nö ve ke dés be in dul, szűk ke reszt met -

szet lesz a szak tu dás. A kép zés je len tő sen
vissza esett, kül föld re is so kan men nek. A ka -
ma ra hos  szú évek óta szor gal maz za, és má ra
sze ren csé re a dön tés ho zók is rá éb red tek,
hogy ten ni kell a szak kép zé si rend szer és a
tár sa dal mi szem lé let ala kí tá sá ért, a szak tu dás
anya gi meg be csü lé sé ért.

– Mi re szá mít a me gye gaz da sá gát il le tő -
en a kö zeljö vő ben?

– Je len tős, di na mi kus nö ve ke dés nem va -
ló szí nű. Sze ret nénk, ha a hi te le zés, for rás -
hoz ju tás kön  nyebb len ne, az élén kü lő ro -

mán pi a con mi nél több ma gyar cég tud na
be kap cso lód ni be szál lí tás sal, ve gyes vál la la -
tok ala pí tá sá val, ide pe dig több mű kö dő tő -
ke ér kez ne. A ver seny ké pes ség-ja ví tás alap -
ve tő fel té te le, hogy a gaz da ság eti kus sá ga
je len tő sen ja vul jon, csök ken jen a kor rup ció,
a kör be tar to zás, min den ki vál lal ja a szer ző -
dés ben fog lal tak tel je sí té sét, az el is me rés ne
a lobbikapcsolatok, ha nem a tel je sít mény
alap ján tör tén jen, nő jön a szak mun ka, a
szak tu dás, re ál szfé ra presz tí zse. In ten zí veb -
ben ki kell ak náz ni az egye te me ken lé vő
szel le mi ka pa ci tást, meg kell ta lál ni a pi a ci
si ke rek ké transz for má lá sá nak mód ját. Eh -
hez a szán dék meg van, de az esz köz- és in -
téz mény rend szert meg kell te rem te ni. Er re
kel le ne for rá so kat biz to sí ta ni, mert ez a me -
gyénk egyik nagy tar ta lé ka.

A tisz ta, tu dás ala pú gaz da ság a fej lő dés zá lo ga

Miklóssy Fe renc 1944-ben szü le -
tett. Gép gyár tás-tech no ló gus, gé -
pész mér nök, ipar sza kos mér nök-
köz gaz dász. 1982-től több sé gi tu -
laj dono sa és ügy ve ze tő igaz ga tó -
ja a KEVIÉP Kft.-nek. Egyéb
tiszt sé gei mel lett a Haj dú-Bi har
Me gyei Ke res ke del mi és Ipar ka -

ma ra el nö ke, a Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma -
ra ál ta lá nos al el nö ke. Deb re cen Vá ros Dísz pol gá ra
és Finn or szág ma gyar or szá gi tisz te let be li kon zul ja.
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Bihari Számadó Napok, kiállítás és vásár,
Berettyóújfalu

Relációs tájékoztató

„Az�üzleti�élet�hangadója…”
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara fontosnak tartja, hogy a vállalkozók érdekeit szem elõtt tartva részt vál-

laljon olyan döntésekben, amelyek közvetlenül érintik a vállalkozói szektort. Az alapfeladatokon túl sok olyan projektet
mûködtet a kamara, amelyek a vállalkozások piacra jutását, versenyképességét és innovációs tevékenységét támogatják. 

Az Enterprise Europe Network címû vállalkozásfejlesztési hálózat jóvoltából a kamara 2008 óta segíti a vállalkozásokat a nemzetközi üzleti, technológiai partner -
kereséssel, K + F pályázati és egyéb tanácsadással, valamint szakmai tájékoztató rendezvények, fórumok, üzletember-találkozók szervezésével.

A PROINCOR nemzetközi projektben a kamara segítségével lehetõség van az Észak-Alföld régió ipari termelõ és szolgáltató cégeinek innovációs teljesítményének
felmérésére. Az innovációs auditok lefolytatása mellett a kamara szakértõi az audit eredményének függvényében cégre szabott innovációs tanácsadást is nyújtanak. 

A kamara egy három éves programot indított – Vállalkozói Trambulin néven – kezdõ és kisvállalkozások részére Hajdú-Bihar megyében. A program keretében a
kamarai tanácsadók alap- és emelt szintû tanácsadással és mentorálással állnak és vállalkozók, illetve a vállalkozások képviselõi rendelkezésére. 

A Plato Program, amely negyedik alkalommal indul el, a kis- és középvállalkozások tulajdonosainak és vezetõinek olyan jellegû üzleti támogatása, amely a gazdasá-
gi élet napjainkban fellépõ kihívásaira fordítja a figyelmet. A nagy cégek képviselõinek irányításával végzett munka segítségével a Plato lehetõvé teszi a csoportos tan-
ulást, a tapasztalatcserét, a tanácsadást, a hálózati mûködést, az üzleti fejlõdést és a határon túli kapcsolatépítés eredményességét is.
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Jö vő re lesz száz esz ten de je an nak, hogy az ak -
ko ri kor mány zat mo der ni zá ci ós tö rek vé se i nek
meg va ló sí tá sa ér de ké ben meg ala pí tot ták a
Deb re ce ni Ma gyar Ki rá lyi Tu do mány egye te -
met. 

– Az új in téz mény fi gye lem re mél tó célt tű -
zött ma ga elé: az év szá zad ok óta szel le mi köz -
pont ként szá mon tar tott Deb re ce ni Re for má tus
Kol lé gi um leg ha la dóbb ha gyo má nya i ra épít ve
és a kor ki hí vá sa it mes  sze me nő en fi gye lem be
vé ve kí ván ta ké pez ni hall ga tó it. E ket tős cél
ve zé rel ben nün ket is, ami kor kép zé si és ku ta -
tá si prog ram ja ink kal igyek szünk elé be men ni
a gaz da sá gi és tár sa dal mi igé nyek nek – fog lal -
ta ös  sze a Deb re ce ni Egye tem fi lo zó fi á ját mel -
lék le tünk szá má ra Fá bi án Ist ván rek tor. 

A rek tor ki fej tet te, a deb re ce ni fel ső ok ta tás
je len ko ri tör té ne té ben mér föld kő volt a 2000-
es esz ten dő. Az az év, ami kor ala pos elő ké szí -
tést kö ve tő en a tár sa da lom- és ter mé szet tu do -
má nyo kat ok ta tó Kos suth La jos Tu do mány -
egye tem, az or vos tu do má nyi és ag rár egye te -
mek, va la mint a ze ne mű vé sze ti és mű sza ki fő -
is ko lák egyet len egy sé ges in téz mény be, a Deb -
re ce ni Egye tem be in teg rá lód tak. A fel ső fo kú
ok ta tás ál tal le fe dett te rü le tek szin te mind egyi -
két fel ölel ve ki tű nő ala pot szol gál tat a fel ső ok -
ta tás él vo na lá ba tar to zó komp lex szem lé le tű,
mi nő sé gi tel je sít ményt nyúj tó ku ta tó egye tem
ki ala ku lá sá hoz, ami vé a Deb re ce ni Egye tem
lett nap ja ink ra.  Szá mos tu do mány ág – így pél -
dá ul az élet tu do má nyok és több  ter mé szet tu -
do má nyos, il let ve tár sa da lom tu do má nyi szak
ese té ben – azt is el mond hat juk, hogy nem zet -
kö zi mér cé vel mér ve is je len tős ered mé nye ket
tu dunk fel mu tat ni, ne vünk pe dig egy re job ban
cseng  kül föld ön is – mu ta tott rá Fá bi án Ist ván. 

A Deb re ce ni Egye tem mint név ugyan ak -
kor azt is jel zi, hogy az in téz mény  a vá ros sal
együtt gon dol kod va, an nak tár sa dal mi és gaz -
da sá gi igé nye it, fej lesz té si-fej lő dé si szük ség -
le te it is mer ve és fo lya ma to san ku tat va töl ti
be fel ada tát. A tár sa dal mi-gaz da sá gi igé nyek
mes  sze me nő fi gye lem be vé te le mu tat ko zik
meg az új sza kok in dí tá sá ban is. A szük ség le -
tek fel tér ké pe zé sét kö ve tő en dön töt tek nem -
ré gi ben – töb bek kö zött – a gaz da sá gi ag rár -
mér nö ki, a kli ni kai la bo ra tó ri u mi ku ta tó és a
hun ga ro ló gia mes ter sza kok in dí tá sa mel lett. 

A fi a tal szak em be rek re igényt tar tó cé gek,

szer ve ze tek szük ség le te i re fi gye lem mel az
egye tem ja ví ta ni tud a vég zett fi a ta lok el he -
lyez ke dé si esé lye in. Ezért hoz tak lét re ki he lye -
zett tan szé ket szá mos vál lal ko zás sal – így pél -
dá ul a TEVA-val, TVK-val, a NAGISZ-szal, a
Hor to bá gyi Nem ze ti Park kal, az IT Services-
zel, és együtt mű köd nek  más part ne rek kel is,

mint pél dá ul a National Instuments-szel, a
Richterrel, vagy ép pen az FAG-val – utób bi cé -
gek nél gya kor la ti kép ző he lye ket ki ala kít va.

A gaz da sá gi szfé rá val fenn tar tott kap cso -
lat gyü möl csö ző nek bi zo nyul a ku ta tás és in -
no vá ció te rü le tén is. A klaszter szin tű együtt -
mű kö dés pe dig kü lö nö sen a gyógy szer ipar az
in for ma ti ka és az élel mi szer ipar te rü le tén
jelentős – mu ta tott rá a rek tor.

A mi nő sé gi mun ká hoz mi nő sé gi inf rast ruk -
tú ra kell, en nek meg te rem té se ér de ké ben az
egye tem fo lya ma to san si ke re sen pá lyá zik. Né -
hány éve a 12 mil li árd fo rin tos Au gusz ta-
prog ram ke re té ben lét re jött a kli ni kai  gyó gyí -
tás hoz, ku ta tás hoz és gya kor la ti ok ta tás hoz
szük sé ges eu ró pai ní vó jú épü let- és mű szer -
hát tér. Nem sok kal ké sőbb a ter mé szet tu do má -
nyos és mű sza ki kép zés fel tét ele it si ke rült ja -
ví ta ni, egy 6 mil li árd fo rin tos pro jekt ered mé -
nye ként ked ve zőb bek let tek a  vil la mos-, ve -
gyész- és biomérnök-képzés fel tét elei, el ké -
szült az In for ma ti kai Kar új épü le te. A Deb re -
ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség tu do má nyi
Cent ru má ban je len leg is tart egy szin tén 12
mil li árd fo rint ér té kű fej lesz tés, amely nek kö -
szön he tő en rö vi de sen ki épül a ma gas szin tű

el lá tást biz to sí tó Deb re cen Egész ség Köz pont.
Az egye te met né hány be szé des szám -

mal is jel le mez ve Fá bi án Ist ván el mond ta,
a deb re ce ni egye tem a leg na gyobb egy sé -
ges fel ső ok ta tá si in téz mény Ma gyar or szá -
gon. 15 ka rá nak 64 alap-, 70 mes ter-, 4
osz tat lan sza kán és 25 dok to ri is ko lá já ban

több mint 35000 – köz tük kö zel há rom ezer
kül föl di – hall ga tó foly tat ja ta nul má nya it.
Idén mint egy 11 000 új hall ga tó kezd te
meg a tan évet. 

– A te kin té lyes lét szám ar ra is kö te lez
ben nün ket, hogy hall ga tó ba rát egye tem ként
köz ve tít sünk ér té ke ket az if jú ság nak. En nek
ér de ké ben egy re ma ga sabb szín vo na lú hall -
ga tói szol gál ta tá so kat nyújt az in téz mény –

A szá za dik év kü szö bén a Deb re ce ni Egye tem
„Elé be kí vá nunk men ni a tár sa da lom és a gaz da ság igé nye i nek”

Dr. Fá bi án Ist ván a Deb re ce -
ni Egye tem jog előd in téz mé -
nyé ben, a Kos suth La jos Tu -
do mány egye te men vég zett
ve gyész sza kon 1980-ban és
az óta is az in téz mény ben
dol go zik. 2003 óta egye te mi
ta nár, 2005 óta tan szék ve ze -

tő. Több évet töl tött ösz tön dí jak kal, il let ve
meg hí vott ku ta tó ként az USA-ban, Né met or -
szág ban és Ja pán ban. 2008-10-ig a Tu do mány -
egye te mi Ka rok el nö ke, 2010 jú li u sá tól pe dig a
Deb re ce ni Egye tem rek to ra. Egyik ku ta tá si té -
má ja az ivó vi zek ál la po ta. 

Jelenleg több mint 35 000 hallgató folytat tanulmányokat az intézményben



A me gye gaz da sá ga rend kí vül el lent mon -
dá sos. Van nak jó pél dák és ki tö ré si le he tő -
sé gek, de az elő re lé pés hez az kell, hogy nö -
ve ked jen a mun ka, a tel je sít mény és a
szak kép zés presz tí zse, és csök ken jen a kor -
rup ció, vé le ke dik Miklóssy Fe renc. A Haj -
dú-Bi har Me gyei Ke res ke del mi és Ipar ka -
ma ra el nö ke, a Ma gyar Ke res ke del mi és
Ipar ka ma ra ál ta lá nos al el nö ke di na mi kus
nö ve ke dés re a kö zel jö vő ben nem szá mít.

– Ma gyar or szág leg el ma ra dot tabb vi dé ke az
Észak-Al föl d ré gió, azon be lül is Hajdú-
Bihar me gye, mely nek ipa ri ter me lé se 2010-
ben 4,6 szá za lék kal csök kent. Ilyen el szo mo -
rí tó a hely zet?
– Deb re cen tér sé ge, a me gye haj dú sá gi ré sze
ked ve zőbb hely zet ben van, de a ké pet le ront -
ja a bi ha ri tér ség és Sza bolcs. Va ló já ban a
me gyénk is el lent mon dá sos: Deb re cen az el -
ső har mad ban van a me gyei  jo gú vá ro sok
rang so rá ban, van nak nö vek vő, dön tő en kül -
föl di tu laj do nú vál lal ko zá sok, de a ki ha tá suk
a tér ség re még nem je lent hú zó erőt. A me gye

ked ve ző adott sá gok kal ren del ke zik me ző gaz -
da ság ra, ag rár ipar ra, de egy ága za tot ki vé ve,
az élel mi szer ipar, a cu kor gyár tás tól a ba rom -
fi fel dol go zá sig je len tő sen csök kent. A meg -
ter melt ag rár alap ter mé kek je len tős ré szét
nem itt dol goz zák fel.

– Jó pél dák? Ki ak ná zat lan le he tő sé gek?
– Ilyen a gyógy szer ipar, amely nek je len -

tős kép vi se lő je, a Teva már je len van, s az
egye tem mel kö zös fej lesz té se ket foly tat. Az

egyik leg je len tő sebb ame ri kai elekt ro ni kai
cég, a National Instruments is ren del ke zik ér -
de kelt sé gek kel. Az élel mi szer-fel dol go zás,
az élel mi szer ipa ri gép gyár tás, a ro mán-ma -
gyar ke res ke del mi le he tő sé gek jobb ki hasz ná -
lá sa je lent het ki tö rést. Le het épí te ni a kör nye -
zet- és egész ség ipar ra, az orvostech-
nológiára, va la mint a ha tá ron át nyú ló kap -
cso la tok ra, hi szen Nagy vá rad tér sé ge di na -
mi ku sab ban fej lő dik. 

– Ön a Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka -
ma ra arab ta go za tát ve ze ti. Haj dú-Bi har ban
le het en nek lát ha tó ered mé nye?

– Sze ret nénk, ha mi nél több mű kö dő tő ke
ér kez ne, il let ve az itt lé vő, nö ve ke dés re ké pes
vál lal ko zá sok kap ná nak tá mo ga tá si le he tő sé -
get a Szé che nyi Terv vagy más for rás ke re té -
ben, hogy új pi ac hoz jus sa nak. Ilyen az orosz,
a ro mán, a kí nai és az arab pi ac. Van nak már
si ke rek: a Dispomedicor nyi tott Egyip tom ban
gyá rat, a Köröstej Kft. haj dú bö ször mé nyi
sajt üze me je len tős men  nyi sé get ex por tál az
arab pi ac ra.

– A ka ma ra mi lyen se gít sé get tud nyúj ta ni
a kül föl di pi ac ra ju tás ban?

– Szán dé ká hoz képest kor lá to zot tak a le -
he tő sé gei. Az zal, hogy kilenc éve mű köd tet -
jük a Szé che nyi kár tyát, for rás hoz igyek -
szünk jut tat ni a vál lal ko zá so kat. In for má ci -
ók kal, kap cso lat tar tás sal, tá jé koz ta tás sal,
part ner köz ve tí tés sel sze ret nék se gí te ni az ar -
ra al kal mas vál lal ko zó kat, hogy ki lép je nek
na gyobb pi ac ra, kül föld re. Eh hez azon ban rá
kell döb be ni, hogy a ver seny ké pes ség nö ve -
lé sé hez új tech no ló gi á kat, új ter me lé keny sé gi
mód sze re ket kell be ve zet ni.

– És szük ség van a szak tu dás ra is...
– Ha nö ve ke dés be in dul, szűk ke reszt met -

szet lesz a szak tu dás. A kép zés je len tő sen
vissza esett, kül föld re is so kan men nek. A ka -
ma ra hos  szú évek óta szor gal maz za, és má ra
sze ren csé re a dön tés ho zók is rá éb red tek,
hogy ten ni kell a szak kép zé si rend szer és a
tár sa dal mi szem lé let ala kí tá sá ért, a szak tu dás
anya gi meg be csü lé sé ért.

– Mi re szá mít a me gye gaz da sá gát il le tő -
en a kö zeljö vő ben?

– Je len tős, di na mi kus nö ve ke dés nem va -
ló szí nű. Sze ret nénk, ha a hi te le zés, for rás -
hoz ju tás kön  nyebb len ne, az élén kü lő ro -

mán pi a con mi nél több ma gyar cég tud na
be kap cso lód ni be szál lí tás sal, ve gyes vál la la -
tok ala pí tá sá val, ide pe dig több mű kö dő tő -
ke ér kez ne. A ver seny ké pes ség-ja ví tás alap -
ve tő fel té te le, hogy a gaz da ság eti kus sá ga
je len tő sen ja vul jon, csök ken jen a kor rup ció,
a kör be tar to zás, min den ki vál lal ja a szer ző -
dés ben fog lal tak tel je sí té sét, az el is me rés ne
a lobbikapcsolatok, ha nem a tel je sít mény
alap ján tör tén jen, nő jön a szak mun ka, a
szak tu dás, re ál szfé ra presz tí zse. In ten zí veb -
ben ki kell ak náz ni az egye te me ken lé vő
szel le mi ka pa ci tást, meg kell ta lál ni a pi a ci
si ke rek ké transz for má lá sá nak mód ját. Eh -
hez a szán dék meg van, de az esz köz- és in -
téz mény rend szert meg kell te rem te ni. Er re
kel le ne for rá so kat biz to sí ta ni, mert ez a me -
gyénk egyik nagy tar ta lé ka.

A tisz ta, tu dás ala pú gaz da ság a fej lő dés zá lo ga

Miklóssy Fe renc 1944-ben szü le -
tett. Gép gyár tás-tech no ló gus, gé -
pész mér nök, ipar sza kos mér nök-
köz gaz dász. 1982-től több sé gi tu -
laj dono sa és ügy ve ze tő igaz ga tó -
ja a KEVIÉP Kft.-nek. Egyéb
tiszt sé gei mel lett a Haj dú-Bi har
Me gyei Ke res ke del mi és Ipar ka -

ma ra el nö ke, a Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma -
ra ál ta lá nos al el nö ke. Deb re cen Vá ros Dísz pol gá ra
és Finn or szág ma gyar or szá gi tisz te let be li kon zul ja.
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Jö vő re lesz száz esz ten de je an nak, hogy az ak -
ko ri kor mány zat mo der ni zá ci ós tö rek vé se i nek
meg va ló sí tá sa ér de ké ben meg ala pí tot ták a
Deb re ce ni Ma gyar Ki rá lyi Tu do mány egye te -
met. 

– Az új in téz mény fi gye lem re mél tó célt tű -
zött ma ga elé: az év szá zad ok óta szel le mi köz -
pont ként szá mon tar tott Deb re ce ni Re for má tus
Kol lé gi um leg ha la dóbb ha gyo má nya i ra épít ve
és a kor ki hí vá sa it mes  sze me nő en fi gye lem be
vé ve kí ván ta ké pez ni hall ga tó it. E ket tős cél
ve zé rel ben nün ket is, ami kor kép zé si és ku ta -
tá si prog ram ja ink kal igyek szünk elé be men ni
a gaz da sá gi és tár sa dal mi igé nyek nek – fog lal -
ta ös  sze a Deb re ce ni Egye tem fi lo zó fi á ját mel -
lék le tünk szá má ra Fá bi án Ist ván rek tor. 

A rek tor ki fej tet te, a deb re ce ni fel ső ok ta tás
je len ko ri tör té ne té ben mér föld kő volt a 2000-
es esz ten dő. Az az év, ami kor ala pos elő ké szí -
tést kö ve tő en a tár sa da lom- és ter mé szet tu do -
má nyo kat ok ta tó Kos suth La jos Tu do mány -
egye tem, az or vos tu do má nyi és ag rár egye te -
mek, va la mint a ze ne mű vé sze ti és mű sza ki fő -
is ko lák egyet len egy sé ges in téz mény be, a Deb -
re ce ni Egye tem be in teg rá lód tak. A fel ső fo kú
ok ta tás ál tal le fe dett te rü le tek szin te mind egyi -
két fel ölel ve ki tű nő ala pot szol gál tat a fel ső ok -
ta tás él vo na lá ba tar to zó komp lex szem lé le tű,
mi nő sé gi tel je sít ményt nyúj tó ku ta tó egye tem
ki ala ku lá sá hoz, ami vé a Deb re ce ni Egye tem
lett nap ja ink ra.  Szá mos tu do mány ág – így pél -
dá ul az élet tu do má nyok és több  ter mé szet tu -
do má nyos, il let ve tár sa da lom tu do má nyi szak
ese té ben – azt is el mond hat juk, hogy nem zet -
kö zi mér cé vel mér ve is je len tős ered mé nye ket
tu dunk fel mu tat ni, ne vünk pe dig egy re job ban
cseng  kül föld ön is – mu ta tott rá Fá bi án Ist ván. 

A Deb re ce ni Egye tem mint név ugyan ak -
kor azt is jel zi, hogy az in téz mény  a vá ros sal
együtt gon dol kod va, an nak tár sa dal mi és gaz -
da sá gi igé nye it, fej lesz té si-fej lő dé si szük ség -
le te it is mer ve és fo lya ma to san ku tat va töl ti
be fel ada tát. A tár sa dal mi-gaz da sá gi igé nyek
mes  sze me nő fi gye lem be vé te le mu tat ko zik
meg az új sza kok in dí tá sá ban is. A szük ség le -
tek fel tér ké pe zé sét kö ve tő en dön töt tek nem -
ré gi ben – töb bek kö zött – a gaz da sá gi ag rár -
mér nö ki, a kli ni kai la bo ra tó ri u mi ku ta tó és a
hun ga ro ló gia mes ter sza kok in dí tá sa mel lett. 

A fi a tal szak em be rek re igényt tar tó cé gek,

szer ve ze tek szük ség le te i re fi gye lem mel az
egye tem ja ví ta ni tud a vég zett fi a ta lok el he -
lyez ke dé si esé lye in. Ezért hoz tak lét re ki he lye -
zett tan szé ket szá mos vál lal ko zás sal – így pél -
dá ul a TEVA-val, TVK-val, a NAGISZ-szal, a
Hor to bá gyi Nem ze ti Park kal, az IT Services-
zel, és együtt mű köd nek  más part ne rek kel is,

mint pél dá ul a National Instuments-szel, a
Richterrel, vagy ép pen az FAG-val – utób bi cé -
gek nél gya kor la ti kép ző he lye ket ki ala kít va.

A gaz da sá gi szfé rá val fenn tar tott kap cso -
lat gyü möl csö ző nek bi zo nyul a ku ta tás és in -
no vá ció te rü le tén is. A klaszter szin tű együtt -
mű kö dés pe dig kü lö nö sen a gyógy szer ipar az
in for ma ti ka és az élel mi szer ipar te rü le tén
jelentős – mu ta tott rá a rek tor.

A mi nő sé gi mun ká hoz mi nő sé gi inf rast ruk -
tú ra kell, en nek meg te rem té se ér de ké ben az
egye tem fo lya ma to san si ke re sen pá lyá zik. Né -
hány éve a 12 mil li árd fo rin tos Au gusz ta-
prog ram ke re té ben lét re jött a kli ni kai  gyó gyí -
tás hoz, ku ta tás hoz és gya kor la ti ok ta tás hoz
szük sé ges eu ró pai ní vó jú épü let- és mű szer -
hát tér. Nem sok kal ké sőbb a ter mé szet tu do má -
nyos és mű sza ki kép zés fel tét ele it si ke rült ja -
ví ta ni, egy 6 mil li árd fo rin tos pro jekt ered mé -
nye ként ked ve zőb bek let tek a  vil la mos-, ve -
gyész- és biomérnök-képzés fel tét elei, el ké -
szült az In for ma ti kai Kar új épü le te. A Deb re -
ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség tu do má nyi
Cent ru má ban je len leg is tart egy szin tén 12
mil li árd fo rint ér té kű fej lesz tés, amely nek kö -
szön he tő en rö vi de sen ki épül a ma gas szin tű

el lá tást biz to sí tó Deb re cen Egész ség Köz pont.
Az egye te met né hány be szé des szám -

mal is jel le mez ve Fá bi án Ist ván el mond ta,
a deb re ce ni egye tem a leg na gyobb egy sé -
ges fel ső ok ta tá si in téz mény Ma gyar or szá -
gon. 15 ka rá nak 64 alap-, 70 mes ter-, 4
osz tat lan sza kán és 25 dok to ri is ko lá já ban

több mint 35000 – köz tük kö zel há rom ezer
kül föl di – hall ga tó foly tat ja ta nul má nya it.
Idén mint egy 11 000 új hall ga tó kezd te
meg a tan évet. 

– A te kin té lyes lét szám ar ra is kö te lez
ben nün ket, hogy hall ga tó ba rát egye tem ként
köz ve tít sünk ér té ke ket az if jú ság nak. En nek
ér de ké ben egy re ma ga sabb szín vo na lú hall -
ga tói szol gál ta tá so kat nyújt az in téz mény –

A szá za dik év kü szö bén a Deb re ce ni Egye tem
„Elé be kí vá nunk men ni a tár sa da lom és a gaz da ság igé nye i nek”

Dr. Fá bi án Ist ván a Deb re ce -
ni Egye tem jog előd in téz mé -
nyé ben, a Kos suth La jos Tu -
do mány egye te men vég zett
ve gyész sza kon 1980-ban és
az óta is az in téz mény ben
dol go zik. 2003 óta egye te mi
ta nár, 2005 óta tan szék ve ze -

tő. Több évet töl tött ösz tön dí jak kal, il let ve
meg hí vott ku ta tó ként az USA-ban, Né met or -
szág ban és Ja pán ban. 2008-10-ig a Tu do mány -
egye te mi Ka rok el nö ke, 2010 jú li u sá tól pe dig a
Deb re ce ni Egye tem rek to ra. Egyik ku ta tá si té -
má ja az ivó vi zek ál la po ta. 

Jelenleg több mint 35 000 hallgató folytat tanulmányokat az intézményben
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Deb re cen olyan kü lön le ges hely, mely nek vá -
ros sá fej lő dé sét nem se gí tet te elő elő nyös
föld raj zi fek vé se. Nincs fo lyó ja, nem ve szik
kö rül he gyek, s haj dan még kő fa la kat sem
épít he tett ma ga kö ré, hogy pó tol ja a ter mé -
sze tes vé del met. E hát rá nyai el le né re vá ro si
lé té nek el múlt 650 éve alatt Deb re cen he lyet
ta lált ma gá nak az or szág tér ké pén, gaz dál ko -
dott és ke res ke dett. A re for má tus kol lé gi um
szel le mi hát te ré vel ha tott kör nye ze té re, nya -
kas kál vi nis ta aka rat tal meg véd te ma gát a
kül ső tá ma dá sok kal szem ben. S ami kor kel -
lett, az or szág fő vá ro sá nak sze re pét is ké pes
volt be töl te ni, bi zo nyít va ez zel, hogy egy kö -
zös ség ere je nem a fa lak ban van, ha nem tag -
jai lel ké ben – vé li Kósa La jos pol gár mes ter,
aki sze rint a deb re ce ni ség kü lön le ges ér ték.  

– Több mint tíz éve ve ze ti a vá rost. Mi lyen nek
lát ja most Deb re cent? 
– Ha gyo má nya ink ra épít ve kezd tünk az ez -
red for du ló kö ze led tén az elő dök tel je sít mé -
nyé hez mél tó vál lal ko zás ba. Nem ki sebb
célt tűz tünk ki ma gunk elé, mint azt, hogy a
vá ros la kók kal kö zö sen min den ki szá má ra
bol do gu lá si le he tő sé get te remt sünk Deb re -
cen ben, és – di va tos szó hasz ná lat tal él ve –
„fel te gyük” a vá rost Eu ró pa tér ké pé re. Az
el múlt ti zen két év ben rend kí vül je len tős be -
ru há zá sok meg va ló su lá sá hoz nyi tot tunk
utat, il let ve va ló sí tot tunk meg ma gunk is
nagy sza bá sú fej lesz té se ket. Ha tal mas len -
dü let tel fej lőd nek vá ro sunk ban a ma gas
hoz zá adott ér té kű ipar ágak: a gyógy szer -
ipar, az in for ma ti ká val, kom mu ni ká ci ó val
kap cso la tos ipar ágak; és köz vet le nül a gaz -
da ság ban hasz no sul nak a Deb re ce ni Egye -
tem tu dás bá zi sá ra épí tő in no vá ci ós ku ta tá -
sok ered mé nyei. 

– Meg újult a bel vá ros is…
– A bel vá ros funk ció bő ví tő re ha bi li tá ci -

ó ja ke re té ben az utób bi két év ben négy ki -
emelt nagy be ru há zás va ló sult, il let ve va ló -
sul meg ös  szes sé gé ben kö zel 2 mil li árd fo -
rint költ ség gel – mely ből kö zel 1,5 mil li árd
fo rint az Eu ró pai Uni ós, va la mint az ál la mi
tá mo ga tás. Ezek em ber kö ze li, a vá ros la kó -
it, va la mint az ide ér ke ző tu ris tá kat szol gá ló

fej lesz té sek. A vá ros fő te ré nek im már több
mint egy év ti zed del ez előt ti ki ala kí tá sá hoz
szer ve sen kap cso ló dó pro jekt ke re té ben
meg va ló sult a Nagy temp lom és a re for má -
tus kol lé gi um épü le te kö zött ta lál ha tó Em -
lék kert és Rom kert re ha bi li tá ci ó ja, a Hal
köz re konst ruk ci ó ja, valamint a Simonffy
ut cai, volt ál ta lá nos is ko la épü le té nek át ala -
kí tá sa if jú sá gi kö zös sé gi ház zá. S meg kez -
dő dött a tör té nel mi bel vá rost nyu ga ti irány -
ból el ke rü lő kis kör út egy sza ka szá nak meg -
épí té se is. 

– Rend kí vül fon tos a vá ros éle té ben a kul -
tú ra és a sport…

– A vá ros szel le mi ha gyo má nya i nak meg -
fe le lő en a kul tú rát is rend kí vül hasz nos be -
fek te tés nek te kint jük. El ér tük, hogy or szá gos
szin ten is ki emel ke dő kul tu rá lis tel je sít mé -
nyek kö tőd je nek a vá ros ne vé hez. E mo dell -
ben ki emel ke dő sze rep jut az eu ró pai szin tű
kép ző mű vé sze ti cent rum ként eg zisz tá ló Mo -
dem Mo dern és Kor társ Mű vé sze ti Köz pont -
nak, va la mint az új uta kat ke re ső Cso ko nai
Szín ház nak. Ez utób bi tö rek vé se it egy re több
ha zai és nem zet kö zi si ker iga zol ja vis  sza. A
sport te rén sor ra ren dez zük az Eu ró pa- és vi -
lág baj nok sá go kat. Lab da rú gó csa pa tunk, a
Loki pe dig rend re arat ja a si ke re ket. Tud juk,
hogy sok eu ró pai pol gár ép pen ez utób bi mi -
att je gyez te meg, s tart ja szá mon Deb re cen
ne vét.

– Mi től jó deb re ce ni nek len ni, mi től lesz
él he tőbb a vá ros?

– Deb re cen va ló ban egy re ott ho no sab bá
vá lik. A vá ros ön kor mány za ta ugyan is terv -
sze rű en és tu da to san tö rek szik ar ra, hogy
mi nél kom for to sab ban érez zék ma gu kat az
itt élők, s mind azok, akik tu ris ta ként a vá -
ros ban jár nak, vagy ép pen ta nul má nya ik,
mun ká juk miatt rö vi debb-hos  szabb ide ig itt
él nek. A már em lí tett, a bel vá rost érin tő fej -
lesz té si mun kán kí vül lé nye gé ben be fe jez -
tük a több esz ten de je zaj ló, Eu ró pai Uni ós
tá mo ga tá sú szenny víz-csa tor ná zá si prog ra -
mot, s a szenny víz te lep bő ví té sét. El ér tük,
hogy a vá ros kö zös sé gi köz le ke dé se ön kor -
mány za ti fenn ha tó ság alá ke rül jön, ami nek
ered mé nye ként ma már ki vé tel nél kül új, a

kor kö ve tel mé nye i nek meg fe le lő, kör nye -
zet ba rát au tó busz ok fut nak Deb re cen ut cá in.
Kö zel fél száz busz meg ál lót újí tot tunk fel, az
el múlt évek so rán több mint 26 ki lo mé ter nyi
ke rék pár utat épí tet tünk, és 2011-ben meg in -
dul ha tott a 2-es vil la mos pá lyá já nak ki vi te -
le zé se is, mely kö zös sé gi köz le ke dé si be ru -
há zás – nagy sá gát te kint ve – ha zánk ban pár -
ját rit kít ja. Mind ez jól mu tat ja, hogy Deb re -
cen nek – a je len ko ri gaz da sá gi ne héz sé gek
da cá ra is – to vább kell fej lőd nie, nap ról nap -
ra, év ről év re, hogy a jö vő ben is jó le gyen
deb re ce ni nek len ni!

A deb re ce ni ség ér té ke

Kósa La jos 1964-ben szü le -
tett Deb re cen ben. Egye te mi
ta nul má nya it Bu da pes ten, 
a köz gaz da ság tu do má nyi
egye tem terv gaz da sá gi sza -
kán foly tat ta. 1990 óta a Fi -
desz or szág gyű lé si kép vi se -
lő je, 2007-től a párt al el nö ke.

1998 óta négy al ka lom mal vá lasz tot ták Deb re -
cen pol gár mes ter évé. Nős, négy gyer me ke van.

Új és új tervek gondoskodnak róla, hogy
továbbra is jó legyen debreceninek lenni 

A cso dá la tos kör nye zet ben fek vő Aqua -
ticum Deb re cen Ter mál és Wellness Ho -
tel szé les kö rű sa ját szol gál ta tá so kat kí -
nál, és szervesen összekapcsolódik az
Élményfürdővel és a Termálfürdővel. 
A ho tel gaz dag prog ram mal ké szül az
ün ne pek re.

Ter mé szet vé del mi te rü le ten, egy für dő komp -
le xum ban épült meg a ho tel. Ez mi lyen elő -
nyök kel jár?
A szál lo da el sősor ban a für dő nek és a Nagy -
er dő nek kö szön he ti azt, hogy kü lö nö sen ked -
velt té vált a ven dé gek kö ré ben. A komp le xum
szol gál ta tá sai egy kön tös ben is meg kö ze lít -
he tő ek, kü lö nö sen nagy előny ez a kis gyer -
me kes csa lá dok nál, akik nek té len sem kell a
ki csi ket a hi deg be ki vin ni a für dő zés után, a
me di ter rán él mény für dő ből fű tött fo lyo són
ke resz tül jut hat nak el a me leg szo bá ba.

– A ven dé gek a für dő szol gál ta tá sa it mi -
lyen fel té te lek kel ve he tik igény be?

– A szál lo da cso mag aján la tai mind tar tal -
maz zák a ter mál für dő hasz ná la tát, de a leg -
nép sze rűb bek azok az aján la ta ink, me lyek -
ben az él mény für dő kor lát lan hasz ná la ta is
ben ne van, így a ven dé gek akár min den nap
és na pon ta több ször la zít hat nak a ter mál vi zes
me den cék ben vagy csúsz hat nak le az óri ás -
csúsz dák va la me lyi kén. Egy elekt ro ni kus

chippel el lá tott kar órá val le het köz le ked ni az
egy sé gek kö zött, így kész pénzt sem kell a
ven dé gek nek ma guk kal vin ni ük, a karóra se -
gít sé gé vel a fo gyasz tá sok köz vet le nül a szo -
ba szám lá ra ter he lőd nek.

– A ho tel nek van nak-e sa ját wellness és
egész ség meg őr ző szol gál ta tá sai?

– A szál lo da ren del ke zik egy sa ját Wellness
Szi get tel, ahol több fé le ké nyez te tő ke ze lést kí -
ná lunk, de a ven dé gek igény be ve he tik az él -
mény für dő Szaunacentrumát is, ahol he ti
rend sze res ség gel je ges, vi ta mi nos, sós, mé zes-
ola jos vagy akár sö rös sze án szo kon ké nyez tet -
he tik ma gu kat szaunamesterek irá nyí tá sa alatt.
A komp le xum ban gyógy ásza ti rész leg is mű -
kö dik, mely ben több fé le TB ál tal is tá mo ga tott
gyógy ke ze lés is igény be ve he tő.

– Mi lyen ven dég kört cé loz nak meg? 
– A szál lo da el sőd le ge sen a kis gyer me kes

csa lá do kat és az idő sebb ven dé ge ket cé loz -
za meg. A gyer me ke sek ese tén az él mény -
für dő, az idő sebb ven dé gek ese tén a ter mál -
für dő, és a gyógy ásza ti rész leg je len ti az el -
sőd le ges vonz erőt. A szál lo dá ban ta lál ha tó
gye rek ját szó ban a hét min den nap ján szak -
kép zett óvó nők vár ják a ki csi ket, az él mény -
für dő ben té len-nyá ron két szin tes gye rek ját -
szó ban, nyá ron pe dig ját szó té ren szó ra koz -
hat nak a gye re kek, míg a szü lők a nap er nyők
alatt pi hen nek.

– Az ün ne pek jó al kal mat ad nak a tes ti,
lel ki fel fris sü lés re. Mi lyen aján la tok kal ké -
szül nek er re az idő szak ra?

– Ka rá csony kor ün ne pi dísz be öl tö zik a
szál lo da, lesz báb mű sor, kéz mű ves fog lal -
ko zás a gye re kek nek, ko moly ze nei kon cert
el ső sor ban a fel nőt tek nek és ka rá cso nyi
par ti a csa lá dok nak. Szil vesz ter kor új kon -
cep ci ó val, új mű sor ral vár juk majd a hoz -
zánk ér ke ző ket. A té li szü net ben sportan-
imációs prog ra mok szí ne sí tik a ven dé gek
itt-tar tóz ko dá sát, úgy, mint játékdélelőtt
(darts, minibiliárd, csocsó), tár sas já ték,
„kamikáze” csúsz da baj nok ság a Me di ter -
rán Él mény für dő ben, zsong lőr klub, terem-
petanque, gyer me kek nek minidisco és lufi-
hajtogató bo hóc.

Csábító ajánlatok a debreceni Nagyerdőben

Dr. Hevessy Gá bor szál lo da -
igaz ga tó, egye te mi ad junk -
tus. 2009, 2010, és 2011-
ben az „Év szál lo dá sa” a 
ke le ti ré gi ó ban, a tu riz mus-
ven dég lá tás szak szál lo da
szak irá nyá nak fe le lő se a
Deb re ce ni Egye te men. Nős,

há rom gyer mek édes ap ja.
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Deb re cen olyan kü lön le ges hely, mely nek vá -
ros sá fej lő dé sét nem se gí tet te elő elő nyös
föld raj zi fek vé se. Nincs fo lyó ja, nem ve szik
kö rül he gyek, s haj dan még kő fa la kat sem
épít he tett ma ga kö ré, hogy pó tol ja a ter mé -
sze tes vé del met. E hát rá nyai el le né re vá ro si
lé té nek el múlt 650 éve alatt Deb re cen he lyet
ta lált ma gá nak az or szág tér ké pén, gaz dál ko -
dott és ke res ke dett. A re for má tus kol lé gi um
szel le mi hát te ré vel ha tott kör nye ze té re, nya -
kas kál vi nis ta aka rat tal meg véd te ma gát a
kül ső tá ma dá sok kal szem ben. S ami kor kel -
lett, az or szág fő vá ro sá nak sze re pét is ké pes
volt be töl te ni, bi zo nyít va ez zel, hogy egy kö -
zös ség ere je nem a fa lak ban van, ha nem tag -
jai lel ké ben – vé li Kósa La jos pol gár mes ter,
aki sze rint a deb re ce ni ség kü lön le ges ér ték.  

– Több mint tíz éve ve ze ti a vá rost. Mi lyen nek
lát ja most Deb re cent? 
– Ha gyo má nya ink ra épít ve kezd tünk az ez -
red for du ló kö ze led tén az elő dök tel je sít mé -
nyé hez mél tó vál lal ko zás ba. Nem ki sebb
célt tűz tünk ki ma gunk elé, mint azt, hogy a
vá ros la kók kal kö zö sen min den ki szá má ra
bol do gu lá si le he tő sé get te remt sünk Deb re -
cen ben, és – di va tos szó hasz ná lat tal él ve –
„fel te gyük” a vá rost Eu ró pa tér ké pé re. Az
el múlt ti zen két év ben rend kí vül je len tős be -
ru há zá sok meg va ló su lá sá hoz nyi tot tunk
utat, il let ve va ló sí tot tunk meg ma gunk is
nagy sza bá sú fej lesz té se ket. Ha tal mas len -
dü let tel fej lőd nek vá ro sunk ban a ma gas
hoz zá adott ér té kű ipar ágak: a gyógy szer -
ipar, az in for ma ti ká val, kom mu ni ká ci ó val
kap cso la tos ipar ágak; és köz vet le nül a gaz -
da ság ban hasz no sul nak a Deb re ce ni Egye -
tem tu dás bá zi sá ra épí tő in no vá ci ós ku ta tá -
sok ered mé nyei. 

– Meg újult a bel vá ros is…
– A bel vá ros funk ció bő ví tő re ha bi li tá ci -

ó ja ke re té ben az utób bi két év ben négy ki -
emelt nagy be ru há zás va ló sult, il let ve va ló -
sul meg ös  szes sé gé ben kö zel 2 mil li árd fo -
rint költ ség gel – mely ből kö zel 1,5 mil li árd
fo rint az Eu ró pai Uni ós, va la mint az ál la mi
tá mo ga tás. Ezek em ber kö ze li, a vá ros la kó -
it, va la mint az ide ér ke ző tu ris tá kat szol gá ló

fej lesz té sek. A vá ros fő te ré nek im már több
mint egy év ti zed del ez előt ti ki ala kí tá sá hoz
szer ve sen kap cso ló dó pro jekt ke re té ben
meg va ló sult a Nagy temp lom és a re for má -
tus kol lé gi um épü le te kö zött ta lál ha tó Em -
lék kert és Rom kert re ha bi li tá ci ó ja, a Hal
köz re konst ruk ci ó ja, valamint a Simonffy
ut cai, volt ál ta lá nos is ko la épü le té nek át ala -
kí tá sa if jú sá gi kö zös sé gi ház zá. S meg kez -
dő dött a tör té nel mi bel vá rost nyu ga ti irány -
ból el ke rü lő kis kör út egy sza ka szá nak meg -
épí té se is. 

– Rend kí vül fon tos a vá ros éle té ben a kul -
tú ra és a sport…

– A vá ros szel le mi ha gyo má nya i nak meg -
fe le lő en a kul tú rát is rend kí vül hasz nos be -
fek te tés nek te kint jük. El ér tük, hogy or szá gos
szin ten is ki emel ke dő kul tu rá lis tel je sít mé -
nyek kö tőd je nek a vá ros ne vé hez. E mo dell -
ben ki emel ke dő sze rep jut az eu ró pai szin tű
kép ző mű vé sze ti cent rum ként eg zisz tá ló Mo -
dem Mo dern és Kor társ Mű vé sze ti Köz pont -
nak, va la mint az új uta kat ke re ső Cso ko nai
Szín ház nak. Ez utób bi tö rek vé se it egy re több
ha zai és nem zet kö zi si ker iga zol ja vis  sza. A
sport te rén sor ra ren dez zük az Eu ró pa- és vi -
lág baj nok sá go kat. Lab da rú gó csa pa tunk, a
Loki pe dig rend re arat ja a si ke re ket. Tud juk,
hogy sok eu ró pai pol gár ép pen ez utób bi mi -
att je gyez te meg, s tart ja szá mon Deb re cen
ne vét.

– Mi től jó deb re ce ni nek len ni, mi től lesz
él he tőbb a vá ros?

– Deb re cen va ló ban egy re ott ho no sab bá
vá lik. A vá ros ön kor mány za ta ugyan is terv -
sze rű en és tu da to san tö rek szik ar ra, hogy
mi nél kom for to sab ban érez zék ma gu kat az
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Ki hí vá sok kal te li, ugyan ak kor si ke res idő -
sza kot tud hat ma ga mö gött Deb re cen
egyik leg na gyobb mun kál ta tó ja, a Teva
Gyógy szer gyár Zrt. Az el múlt idő szak tör -
té né se i ről dr. He ge dűs La jost, a vál la lat ve -
zér igaz ga tó ját kér dez tük.

– A TEVA tör té ne te több mint 100 éves múlt -
ra te kint vis  sza. Mit ér de mes tud ni a kez de -
tek ről, és mi a hely zet ma?
– A gyógy szer ipar ha zánk egyik leg meg ha tá -
ro zóbb, és igen nagy presz tí zsű ipar ága, ahol
a deb re ce ni gyógy szer gyár tás min dig is az él -
vo nal ban sze re pelt. Ez ma sincs más ként.
Per sze óri á si mér té kű vo lu men nö ve ke dés tör -
tént az el múlt év ti ze dek ben, így má ra a deb -
re ce ni gyár egy ség ad ja a TEVA-cso port tab -
let ta gyár tá sá nak 15%-át, mely éves szin ten
mint egy 10 mil li árd tab let tát je lent. 

– Mi lyen je len tő sebb be ru há zá sok vol tak
az el múlt idő szak ban?

– Kis túl zás sal az el múlt évek ben szin te
min den hó nap ra ju tott egy üzem ava tó, vagy
ép pen egy alap kő le té tel. Iz gal mas és ese -
mény dús idő sza kot tud ha tunk ma gunk mö -
gött, hi szen be ru há zá sa ink nak kö szön he tő en
a TEVA-cso port egyik köz pont já vá vál tunk.
Deb re ce ni te lep he lyünk a ge ne ri kus ter mé -
kek eu ró pai K+F köz pont já vá vált, és a ta valy
át adott MegaPack cso ma go ló üze münk a vi -
lág ve ze tő gyógy szer gyá rai kö zé emel te a
nagy er dei gyár egy sé get.

– Mi lyen be ru há zá sok vár ha tók a jö vő ben?
– Bí zunk ben ne, hogy ezt a fej lő dé si üte met

a jö vő ben is foly tat ni tud juk. Je len leg is zaj lik
egy ste ril ter mé ke ket (pl.: in jek ció, szem csepp)

elő ál lí tó gyár tó köz pont ki vi te le zé se Gö döl lőn,
me lyet a ter vek sze rint 2012-ben adunk át. Az
em lí tett be ru há zá so kon túl szá mos, „a ke rí té sen
kí vül ről” nem ér zé kel he tő ka pa ci tás bő ví tő pro -
jekt is zaj lik. A ter me lé si vo lu me nek nö ve lé sé -
re irá nyu ló fej lesz té sek mel lett fo lya ma to san
bő vít jük esz köz par kun kat, je len tős ös  sze ge ket
fek te tünk kör nye zet vé del mi, il let ve mi nő ség -
biz to sí tá si te rü le tek be.

– Mi lyen ha tás sal volt a gaz da sá gi kör -
nye zet az el múlt évek ben a gyár éle té re?

– A ne he ze dő gaz da sá gi hely zet a gyógy -
szer ipar sze rep lő i re is fo ko zó dó ter het rótt, így
az el múlt évek ben so kan meg is le pőd tek, hogy
meg lé vő be ru há zá sa ink mel lett úja kat is kezd -
tünk. Az el múlt idő szak öt, vi lág vi szony lat ban
is je len tős be ru há zá sa va ló di ki hí vás elé ál lí tot -
ta kol lé gá in kat, de si ke re sen helytáll tunk. 

– Már be szél tünk a be ru há zá sok ról. A cég
fon tos nak tart ja a jö vő be va ló be ru há zást?
Gon do lok itt a Deb re ce ni Egye tem mel va ló
si ke res együtt mű kö dés re.

– Föld raj zi kö zel sé günk nek kö szön he tő -
en az el múlt év ti ze dek ben min dig is volt
kap cso lat az egye tem és a gyár kö zött. Ter -
mé sze tes volt, hogy az egye te men vég zett
ve gyé szek, gyógy sze ré szek ná lunk he lyez -
ked tek el. De ahogy egy re ke ve sebb di ák ér -
dek lő dött a re ál tár gyak iránt, úgy csök kent
a ter mé szet tu do má nyi kar ra je lent ke zők
szá ma is. Így ott áll tunk, hogy ha sür gő sen
nem lé pünk, je len tős után pót lás-prob lé má -
val kell szem be néz nünk. Egy több éves, 
át fo gó HR-pro jekt ré sze ként már a kö zép is -
ko lák ban meg kezd jük a re ál tár gyak 
nép sze rű sí té sét, és a gya kor lat ori en tál tabb
kép zés ér de ké ben szo ro san együtt dol go -
zunk a Deb re ce ni Egye tem mel. Így már két
ki he lye zett tan szék is mű kö dik a gyár ban,

kol lé gá ink tar ta nak órá kat az egye te men, és
gyár lá to ga tá so kat szer ve zünk az ér dek lő dő
hall ga tók nak. Leg utóbb pe dig in no vá ci ós
pá lyá za tot hir det tünk az egye te mis ták nak.

– Mi től ilyen si ke res a gyógy szer gyár?
– Vál la la tunk si ke re egy ér tel mű en mun -

ka tár sa ink nak kö szön he tő. Mind há rom gyár -
egy sé günk ben a mun ká juk iránt el hi va tott,
szak má juk hoz ki vá ló an ér tő kol lé gák dol -
goz nak. Öröm lát ni, hogy az idő sebb, szak -
ma i lag ta pasz tal tabb mun ka tár sak ho gyan ta -
nít ják be a fi a ta labb kol lé gá kat. Ők pe dig
hoz zák ma guk kal a friss len dü le tet, az in no -
va tív gon do la to kat, mely jö vő be ni fej lő dé -
sünk nek a kul csa. 

TEVA: Deb re cen gyógy szer gyá ra

Dr. He ge dűs La jos 1975-ben
ok le ve les gyógy sze rész ként
vég zett a Sem mel we is Egye te -
men. 10 éve a TEVA Gyógy -
szer gyár Zrt. ve zér igaz ga tó ja,
ko rábban a gö döl lői HUMAN,
il let ve a mál tai Pharmamed
Gyógy szer gyá rak ban volt ve -

zér igaz ga tó.Irá nyí tá sa alatt a TEVA Gyógy szer -
gyár Zrt. meg kap ta az „Év leg na gyobb
újraberuházója dí ját”, és ré sze sült a XVIII. Ma -
gyar In no vá ci ós Nagy díj ban. Az Üz le ti Eti kai
Díj és a Kár mán Tó dor Díj is a ne vé hez fű ződ ik.
Deb re cen vá ros dísz pol gá ra. Nős, 5 gyer me ke
és 6 uno ká ja van.

Évi tízmilliárd tabletta készül a debreceni TEVA-telephelyen

Az innováció fontos része a cég működésének
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In no vá ció és sok szí nű ség – ez jel lem zi a
Haj dú-Bi ha ri Ön kor mány zat ok Víz mű
Zrt.-t és szol gál ta tá sa it, vall ja Nagy Mik lós
ve zér igaz ga tó. „Lé pést tar ta ni a fej lő dés -
sel, meg fe lel ni az ivó víz- és szenny víz szol -
gál ta tás ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek a
mai ne héz gaz da sá gi hely zet ben nem egy -
sze rű fel adat – mondja a vezérigazgató. A
tár sa ság leg fon to sabb cél ki tű zé se olyan
szol gál ta tást nyúj ta ni, amely a fo gyasz tók
leg na gyobb meg elé ge dé sét szol gál ja. Ars
po é ti kánk: »A víz az élet for rá sa!« Eb ben
a mon dat ban ben ne van nem csak a szük sé -
ges tisz te let és alá zat, ami a kö zös kin csün -
ket a vi zet meg il le ti, ha nem a si ke res jö vő
le he tő sé ge és ké pe is.”

– Mi jel lem ző a tár sa ság szol gál ta tá si te rü le -
té re?
– Haj dú-Bi har 58 te le pü lé sén az ivó víz, 13
te le pü lé sén pe dig a szenny víz-csa tor na szol -
gál ta tást vé gez zük. A ta va lyi év ben, a me gyé -
ben 137 ezer la kos ivó víz igé nyé nek ki elé gí -
té sé ről gon dos kod tunk. Az Észak-al föl di Ré -
gió Ivó víz mi nő ség ja ví tó Prog ram ja ke re té -
ben ki ala kí tott új, kor sze rű víz ke ze lé si tech -
no ló gi á kat al kal ma zunk. A prog ram cél ja, az
Uni ós elő írá sok nak meg fe le lő mi nő sé gű
egész sé ges ivó víz biz to sí tá sa az érin tett te le -
pü lé se ken. A Haj dú-Bi ha ri Ön kor mány zat ok
Víz mű Zrt. és a te le pü lé si ön kor mány zat ok
kö zött lét re jött meg ál la po dá sok alap ján az el -
múlt két év ben szá mos, a víz mi nő ség ja ví tá -
sát szol gá ló be ru há zást vég zett a Víz mű sa ját
ter ve zé sé ben és ki vi te le zés ében. A fej lesz té -
sek nek kö szön he tő en Hajdúsámson, Konyár,
Hencida, Hajdú szovát, Gá bor ján, Egyek-te -
lek há za, Fü löp és Sáránd köz üze mi víz mű te -
le pe újult meg. A víz mi nő ség ja ví tá sa ér de ké -
ben olyan víz ke ze lé si tech no ló gi át te le pí tett a
Víz mű, amely a nyers vi zek szen  nye ző kom -

po nen se it, mint a vas, az ar zén, a man gán és
az am mó ni um az egész ség ügyi ha tár ér ték alá
csök ken tet te. Mű kö dé si te rü le tün kön a meg -
tisz tí tott szenny víz men  nyi sé ge 2010-ben
több mint egy mil lió köb mé ter volt. 

– Mi lyen múlt ra te kint vis  sza a Haj dú-Bi -
ha ri Ön kor mány zat ok Víz mű Zrt.?

– A rész vény tár sa ság jog előd je 1959-ben
ala kult “Me gyei Víz mű és Kút épí tő Víz Gáz -
sze re lő Vál la lat” né ven. 1963-tól a he lyi ta -
ná csi ke ze lés ben és üze mel te tés ben lé vő víz -
mű ve ket fo lya ma to san vet te át üze mel te tés re
a vál la lat. Idő köz ben ko ráb bi el ne ve zé se
meg vál to zott Haj dú-Bi har Me gyei Víz- és
Csa tor na mű Vál la lat ra. 1994. ja nu ár 1-jé vel
ala kult meg a Haj dú-Bi ha ri Ön kor mány zat ok
Víz mű Zárt kö rű en mű kö dő Rész vény tár sa -
ság 71 tu laj do nos ön kor mány zat tal.  

– Az em lí tett fő te vé keny sé gek mel lett a
tár sa ság fo lya ma to san egyéb te vé keny sé ge -
ket is foly tat. Me lyek ezek?

– Az egyik leg fon to sabb a sa ját, akk re di -
tált la bo ra tó ri um mű köd te té se. A vizs gá la ti
te vé keny ség hez kap cso ló dó an négy cso port -
ban (klas  szi kus ana li ti ka, spekt ro szkó pia,
kro ma tog rá fia, bi o ló gia) vég zi rész vény tár -
sa sá gunk üze mel te té si te vé keny sé ge i nek el -
len őr zé sét, se gí té sét, il let ve kül ső part ne rek
ré szé re el len őr zi a nem a rész vény tár sa sá -
gunk ál tal üze mel te tett ví zi köz mű vek mű -
kö dé sét, a szol gál ta tott ivó víz, a köz csa tor -
ná ba bo csá tott, és a szenny víz tisz tí tó be ren -
de zés ben ke zelt szenny víz mi nő sé gét. Mind -
emel lett tár sa sá gunk szi vat  tyú-gyár tást és
víz óra hi te le sí tést is vé gez. Gyárt má nyunk
mi nő sé ge meg fe lel a kor kö ve tel mé nye i nek
és a mély épí té si mun kák nál az ál ta lunk
gyár tott szi vattyú kat to vább ra is ered mé nye -
sen hasz nál ják. 

– Me lyek a tár sa ság előtt ál ló leg fon to -
sabb fel ada tok?

– Je len leg is tart rész vény tár sa sá gunk szer -
ve ze ti fel épí té sé nek kor sze rű sí té se, amely nek
kö vet kez té ben át lát ha tóbb, ha té ko nyab ban
mű kö dő struk tú ra ala kul ki. A Víz mű azon ban
csak ak kor ké pes el lát ni a fel ada ta it, és biz ton -
sá go san üze mel tet ni a ví zi köz mű ve ket, ha a
szol gál ta tá sa it idő ben és ma ra dék ta la nul meg -
fi ze tik. A költ ség té rí tés meg kön  nyí té sé hez a
díj be sze dés je len le gi rend sze ré nek át ala kí tá sát
vé gez zük. Ha ma ro san le he tő vé vá lik te rü le -
tün kön is a pénz in té ze te ken, il let ve az
Interneten ke resz tül tör té nő fi ze tés. El sőd le ges
cé lunk és leg főbb fel ada tunk pe dig to vább ra is
a tár sa ság alap te vé keny sé gi kö ré be tar to zó za -
var ta lan ivó víz-szol gál ta tás el lá tá sa, va la mint
a szenny víz el ve ze tés, -tisztítás biz to sí tá sa, él -
he tőbb élet kö rül mé nyek meg te rem té se. 

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 
az élhetőbb életkörülményekért dolgozik

Nagy Mik lós 51 éves, ok le -
ve les gé pész mér nök. A köz -
mű szol gál ta tás ban szer zett
több éves ta pasz ta lat tal vet te
át 2009. de cem ber től a Haj -
dú-Bi ha ri Ön kor mány zat ok
Víz mű Zrt. irá nyí tá sát. Az
Ener gia Gaz dál ko dá si Egye -

sü let és a Hid ro ló gi ai Tár sa ság tag ja. Nős, két
gyer mek édes ap ja. 

A cég által tervezett és megvalósított ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó
fejlesztés technológiai részlete 

Laboratórium,  spektrofotométer, toxikus
nehézfémek vizsgálatához.   

A National Instruments anya vál la la tát há -
rom egye te met vég zett fi a tal mér nök ala pí -
tot ta 35 év vel ez előtt Te xas ál lam fő vá ro sá -
ban, Aus tin ban. Míg az el ső ter mé kük egy
szá mí tó gé pet és egy prog ra moz ha tó mé rő -
be ren de zést kap csolt ös  sze, ad dig ma a
gra fi kus rend szer ter ve zés nek kö szön he tő -
en szá mí tó gép ala pú, komp lett mé rő be ren -
de zé se ket gyár ta nak a vi lág több mint 90
or szá ga számára. A cé get ma már az ame -
ri kai tőzs dén is jegy zik, éves ár be vé te le pe -
dig meg kö ze lí ti az egy mil li árd dol lárt.  

A National Instruments ala pí tói már a meg -
ala ku lás kor 100 éves ter vet ké szí tet tek, mely -
ben olyan alap el ve ket de fi ni ál tak, ame lyek
hos  szú tá vú irány mu ta tást ad nak, és ér té kek
alap ján hoz zák dön té se i ket. Ezek: az őszin te -
ség, tisz te let, fo lya ma tos fej lesz tés, és a ve -
vők ki szol gá lá sa. Ha eze ket az alap el ve ket
be tart juk, ak kor olyan mun ka he lyi lég kör ala -
kul ki, amely Eu ró pa-szer te is csak ke vés he -
lyen ada tik meg – mond ja Áb ra hám Lász ló a
deb re ce ni vál la lat ügy ve ze tő je. Ezek men tén
ha lad te hát a vál la lat, ame lyet ma már az

ame ri kai tőzs dén je gyez nek. Ha a ter vek nek
meg fe le lő en tud fej lőd ni a cég cso port, ak kor
idén a tel jes ár be vé tel meg fog ja ha lad ni az
egy mil li árd dol lárt. A vál la lat si ke re nem vé -
let len, hi szen tu da to san a ku ta tás-fej lesz tés re
össz pon to sít, va gyis ár be vé tel ének 17–18%-
át er re a szeg mens re for gat ja vis  sza, ez zel
biz to sít va azt, hogy éven te több száz új ter -
mé ket ve zes sen be a pi ac ra. 

2000-ben ért el az anya cég ar ra a fej lesz -
té si pont ra, ami kor dön te ni kel lett, hol bő ví -
tik a gyár tó ka pa ci tást. Mi u tán a ve ze tők meg -
néz tek több le het sé ges hely színt (Me xi kó,
Tá vol-Ke let, Ke let-Eu ró pa) úgy dön töt tek,
hogy Deb re cen ben te le ped nek le. Az új te lep -
he lyet ke re sők fó ku szá ban olyan szem pont ok
sze re pel tek, mint po li ti kai sta bi li tás, be fek te -
tő ba rát kör nye zet, egye te mi kö zel ség, és fi -

gyel mük ar ra is ki tért, hogy az
adott hely mi lyen mes  sze van
a fel ve vő pi a cok tól, mi lyen az
inf rast ruk tú rá ja és mi lyen tá -
mo ga tást kap a vál lal ko zás he -
lyi, il let ve or szá gos szin ten.
Mi u tán 2001-ben mind ezek
Ma gyar or szá gon biz to sí tot tak
vol tak, így a ke le ti or szág rész -
re, Deb re cen be  te le pült az
ame ri kai vál lal ko zás.

A kez de tek ben a cég je len -
le gi he lyén ipa ri park né ven
egy fel ha gyott anyag bá nya
volt né mi fű vel és le ge lő bir -
kák kal – idé zi fel ne vet ve a cég ve ze tő. Ele in -
te át la go san 80 em ber nek adott mun kát, ma
azon ban több mint 1000 fog lal koz ta tott van, s
a ha zai gyár ban mi nő sé gi, ma gas hoz zá adott
ér té kű mun ka fo lyik. A kez de ti ter vek sze rint
ki zá ró lag a gyár tó köz pon tot akar ták lét re hoz -
ni. Ám a meg va ló sí tás an  nyi ra jól si ke rült, kö -
szön he tő en a gyár tá si mu ta tók nak, hogy a ve -
ze tők úgy gon dol ták mást is ide hoz nak. Je len -
leg 13 te rü let mű kö dik a le ány vál la lat nál –

köz tük Eu ró pát, Ázsi át és Ame ri kát ki szol gá -
ló köz pon tok, mint az IT, jog, pénz ügy, HR,
Ser vi ce Cen ter  és ami re a leg büsz kébb va -
gyok a ku ta tás-fej lesz tés sel fog lal ko zó mér -
nök ség – te szi hoz zá Áb ra hám Lász ló. A cég
olyan elekt ro ni kus be ren de zé se ket, rész egy -
sé ge ket gyárt, ame lyek kel mér ni, ve zé rel ni és
au to ma ti zál ni le het, és me lye ket vi lág szer te
több mint 90 or szág ban, több mint 30 000 vá -
sár ló hasz nál nap mint nap. A ha zánk ban
gyár tott ter mé kek nek azon ban saj ná la to san
csu pán a 0,5%-a ke rül a ha zai pi ac ra, a
99,5%-a ex port.

A National Instruments a me gyé ben a 4.
leg na gyobb vál la lat, ár be vé tel ét te kint ve or -
szá gos szin ten a 64., így min den kép pen pél da
le het. Ép pen ezért – mond ja Áb ra hám Lász ló
- a tár sa ság ki ve szi ré szét a tár sa dal mi sze -

rep vál la lás ból is. Pél da ként em lí ti a cég kör -
nye zet ba rát tech no ló gi á ját, egy má sik pro-
gramukkal a he lyi non-pro fit szer ve ze te ket
se gí tik anya gi lag és ön kén tes mun ká val.
Egyik ér de kes kez de mé nye zé sük, hogy mun -
ka tár sa ik 23 is ko lá ban prog ra mo zást ta ní ta -
nak szak kör ke re té ben – a Lego Mindstorms
se gít sé gé vel, így több mint 200 gye rek is mer -
ked het meg a ro bo tok és a prog ra mo zás vi lá -
gá val. A na gyob bak szá má ra a szak kép zé si
hoz zá já ru lás ré vén tud nak se gít sé get nyúj ta ni
– az egye tem és az egyik he lyi kö zép is ko la e
tá mo ga tás ré vén ho zott lét re egy na gyon kor -
sze rű la bo ra tó ri u mot. 

A National Instruments ügy ve ze tő je, Áb -
ra hám Lász ló a Haj dú-Bi har Me gyei Ke res -
ke del mi és Ipar ka ma ra el nök sé gi tag ja. E mi -
nő sé gé ben is jól lát ja a tér ség vál lal ko zá sa i -
nak hely ze tét. Mint mond ja: az ő cé gük nél
nem volt cso por tos lét szám le épí tés ak kor
sem, ami kor a gaz da sá gi vál ság idő sza kát él -
tük, de a ter mé sze tes fo gyást át me ne ti leg
nem pó tol ták, s ugyan csak át me ne ti leg 5 szá -
za lé kos bér csök ken tést haj tot tak vég re, ame -
lyet azon ban a vál ság el múl tá val vis  sza ad tak
a dol go zók nak. Áb ra hám Lász ló úgy lát ja: A
kö rü löt tük lé vő na gyobb cé gek jól ke zel ték a
vál sá got, s né há nyan új be ru há zás ba kezd tek,
vagy a ko ráb bi ka pa ci tá sa i kat bő ví tet ték.
Összes sé gé ben azon ban nem jó a hely zet sem
a me gyé ben, sem az or szág ban – en nek egyik
oka a kor rup ció, a leg főbb ok pe dig a bi za lom
hi á nya. A ma gya rok pes  szi mis táb bak, mint
pél dá ul az ame ri kai em be rek, akik a fél po hár
víz re azt mond ják: fé lig te le van. Míg mi, ma -
gya rok in kább fé lig üres nek lát juk. Ha le het -
ne pá ro sí ta ni az ame ri ka i ak op ti miz mu sát,
len dü le tét a ma gya rok ki tar tá sá val és szor gal -
má val, cso dák ra len nénk ké pe sek. 

Tíz éves a National Instruments Ma gyar or szá gon

Dr. Ábrahám László 1977-ben
vég zett a Bu da pes ti Mű sza ki
Egye te men, mint vil la mos -
mér nök, majd poszt gra du á lis
kép zés ben hír adás tech ni kai
szak mér nök ként. Pá lya fu tá sát
a Vi de o ton nál kezd te. 2001
óta az NI Hun ga ry Kft. ügy -

ve ze tő je. 2008-ban az év me ne dzse re lett. A cég
ve ze té se mel lett szív ügye a kö vet ke ző ge ne rá -
ció. A he lyi üz le ti élet ben is nagy sze re pet vál lal.

A cég több mint 1000 munkatársa közül néhányan, 23 iskolában tanítanak programozást,
hogy a gyerekek is megismerkedhetnek a robotok világával

Az amerikai vállalkozás 2001-ben települt Debrecenbe
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In no vá ció és sok szí nű ség – ez jel lem zi a
Haj dú-Bi ha ri Ön kor mány zat ok Víz mű
Zrt.-t és szol gál ta tá sa it, vall ja Nagy Mik lós
ve zér igaz ga tó. „Lé pést tar ta ni a fej lő dés -
sel, meg fe lel ni az ivó víz- és szenny víz szol -
gál ta tás ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek a
mai ne héz gaz da sá gi hely zet ben nem egy -
sze rű fel adat – mondja a vezérigazgató. A
tár sa ság leg fon to sabb cél ki tű zé se olyan
szol gál ta tást nyúj ta ni, amely a fo gyasz tók
leg na gyobb meg elé ge dé sét szol gál ja. Ars
po é ti kánk: »A víz az élet for rá sa!« Eb ben
a mon dat ban ben ne van nem csak a szük sé -
ges tisz te let és alá zat, ami a kö zös kin csün -
ket a vi zet meg il le ti, ha nem a si ke res jö vő
le he tő sé ge és ké pe is.”

– Mi jel lem ző a tár sa ság szol gál ta tá si te rü le -
té re?
– Haj dú-Bi har 58 te le pü lé sén az ivó víz, 13
te le pü lé sén pe dig a szenny víz-csa tor na szol -
gál ta tást vé gez zük. A ta va lyi év ben, a me gyé -
ben 137 ezer la kos ivó víz igé nyé nek ki elé gí -
té sé ről gon dos kod tunk. Az Észak-al föl di Ré -
gió Ivó víz mi nő ség ja ví tó Prog ram ja ke re té -
ben ki ala kí tott új, kor sze rű víz ke ze lé si tech -
no ló gi á kat al kal ma zunk. A prog ram cél ja, az
Uni ós elő írá sok nak meg fe le lő mi nő sé gű
egész sé ges ivó víz biz to sí tá sa az érin tett te le -
pü lé se ken. A Haj dú-Bi ha ri Ön kor mány zat ok
Víz mű Zrt. és a te le pü lé si ön kor mány zat ok
kö zött lét re jött meg ál la po dá sok alap ján az el -
múlt két év ben szá mos, a víz mi nő ség ja ví tá -
sát szol gá ló be ru há zást vég zett a Víz mű sa ját
ter ve zé sé ben és ki vi te le zés ében. A fej lesz té -
sek nek kö szön he tő en Hajdúsámson, Konyár,
Hencida, Hajdú szovát, Gá bor ján, Egyek-te -
lek há za, Fü löp és Sáránd köz üze mi víz mű te -
le pe újult meg. A víz mi nő ség ja ví tá sa ér de ké -
ben olyan víz ke ze lé si tech no ló gi át te le pí tett a
Víz mű, amely a nyers vi zek szen  nye ző kom -

po nen se it, mint a vas, az ar zén, a man gán és
az am mó ni um az egész ség ügyi ha tár ér ték alá
csök ken tet te. Mű kö dé si te rü le tün kön a meg -
tisz tí tott szenny víz men  nyi sé ge 2010-ben
több mint egy mil lió köb mé ter volt. 

– Mi lyen múlt ra te kint vis  sza a Haj dú-Bi -
ha ri Ön kor mány zat ok Víz mű Zrt.?

– A rész vény tár sa ság jog előd je 1959-ben
ala kult “Me gyei Víz mű és Kút épí tő Víz Gáz -
sze re lő Vál la lat” né ven. 1963-tól a he lyi ta -
ná csi ke ze lés ben és üze mel te tés ben lé vő víz -
mű ve ket fo lya ma to san vet te át üze mel te tés re
a vál la lat. Idő köz ben ko ráb bi el ne ve zé se
meg vál to zott Haj dú-Bi har Me gyei Víz- és
Csa tor na mű Vál la lat ra. 1994. ja nu ár 1-jé vel
ala kult meg a Haj dú-Bi ha ri Ön kor mány zat ok
Víz mű Zárt kö rű en mű kö dő Rész vény tár sa -
ság 71 tu laj do nos ön kor mány zat tal.  

– Az em lí tett fő te vé keny sé gek mel lett a
tár sa ság fo lya ma to san egyéb te vé keny sé ge -
ket is foly tat. Me lyek ezek?

– Az egyik leg fon to sabb a sa ját, akk re di -
tált la bo ra tó ri um mű köd te té se. A vizs gá la ti
te vé keny ség hez kap cso ló dó an négy cso port -
ban (klas  szi kus ana li ti ka, spekt ro szkó pia,
kro ma tog rá fia, bi o ló gia) vég zi rész vény tár -
sa sá gunk üze mel te té si te vé keny sé ge i nek el -
len őr zé sét, se gí té sét, il let ve kül ső part ne rek
ré szé re el len őr zi a nem a rész vény tár sa sá -
gunk ál tal üze mel te tett ví zi köz mű vek mű -
kö dé sét, a szol gál ta tott ivó víz, a köz csa tor -
ná ba bo csá tott, és a szenny víz tisz tí tó be ren -
de zés ben ke zelt szenny víz mi nő sé gét. Mind -
emel lett tár sa sá gunk szi vat  tyú-gyár tást és
víz óra hi te le sí tést is vé gez. Gyárt má nyunk
mi nő sé ge meg fe lel a kor kö ve tel mé nye i nek
és a mély épí té si mun kák nál az ál ta lunk
gyár tott szi vattyú kat to vább ra is ered mé nye -
sen hasz nál ják. 

– Me lyek a tár sa ság előtt ál ló leg fon to -
sabb fel ada tok?

– Je len leg is tart rész vény tár sa sá gunk szer -
ve ze ti fel épí té sé nek kor sze rű sí té se, amely nek
kö vet kez té ben át lát ha tóbb, ha té ko nyab ban
mű kö dő struk tú ra ala kul ki. A Víz mű azon ban
csak ak kor ké pes el lát ni a fel ada ta it, és biz ton -
sá go san üze mel tet ni a ví zi köz mű ve ket, ha a
szol gál ta tá sa it idő ben és ma ra dék ta la nul meg -
fi ze tik. A költ ség té rí tés meg kön  nyí té sé hez a
díj be sze dés je len le gi rend sze ré nek át ala kí tá sát
vé gez zük. Ha ma ro san le he tő vé vá lik te rü le -
tün kön is a pénz in té ze te ken, il let ve az
Interneten ke resz tül tör té nő fi ze tés. El sőd le ges
cé lunk és leg főbb fel ada tunk pe dig to vább ra is
a tár sa ság alap te vé keny sé gi kö ré be tar to zó za -
var ta lan ivó víz-szol gál ta tás el lá tá sa, va la mint
a szenny víz el ve ze tés, -tisztítás biz to sí tá sa, él -
he tőbb élet kö rül mé nyek meg te rem té se. 

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 
az élhetőbb életkörülményekért dolgozik

Nagy Mik lós 51 éves, ok le -
ve les gé pész mér nök. A köz -
mű szol gál ta tás ban szer zett
több éves ta pasz ta lat tal vet te
át 2009. de cem ber től a Haj -
dú-Bi ha ri Ön kor mány zat ok
Víz mű Zrt. irá nyí tá sát. Az
Ener gia Gaz dál ko dá si Egye -

sü let és a Hid ro ló gi ai Tár sa ság tag ja. Nős, két
gyer mek édes ap ja. 

A cég által tervezett és megvalósított ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó
fejlesztés technológiai részlete 

Laboratórium,  spektrofotométer, toxikus
nehézfémek vizsgálatához.   

A National Instruments anya vál la la tát há -
rom egye te met vég zett fi a tal mér nök ala pí -
tot ta 35 év vel ez előtt Te xas ál lam fő vá ro sá -
ban, Aus tin ban. Míg az el ső ter mé kük egy
szá mí tó gé pet és egy prog ra moz ha tó mé rő -
be ren de zést kap csolt ös  sze, ad dig ma a
gra fi kus rend szer ter ve zés nek kö szön he tő -
en szá mí tó gép ala pú, komp lett mé rő be ren -
de zé se ket gyár ta nak a vi lág több mint 90
or szá ga számára. A cé get ma már az ame -
ri kai tőzs dén is jegy zik, éves ár be vé te le pe -
dig meg kö ze lí ti az egy mil li árd dol lárt.  

A National Instruments ala pí tói már a meg -
ala ku lás kor 100 éves ter vet ké szí tet tek, mely -
ben olyan alap el ve ket de fi ni ál tak, ame lyek
hos  szú tá vú irány mu ta tást ad nak, és ér té kek
alap ján hoz zák dön té se i ket. Ezek: az őszin te -
ség, tisz te let, fo lya ma tos fej lesz tés, és a ve -
vők ki szol gá lá sa. Ha eze ket az alap el ve ket
be tart juk, ak kor olyan mun ka he lyi lég kör ala -
kul ki, amely Eu ró pa-szer te is csak ke vés he -
lyen ada tik meg – mond ja Áb ra hám Lász ló a
deb re ce ni vál la lat ügy ve ze tő je. Ezek men tén
ha lad te hát a vál la lat, ame lyet ma már az

ame ri kai tőzs dén je gyez nek. Ha a ter vek nek
meg fe le lő en tud fej lőd ni a cég cso port, ak kor
idén a tel jes ár be vé tel meg fog ja ha lad ni az
egy mil li árd dol lárt. A vál la lat si ke re nem vé -
let len, hi szen tu da to san a ku ta tás-fej lesz tés re
össz pon to sít, va gyis ár be vé tel ének 17–18%-
át er re a szeg mens re for gat ja vis  sza, ez zel
biz to sít va azt, hogy éven te több száz új ter -
mé ket ve zes sen be a pi ac ra. 

2000-ben ért el az anya cég ar ra a fej lesz -
té si pont ra, ami kor dön te ni kel lett, hol bő ví -
tik a gyár tó ka pa ci tást. Mi u tán a ve ze tők meg -
néz tek több le het sé ges hely színt (Me xi kó,
Tá vol-Ke let, Ke let-Eu ró pa) úgy dön töt tek,
hogy Deb re cen ben te le ped nek le. Az új te lep -
he lyet ke re sők fó ku szá ban olyan szem pont ok
sze re pel tek, mint po li ti kai sta bi li tás, be fek te -
tő ba rát kör nye zet, egye te mi kö zel ség, és fi -

gyel mük ar ra is ki tért, hogy az
adott hely mi lyen mes  sze van
a fel ve vő pi a cok tól, mi lyen az
inf rast ruk tú rá ja és mi lyen tá -
mo ga tást kap a vál lal ko zás he -
lyi, il let ve or szá gos szin ten.
Mi u tán 2001-ben mind ezek
Ma gyar or szá gon biz to sí tot tak
vol tak, így a ke le ti or szág rész -
re, Deb re cen be  te le pült az
ame ri kai vál lal ko zás.

A kez de tek ben a cég je len -
le gi he lyén ipa ri park né ven
egy fel ha gyott anyag bá nya
volt né mi fű vel és le ge lő bir -
kák kal – idé zi fel ne vet ve a cég ve ze tő. Ele in -
te át la go san 80 em ber nek adott mun kát, ma
azon ban több mint 1000 fog lal koz ta tott van, s
a ha zai gyár ban mi nő sé gi, ma gas hoz zá adott
ér té kű mun ka fo lyik. A kez de ti ter vek sze rint
ki zá ró lag a gyár tó köz pon tot akar ták lét re hoz -
ni. Ám a meg va ló sí tás an  nyi ra jól si ke rült, kö -
szön he tő en a gyár tá si mu ta tók nak, hogy a ve -
ze tők úgy gon dol ták mást is ide hoz nak. Je len -
leg 13 te rü let mű kö dik a le ány vál la lat nál –

köz tük Eu ró pát, Ázsi át és Ame ri kát ki szol gá -
ló köz pon tok, mint az IT, jog, pénz ügy, HR,
Ser vi ce Cen ter  és ami re a leg büsz kébb va -
gyok a ku ta tás-fej lesz tés sel fog lal ko zó mér -
nök ség – te szi hoz zá Áb ra hám Lász ló. A cég
olyan elekt ro ni kus be ren de zé se ket, rész egy -
sé ge ket gyárt, ame lyek kel mér ni, ve zé rel ni és
au to ma ti zál ni le het, és me lye ket vi lág szer te
több mint 90 or szág ban, több mint 30 000 vá -
sár ló hasz nál nap mint nap. A ha zánk ban
gyár tott ter mé kek nek azon ban saj ná la to san
csu pán a 0,5%-a ke rül a ha zai pi ac ra, a
99,5%-a ex port.

A National Instruments a me gyé ben a 4.
leg na gyobb vál la lat, ár be vé tel ét te kint ve or -
szá gos szin ten a 64., így min den kép pen pél da
le het. Ép pen ezért – mond ja Áb ra hám Lász ló
- a tár sa ság ki ve szi ré szét a tár sa dal mi sze -

rep vál la lás ból is. Pél da ként em lí ti a cég kör -
nye zet ba rát tech no ló gi á ját, egy má sik pro-
gramukkal a he lyi non-pro fit szer ve ze te ket
se gí tik anya gi lag és ön kén tes mun ká val.
Egyik ér de kes kez de mé nye zé sük, hogy mun -
ka tár sa ik 23 is ko lá ban prog ra mo zást ta ní ta -
nak szak kör ke re té ben – a Lego Mindstorms
se gít sé gé vel, így több mint 200 gye rek is mer -
ked het meg a ro bo tok és a prog ra mo zás vi lá -
gá val. A na gyob bak szá má ra a szak kép zé si
hoz zá já ru lás ré vén tud nak se gít sé get nyúj ta ni
– az egye tem és az egyik he lyi kö zép is ko la e
tá mo ga tás ré vén ho zott lét re egy na gyon kor -
sze rű la bo ra tó ri u mot. 

A National Instruments ügy ve ze tő je, Áb -
ra hám Lász ló a Haj dú-Bi har Me gyei Ke res -
ke del mi és Ipar ka ma ra el nök sé gi tag ja. E mi -
nő sé gé ben is jól lát ja a tér ség vál lal ko zá sa i -
nak hely ze tét. Mint mond ja: az ő cé gük nél
nem volt cso por tos lét szám le épí tés ak kor
sem, ami kor a gaz da sá gi vál ság idő sza kát él -
tük, de a ter mé sze tes fo gyást át me ne ti leg
nem pó tol ták, s ugyan csak át me ne ti leg 5 szá -
za lé kos bér csök ken tést haj tot tak vég re, ame -
lyet azon ban a vál ság el múl tá val vis  sza ad tak
a dol go zók nak. Áb ra hám Lász ló úgy lát ja: A
kö rü löt tük lé vő na gyobb cé gek jól ke zel ték a
vál sá got, s né há nyan új be ru há zás ba kezd tek,
vagy a ko ráb bi ka pa ci tá sa i kat bő ví tet ték.
Összes sé gé ben azon ban nem jó a hely zet sem
a me gyé ben, sem az or szág ban – en nek egyik
oka a kor rup ció, a leg főbb ok pe dig a bi za lom
hi á nya. A ma gya rok pes  szi mis táb bak, mint
pél dá ul az ame ri kai em be rek, akik a fél po hár
víz re azt mond ják: fé lig te le van. Míg mi, ma -
gya rok in kább fé lig üres nek lát juk. Ha le het -
ne pá ro sí ta ni az ame ri ka i ak op ti miz mu sát,
len dü le tét a ma gya rok ki tar tá sá val és szor gal -
má val, cso dák ra len nénk ké pe sek. 

Tíz éves a National Instruments Ma gyar or szá gon

Dr. Ábrahám László 1977-ben
vég zett a Bu da pes ti Mű sza ki
Egye te men, mint vil la mos -
mér nök, majd poszt gra du á lis
kép zés ben hír adás tech ni kai
szak mér nök ként. Pá lya fu tá sát
a Vi de o ton nál kezd te. 2001
óta az NI Hun ga ry Kft. ügy -

ve ze tő je. 2008-ban az év me ne dzse re lett. A cég
ve ze té se mel lett szív ügye a kö vet ke ző ge ne rá -
ció. A he lyi üz le ti élet ben is nagy sze re pet vál lal.

A cég több mint 1000 munkatársa közül néhányan, 23 iskolában tanítanak programozást,
hogy a gyerekek is megismerkedhetnek a robotok világával

Az amerikai vállalkozás 2001-ben települt Debrecenbe
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A na pok ban ad ták át a Balmazpharm Kft.
meg újult gyógy szer tá rát, amely egy vá ros
ön kor mány za tá val kö zös in téz mény rend -
szer szer ves ré sze. A csa lá di vál lal ko zás há -
rom egész ség ügyi cent rum ban ér de kelt,
eb ből ket tő Bal maz új vá ro son, egy Nagy he -
gye sen mű kö dik.

A je len leg 27 főt fog lal koz ta tó csa lá di vál lal ko -
zás tu laj do no sai az Orcsik gyógy sze rész-csa -
lád: Dr. Orcsik Ist ván, Dr. Orcsikné dr. Hanuder
Má ria és Dr. Orcsik Ró bert szak gyógy sze ré -
szek. A csa lád már 1976 óta tel je sít gyógy sze -
ré szi szol gá la tot Bal maz új vá ro son, ál la mi
gyógy szer tá rak ban. A Balmazpharm Kft. egy
ko ráb ban bé relt he lyen üzem el tett gyógy szer -
tár ra ala poz va hoz ta lét re azt az egész ség cent -
ru mot, amely ben ma már az egész ség ügyi szol -
gál ta tá sok szé les tár há zá val vár ják a hoz zá juk
be té rő ket. 1995-ben az ak kor még ku ri ó zum -

nak szá mí tó ál lat pa ti kát nyi tot ták meg, majd
1998-ban a Őr an gyal Gyógy szer tá rat. Az igé -
nyek nek ele get té ve előbb ál lat or vo si, majd
humánorvosi ren de lő ket – köz tük fog or vo si
ren de lőt – hoz tak lét re. A szol gál ta tá sok egy re
tel je seb bé vál tak be le ért ve az ál lat or vo si szak -
ta nács adást, a hob bi ál lat-tar tás kel lé ke i nek for -
gal ma zá sát. Mű köd tet nek dro gé ri át és gyógy á -
sza ti se géd esz köz üz le tet is. Dr. Orcsik Ist ván
el mond ta, hogy míg a pa ti ká ban job bá ra az or -
vos ál tal fel írt szert kap ja a be teg, ad dig a dro -
gé ri á ban van idő, hely és meg fe le lő sze mély zet
ah hoz, hogy él jen a vá lasz tá si le he tő sé gé vel. A
több mint két ezer négy zet mé te res Balmaz -
pharm Egész ség ügyi Cent rum ban mű kö dik az
ál lan dó gyógy szer tá ri ügye let is, ami még tel je -
seb bé te szi a szol gál ta tá so kat. A csa lá di vál lal -
ko zás ve ze tő je ki emel te, hogy míg ez egy sa ját
tu laj don ban lé vő komp lex szol gál ta tást nyúj tó
lé te sít mény, ad dig a má sik két gyógy szer tá ruk
az érin tett ön kor mány zat ok kal kö zö sen lét re ho -
zott egész ség ügyi cent ru mok ban mű kö dik. Az
Augusztin Bé la Gyógy szer tár bő ví té sét, kor -
sze rű sí té sét most fe jez ték be egy ön kor mány -
zat tal ös  sze han golt pro jekt ke re té ben. A vá ros
bő ví tet te a ren de lő in té zetet, va la mint új alap el -
lá tó in téz ményt épí tett, így egy komp lex egész -
ség ügyi szol gál ta tó köz pont ala kult ki. dr.
Orcsik Ist ván sza vai sze rint a fej lesz tés nek kö -
szön he tő en a ha gyo má nyos pa ti ka han gu la tot
árasz tó Őr an gyal Gyógy szer tár mel lett im már
egy na gyon tá gas és rend kí vül kor sze rű pa ti ka

kö zül vá laszt hat nak a be te gek. Az Augusztin
Bé la Gyógy szer tár of fi ci ná ját ugyan is úgy ala -
kí tot ták ki, hogy a sze mély zet csak a be teg gel
fog lal koz zon. A pre cíz, pon tos ki szol gá lást pe -
dig a szak kép zett kol lek tí va mel lett ko moly in -
for ma ti kai hát tér tá mo gat ja. 

Balmazpharm: sokrétű egész ség ügyi szol gál ta tás

Dr Orcsik Ist ván (1952. Pécs)
Sze ge den szer zett gyógy sze ré szi
dip lo mát. A Balmazpharm Kft.
tu laj do no sa, ügy ve ze tő igaz ga -
tó ja 1995. óta. El nök a Ma gyar
Vö rös ke reszt Or szá gos Eti kai
Bi zott sá gá nál, te rü le ti ve ze tő sé -
gé nél, a Hor to bá gyi Leader Köz -

hasz nú Egye sü let nél. Mun ká ját Bal maz új vá ros Vá -
ro sért ki tün te tés sel, Bocs kai Ist ván-díj jal és a Ma -
gyar Vö rös ke reszt több ki tün te té sé vel ju tal maz ták

A Balmazpharm centrum az egészségügyi
szolgáltatások széles tárházát nyújtja

Tágasabb és korszerűbb lett az Augusztin
Béla Gyógyszertár

Nyu godt lég kör ben, biz ton ság ban ne vel -
he tik a Bal maz új vá ro son élők gyer me ke i -
ket. A kö ze li vá ro sok fél óra alatt el ér he -
tők, de hely ben is meg van min den alap ve -
tő szol gál ta tás, amely a ki egyen sú lyo zott
élet hez szük sé ges. A vá ros in téz mé nye i re,
út ja i ra és min den ér té ké nek meg óvá sá ra
so kat ál doz, de rül ki Tiba Ist ván pol gár -
mes ter sza va i ból.

– A vá ros tör té nel mé nek me lyek vol tak a leg -
fon to sabb mér föld kö vei?
– Bal maz új vá ros és kör nyé ke mond hat ni ős -
idők től la kott te rü le te a Haj dú ság nak. Balmaz
ne vé vel már Zsig mond ide jé ben ta lál koz ha -
tunk, mint pusz ta bir tok (1411), majd Má tyás
vá sár tar tá si ok má nyá ban, mint Új vá ros je le -
nik meg a te le pü lés. Az ala pok, az iga zi me -
ző vá ro si te le pü lés jel leg már ek kor ki ala kult.
Stá tu szi lag hol fa lu, hol vá ros, hol köz ség a
tör té ne lem fo lya mán, míg nem 1989-től vég -
le ge sen vá ro si ran got kap.

– Mi lyen most a vá ros ar cu la ta? Mik a
leg na gyobb eré nyei?

– Ön kor mány za tunk a ter mé sze ti kin csek
meg óvá sá ra, az ál la mi tá mo ga tá sok és  sze rű
fel hasz ná lá sá ra és a kis vá ro si élet fel tét ele i -
nek meg te rem té sé re tö rek szik. Igaz ez épít ke -

zé si szo ká sa i ra épp úgy, mint a la kos ság élet -
vi te lé re. A leg alap ve tőbb szol gál ta tá sok a be -
vá sár lás tól a gyer me kek el lá tá sán át – böl cső -
de, óvo da, ál ta lá nos is ko la, gim ná zi um, szak -
kö zép is ko la és szak kép ző – az egész ség ügyi
szol gál ta tá sig (gyer mek or vos ok, há zi or vo -
sok, szak ren de lé sek, gyógy szer tá rak) min den -
ki nek meg te rem tik a vá ro si as lét fel tét ele it.
Ered mény nek, de erény nek is mond hat nám,
hogy gya log, bus  szal, ke rék pár ral, au tó val a
vá ros egyik vé gé től a má si kig ma xi mum 30-
45 perc alatt el le het ér ni min dent. 

– Je lent-e plusz ter he ket akár az inf rast -
ruk tú rát, akár a kö zös sé gi élet szer ve zé sét il -
le tő en, hogy Bal maz új vá ros igen nagy ki ter -
je dé sű te le pü lés?

– Rö vid vá la szom az, hogy nem. Min den
pá lyá za ti le he tő sé get meg ra ga dunk az út ja ink
fel újí tá sa, to vább épí té se ügyé ben, így bát ran
el mond ha tom, hogy csak a 2010/11-es év ben
1430 mé ter új és 4658 mé ter fel újí tott út lé te -
sült. A 2008/09-es év ről már nem is szól va,
ahol az új utak mel lett át ad tunk 4 új, 11 fel -
újí tott busz öb löt, 7 eső be ál lót és utasvárót. A
he lyi busz já ra tok szá ma nőtt, a di á ko kat is ko -
la bu szok kal szál lít juk, a Vo lán já ra tok is to -
váb bi te le pü lés ré szek re jut hat nak így el. 

A ke rék pár út-fej lesz té sünk is jó irány ban
ha lad, nem csak a vá ros köz pont és a Szi ki tó
meg kö ze lít he tő sé gé ről van szó. To váb bi le -
he tő ség rej lik ab ban, hogy Bal maz új vá rost
Nagy he gyes sel is ös  sze kö ti a kö zel jö vő ben
in du ló prog ram. A tu ris ta utak így Haj dú szo -
bosz ló és Hor to bágy irá nyá ba még von zób bá
te szik vá ro sun kat. A kö zös sé gi élet fel pezs -
dü lé sét se gít jük az zal, hogy köz in téz mé nye -
ink leg na gyobb ré szét fel újí tot tuk. Gon do lok
itt a szín ház te rem re, a kö zép is ko lá ra, a tel je -
sen új Di ák szál ló ra, a műfüvespályára, a Len -
gyel Meny hért Vá ro si Könyv tár ol va só ter mé -
nek meg úju lá sá ra. 

– Mi lyen fej lesz té sek zaj lot tak, mi lye ne ket
ter vez nek?

– Sze ret nénk ré geb bi, kor sze rűt len in téz -
mé nye in ket ki vál ta ni, is ko la, óvo da épü let bő -
ví tés sel, ener gia ta ka ré kos fű té si, vi lá gí tá si
rend sze re ink to vább fej lesz té sé vel. Nem el ha -
nya gol ha tók az egész ség ügy komp lex fej -
lesz té se te rén tett lé pé se ink sem. Ok tó ber ben
ad tuk át a sa ját erő ből el ké szült új alap el lá tó
in téz mé nyün ket, mely ben a gyer mek or vos ok,
há zi or vos ok mel lett a fo gá szat, a vé dő nők, a
fog lal ko zás egész ség ügy kap tak he lyet. A
mint egy négy száz mil li ós be ru há zást a szak -
el lá tást biz to sí tó in téz mé nyünk ki ala kí tá sa
kö ve ti, mely re to váb bi hat száz mil li ót köl -
tünk. Így a vá ros köz pont já ban iga zi kis tér sé -
gi köz pont ként fo gad hat juk az egész ség ügyi
el lá tást igény be ve vő em be re ket. 

Ré gi vá gya va ló sul meg a la kos ság nak,
ami kor az egy ko ri Semsey kas tély fel újí tá sá ról
be szé lünk. Ez is las san va ló ság gá fog vál ni,
bár nem a pin cé től a pad lá sig si ke rül meg újí ta -
nunk, mint aho gyan ter vez tük. A köz be szer zé -
si el já rást kö ve tő en meg kez dőd het nek a mun -
kák. Ugyan így fon tos ren dez vény-és sport köz -
pont lét re ho zá sa, er re is kész ter vek kel ren del -
ke zünk. A disz kó nak és egyéb kul tu rá lis prog -
ra mok nak is he lyet adó If jú sá gi és Kö zös sé gi
Ház lét re ho zá sá ra kö zel 100 mil lió fo rin tot
nyer tünk, itt is fo lya mat ban van a meg va ló sí -
tás. A Semsey kas tély, il let ve a meg úju ló
Sport-és Ter mál für dőnk szin tén a vá ros szí vé -
ben ta lál ha tó, ezért kü lö nö sen fon tos, hogy a

hoz zá juk ve ze tő, őket kö rül öle lő zöld öve zet
mi lyen. Re mé nye ink sze rint itt is ered mé nye -
sen pá lyá zunk, így a vá ros köz pont re ha bi li tá -
ci ós pá lyá za tunk ból meg újul hat tel je sen ez a
tér is. Ös  sze gez ve elé ge det tek le he tünk a fej -
lesz té se ink kel, a vá ro si as ar cu lat ala ku lá sá val.

– „Bal maz új vá ros jó vá lasz tás” – fo gal -
maz a vá ros hon lap ján. Mi tá maszt ja ezt alá
a le te le ped ni szán dé ko zók, il let ve a be fek te -
tők szem pont já ból?

– Fon tos, hogy nyu godt lég kör ben, biz ton -
ság ban ne vel he tik a Bal maz új vá ro son élők
gyer me ke i ket. Nincs szmogriadó, de vá laszt -
hat nak a ker tes ház, avagy a tár sas ház, bér ház
ka te gó ri ás la ká sok so ka sá gá ból. Fél óra alatt
el jut hat nak a kö ze li na gyobb vá ro sok ba (Deb -
re cen, Szoboszló, Bö ször mény), de itt is meg -
kap nak min den alap ve tő szol gál ta tást, amely
a ki egyen sú lyo zott élet hez szük sé ges. A be -
fek te tők nek tud ni uk kell, hogy az M3-as au tó -
pá lyá tól, il let ve a 33-as és a 4-es fő út tól ne -
gyed órá nyi ra meg ta lál ják ipa ri par kun kat.
Akár a fel dol go zó ipar nak, akár más jel le gű
mun ka he lyek lét re ho zá sá nak ked vez a vá ros
fek vé se. A ke le ti ha tár kö zel sé ge, a ki vá ló mi -
nő sé gű ter mő föld, az egye te mi vá ros, Deb re -
cen ad ta szel le mi tő ke le he tő sé gé nek ki hasz -
ná lá sa, a va ló ban fej lő dő vá ro si as szol gál ta tá -
sok mind inf rast ruk tú rá ban, mind hoz zá adott
ér ték ben ked vez nek a be fek tet ni vá gyók nak.

– Mi lyen nek lát ja a vá ros jö vő jét? 
– Bi za ko dó va gyok, te le ter vek kel és ten-

nivágyással.

Vá ro si as lét, nyu godt kör nye zet Balmazújvárosban

Dr. Tiba Ist ván fog or vos,
egész ség ügyi szak köz gaz dász,
há rom gyer mek édes ap ja. Bal -
maz új vá ros Vá ros pol gár mes -
te re, Haj dú-Bi har me gye 8.
szá mú vá lasz tó ke rü let ének or -
szág gyű lé si kép vi se lő je, a Par -
la ment jegy ző je. Pol gár mes -

ter ként és a Bal maz új vá ro si Kis tér sé gi Tár su lás
el nö ke ként az em be rek min den na pi éle té ért, a
köz in téz mé nye ink jobb mű kö dé sé ért dol go zik.

Az újonnan épült diákszállás is a közösségi élet felpezsdülését segíti elő

A felújított bölcsöde

A szó ra koz ni, pi hen ni, ki kap cso lód ni vá -
gyók ott ho na a Balmaz Ho tel, mely a Hor -
to bá gyi Nem ze ti Park te rü le tén, csa lá di as
kör nye zet ben vár ja a ven dé ge ket. A négy -
csil la gos kas tély jel le gű szál lo da Bal maz új -
vá ros éke. 

A kö zel hét éve mű kö dő ho tel ről Ki rály Sán -
dor tu laj do nos el mond ta, hogy a 37 szo bás
szál lo da és szó ra koz ta tó komp le xum 77 fő
be fo ga dá sá ra al kal mas. A für -
dő szo bás, klí má val, szí nes TV-
vel, te le fon nal és mi ni bár ral
fel sze relt, pótágyazható egy, két
és négy ágyas szo bák mel lett
egy lu xus ki vi te lű lak osz tály is
vár ja a ven dé ge ket sa ját infra
sza u ná val és jakuzzival. Ki rály
Úr el mond ta, hogy ter ve ik kö -
zött sze re pel a szál lo da bő ví té -
se, an nak ér de ké ben, hogy több
ven dé get fo gad has sa nak. 

A szál lo da föld szint jén ta -
lál ha tó klimatizált, 120 fős 
á’ la car te ét ter mé ben a ma -
gyar kony ha ked ve lői ha gyo -
má nyos és nemzetközi éte lek
kö zül is vá laszt hat nak. – Ét ter -
münk ki vá ló an al kal mas csa lá di ren dez vé -
nyek, bal la gá sok, es kü vők le bo nyo lí tá sá ra.
Han gu la tos Venezia ká vé zónk ban ká vé kü -

lön le ges sé ge ket és cuk rá sza ti ter mé ke ket
kí ná lunk, ame lye ket a ven dé gek hely szí -
nen és el vi tel re is meg tud nak vá sá rol ni.
Kon fe ren cia ter münk ide á lis üz le ti, csa lá di
ren dez vé nyek, to vább kép zé sek, kon fe ren -
ci ák, cé ges ren dez vé nyek, ter mék be mu ta -
tók, fo ga dá sok ma gas szin tű le bo nyo lí tá sá -
ra, il let ve egész es tét be töl tő ze nei ren dez -
vé nyek re, nosz tal gia es tek re – so rol ja Ki -
rály Sán dor. Azt is el mond ta, hogy a leg ne -

ve sebb ha zai pin cé sze tek bor kü lön le ges sé -
gei vár ják a ven dé ge ket a ho tel exk lu zív,
14 fős bor ter mé ben, amely elő re egyez te -

tett idő pont ese tén 6–8 fo gá sos bor kós to lós
va cso ra ki vá ló hely szí né ül szol gál.

A han gu la tos, pa no rá más, fe dett lát vány -
te ra szon ven dé ge ik exk lu zív kör nye zet ben
él vez he tik a tár sal gást, pi he nést és fo gyaszt -
hat ják a ho tel spe ci a li tá sa it ta vasz tól-őszig.

A sza bad idő kel le mes el töl té sét, a tes ti-
lel ki fel töl tő dést infraszauna, mas  százs szol -
gál ja. Köz ked velt az egész év ben non-stop
für dő zé si le he tő sé get kí ná ló ter mál me den ce,
mely nek hid ro gén-kar bo ná tos, jó dos-bró mos
be vizs gált és mi nő sí tett gyógy vi ze ki vá ló an
al kal mas moz gás szer vi, reumatikus meg be -
te ge dé sek, nő gyógy ásza ti és bőr gyógy ásza ti

pa na szok ke ze lé sé re. Ge rinc bán tal -
mak és mű té tek utá ni utó ke ze lés
ese tén is meg mu tat ko zik a gyógy -
víz ked ve ző ha tá sa. A köz vet len át -
já rás biz to sí tott a vá ro si gyógy- és
strand für dő be is, mi vel a két lé te sít -
mény egy te rü le ten he lyez ke dik el.
Az ak tív ki kap cso ló dás ra vá gyó kat
sza bad idős szol gál ta tá sok so ra –
billiárd, hat sá vos bowlingpálya,
squash pá lya – vár ja. 

– A kö zel gő ün nep al kal má ból
szál lo dánk a hét köz nap ok tól el té rő
ar cu la tot vált és a ven dé gek ré szé re
ün ne pi szol gál ta tá sok kal ked ves ke -
dik – mond ta Ki rály Sán dor . Utób -
bi ak kö zül ki emel te a ze nés mű sor -
ral egy be kö tött gyer tya fé nyes ad -

ven ti va cso rát, a ka rá cso nyi uzson nát, és a
szil vesz ter éji bált, amely ze nés, mű so ros
prog ram mal csá bít ja a ven dé ge ket.

A vá ros éke a Balmaz Ho tel

Étterem, konferencia- és borterem, infraszauna, masszázs, gyógyvizes
fürdő, bowling, squash, billiárd... Minden, mi szem-szájnak ingere.
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A na pok ban ad ták át a Balmazpharm Kft.
meg újult gyógy szer tá rát, amely egy vá ros
ön kor mány za tá val kö zös in téz mény rend -
szer szer ves ré sze. A csa lá di vál lal ko zás há -
rom egész ség ügyi cent rum ban ér de kelt,
eb ből ket tő Bal maz új vá ro son, egy Nagy he -
gye sen mű kö dik.

A je len leg 27 főt fog lal koz ta tó csa lá di vál lal ko -
zás tu laj do no sai az Orcsik gyógy sze rész-csa -
lád: Dr. Orcsik Ist ván, Dr. Orcsikné dr. Hanuder
Má ria és Dr. Orcsik Ró bert szak gyógy sze ré -
szek. A csa lád már 1976 óta tel je sít gyógy sze -
ré szi szol gá la tot Bal maz új vá ro son, ál la mi
gyógy szer tá rak ban. A Balmazpharm Kft. egy
ko ráb ban bé relt he lyen üzem el tett gyógy szer -
tár ra ala poz va hoz ta lét re azt az egész ség cent -
ru mot, amely ben ma már az egész ség ügyi szol -
gál ta tá sok szé les tár há zá val vár ják a hoz zá juk
be té rő ket. 1995-ben az ak kor még ku ri ó zum -

nak szá mí tó ál lat pa ti kát nyi tot ták meg, majd
1998-ban a Őr an gyal Gyógy szer tá rat. Az igé -
nyek nek ele get té ve előbb ál lat or vo si, majd
humánorvosi ren de lő ket – köz tük fog or vo si
ren de lőt – hoz tak lét re. A szol gál ta tá sok egy re
tel je seb bé vál tak be le ért ve az ál lat or vo si szak -
ta nács adást, a hob bi ál lat-tar tás kel lé ke i nek for -
gal ma zá sát. Mű köd tet nek dro gé ri át és gyógy á -
sza ti se géd esz köz üz le tet is. Dr. Orcsik Ist ván
el mond ta, hogy míg a pa ti ká ban job bá ra az or -
vos ál tal fel írt szert kap ja a be teg, ad dig a dro -
gé ri á ban van idő, hely és meg fe le lő sze mély zet
ah hoz, hogy él jen a vá lasz tá si le he tő sé gé vel. A
több mint két ezer négy zet mé te res Balmaz -
pharm Egész ség ügyi Cent rum ban mű kö dik az
ál lan dó gyógy szer tá ri ügye let is, ami még tel je -
seb bé te szi a szol gál ta tá so kat. A csa lá di vál lal -
ko zás ve ze tő je ki emel te, hogy míg ez egy sa ját
tu laj don ban lé vő komp lex szol gál ta tást nyúj tó
lé te sít mény, ad dig a má sik két gyógy szer tá ruk
az érin tett ön kor mány zat ok kal kö zö sen lét re ho -
zott egész ség ügyi cent ru mok ban mű kö dik. Az
Augusztin Bé la Gyógy szer tár bő ví té sét, kor -
sze rű sí té sét most fe jez ték be egy ön kor mány -
zat tal ös  sze han golt pro jekt ke re té ben. A vá ros
bő ví tet te a ren de lő in té zetet, va la mint új alap el -
lá tó in téz ményt épí tett, így egy komp lex egész -
ség ügyi szol gál ta tó köz pont ala kult ki. dr.
Orcsik Ist ván sza vai sze rint a fej lesz tés nek kö -
szön he tő en a ha gyo má nyos pa ti ka han gu la tot
árasz tó Őr an gyal Gyógy szer tár mel lett im már
egy na gyon tá gas és rend kí vül kor sze rű pa ti ka

kö zül vá laszt hat nak a be te gek. Az Augusztin
Bé la Gyógy szer tár of fi ci ná ját ugyan is úgy ala -
kí tot ták ki, hogy a sze mély zet csak a be teg gel
fog lal koz zon. A pre cíz, pon tos ki szol gá lást pe -
dig a szak kép zett kol lek tí va mel lett ko moly in -
for ma ti kai hát tér tá mo gat ja. 

Balmazpharm: sokrétű egész ség ügyi szol gál ta tás

Dr Orcsik Ist ván (1952. Pécs)
Sze ge den szer zett gyógy sze ré szi
dip lo mát. A Balmazpharm Kft.
tu laj do no sa, ügy ve ze tő igaz ga -
tó ja 1995. óta. El nök a Ma gyar
Vö rös ke reszt Or szá gos Eti kai
Bi zott sá gá nál, te rü le ti ve ze tő sé -
gé nél, a Hor to bá gyi Leader Köz -

hasz nú Egye sü let nél. Mun ká ját Bal maz új vá ros Vá -
ro sért ki tün te tés sel, Bocs kai Ist ván-díj jal és a Ma -
gyar Vö rös ke reszt több ki tün te té sé vel ju tal maz ták

A Balmazpharm centrum az egészségügyi
szolgáltatások széles tárházát nyújtja

Tágasabb és korszerűbb lett az Augusztin
Béla Gyógyszertár

Nyu godt lég kör ben, biz ton ság ban ne vel -
he tik a Bal maz új vá ro son élők gyer me ke i -
ket. A kö ze li vá ro sok fél óra alatt el ér he -
tők, de hely ben is meg van min den alap ve -
tő szol gál ta tás, amely a ki egyen sú lyo zott
élet hez szük sé ges. A vá ros in téz mé nye i re,
út ja i ra és min den ér té ké nek meg óvá sá ra
so kat ál doz, de rül ki Tiba Ist ván pol gár -
mes ter sza va i ból.

– A vá ros tör té nel mé nek me lyek vol tak a leg -
fon to sabb mér föld kö vei?
– Bal maz új vá ros és kör nyé ke mond hat ni ős -
idők től la kott te rü le te a Haj dú ság nak. Balmaz
ne vé vel már Zsig mond ide jé ben ta lál koz ha -
tunk, mint pusz ta bir tok (1411), majd Má tyás
vá sár tar tá si ok má nyá ban, mint Új vá ros je le -
nik meg a te le pü lés. Az ala pok, az iga zi me -
ző vá ro si te le pü lés jel leg már ek kor ki ala kult.
Stá tu szi lag hol fa lu, hol vá ros, hol köz ség a
tör té ne lem fo lya mán, míg nem 1989-től vég -
le ge sen vá ro si ran got kap.

– Mi lyen most a vá ros ar cu la ta? Mik a
leg na gyobb eré nyei?

– Ön kor mány za tunk a ter mé sze ti kin csek
meg óvá sá ra, az ál la mi tá mo ga tá sok és  sze rű
fel hasz ná lá sá ra és a kis vá ro si élet fel tét ele i -
nek meg te rem té sé re tö rek szik. Igaz ez épít ke -

zé si szo ká sa i ra épp úgy, mint a la kos ság élet -
vi te lé re. A leg alap ve tőbb szol gál ta tá sok a be -
vá sár lás tól a gyer me kek el lá tá sán át – böl cső -
de, óvo da, ál ta lá nos is ko la, gim ná zi um, szak -
kö zép is ko la és szak kép ző – az egész ség ügyi
szol gál ta tá sig (gyer mek or vos ok, há zi or vo -
sok, szak ren de lé sek, gyógy szer tá rak) min den -
ki nek meg te rem tik a vá ro si as lét fel tét ele it.
Ered mény nek, de erény nek is mond hat nám,
hogy gya log, bus  szal, ke rék pár ral, au tó val a
vá ros egyik vé gé től a má si kig ma xi mum 30-
45 perc alatt el le het ér ni min dent. 

– Je lent-e plusz ter he ket akár az inf rast -
ruk tú rát, akár a kö zös sé gi élet szer ve zé sét il -
le tő en, hogy Bal maz új vá ros igen nagy ki ter -
je dé sű te le pü lés?

– Rö vid vá la szom az, hogy nem. Min den
pá lyá za ti le he tő sé get meg ra ga dunk az út ja ink
fel újí tá sa, to vább épí té se ügyé ben, így bát ran
el mond ha tom, hogy csak a 2010/11-es év ben
1430 mé ter új és 4658 mé ter fel újí tott út lé te -
sült. A 2008/09-es év ről már nem is szól va,
ahol az új utak mel lett át ad tunk 4 új, 11 fel -
újí tott busz öb löt, 7 eső be ál lót és utasvárót. A
he lyi busz já ra tok szá ma nőtt, a di á ko kat is ko -
la bu szok kal szál lít juk, a Vo lán já ra tok is to -
váb bi te le pü lés ré szek re jut hat nak így el. 

A ke rék pár út-fej lesz té sünk is jó irány ban
ha lad, nem csak a vá ros köz pont és a Szi ki tó
meg kö ze lít he tő sé gé ről van szó. To váb bi le -
he tő ség rej lik ab ban, hogy Bal maz új vá rost
Nagy he gyes sel is ös  sze kö ti a kö zel jö vő ben
in du ló prog ram. A tu ris ta utak így Haj dú szo -
bosz ló és Hor to bágy irá nyá ba még von zób bá
te szik vá ro sun kat. A kö zös sé gi élet fel pezs -
dü lé sét se gít jük az zal, hogy köz in téz mé nye -
ink leg na gyobb ré szét fel újí tot tuk. Gon do lok
itt a szín ház te rem re, a kö zép is ko lá ra, a tel je -
sen új Di ák szál ló ra, a műfüvespályára, a Len -
gyel Meny hért Vá ro si Könyv tár ol va só ter mé -
nek meg úju lá sá ra. 

– Mi lyen fej lesz té sek zaj lot tak, mi lye ne ket
ter vez nek?

– Sze ret nénk ré geb bi, kor sze rűt len in téz -
mé nye in ket ki vál ta ni, is ko la, óvo da épü let bő -
ví tés sel, ener gia ta ka ré kos fű té si, vi lá gí tá si
rend sze re ink to vább fej lesz té sé vel. Nem el ha -
nya gol ha tók az egész ség ügy komp lex fej -
lesz té se te rén tett lé pé se ink sem. Ok tó ber ben
ad tuk át a sa ját erő ből el ké szült új alap el lá tó
in téz mé nyün ket, mely ben a gyer mek or vos ok,
há zi or vos ok mel lett a fo gá szat, a vé dő nők, a
fog lal ko zás egész ség ügy kap tak he lyet. A
mint egy négy száz mil li ós be ru há zást a szak -
el lá tást biz to sí tó in téz mé nyünk ki ala kí tá sa
kö ve ti, mely re to váb bi hat száz mil li ót köl -
tünk. Így a vá ros köz pont já ban iga zi kis tér sé -
gi köz pont ként fo gad hat juk az egész ség ügyi
el lá tást igény be ve vő em be re ket. 

Ré gi vá gya va ló sul meg a la kos ság nak,
ami kor az egy ko ri Semsey kas tély fel újí tá sá ról
be szé lünk. Ez is las san va ló ság gá fog vál ni,
bár nem a pin cé től a pad lá sig si ke rül meg újí ta -
nunk, mint aho gyan ter vez tük. A köz be szer zé -
si el já rást kö ve tő en meg kez dőd het nek a mun -
kák. Ugyan így fon tos ren dez vény-és sport köz -
pont lét re ho zá sa, er re is kész ter vek kel ren del -
ke zünk. A disz kó nak és egyéb kul tu rá lis prog -
ra mok nak is he lyet adó If jú sá gi és Kö zös sé gi
Ház lét re ho zá sá ra kö zel 100 mil lió fo rin tot
nyer tünk, itt is fo lya mat ban van a meg va ló sí -
tás. A Semsey kas tély, il let ve a meg úju ló
Sport-és Ter mál für dőnk szin tén a vá ros szí vé -
ben ta lál ha tó, ezért kü lö nö sen fon tos, hogy a

hoz zá juk ve ze tő, őket kö rül öle lő zöld öve zet
mi lyen. Re mé nye ink sze rint itt is ered mé nye -
sen pá lyá zunk, így a vá ros köz pont re ha bi li tá -
ci ós pá lyá za tunk ból meg újul hat tel je sen ez a
tér is. Ös  sze gez ve elé ge det tek le he tünk a fej -
lesz té se ink kel, a vá ro si as ar cu lat ala ku lá sá val.

– „Bal maz új vá ros jó vá lasz tás” – fo gal -
maz a vá ros hon lap ján. Mi tá maszt ja ezt alá
a le te le ped ni szán dé ko zók, il let ve a be fek te -
tők szem pont já ból?

– Fon tos, hogy nyu godt lég kör ben, biz ton -
ság ban ne vel he tik a Bal maz új vá ro son élők
gyer me ke i ket. Nincs szmogriadó, de vá laszt -
hat nak a ker tes ház, avagy a tár sas ház, bér ház
ka te gó ri ás la ká sok so ka sá gá ból. Fél óra alatt
el jut hat nak a kö ze li na gyobb vá ro sok ba (Deb -
re cen, Szoboszló, Bö ször mény), de itt is meg -
kap nak min den alap ve tő szol gál ta tást, amely
a ki egyen sú lyo zott élet hez szük sé ges. A be -
fek te tők nek tud ni uk kell, hogy az M3-as au tó -
pá lyá tól, il let ve a 33-as és a 4-es fő út tól ne -
gyed órá nyi ra meg ta lál ják ipa ri par kun kat.
Akár a fel dol go zó ipar nak, akár más jel le gű
mun ka he lyek lét re ho zá sá nak ked vez a vá ros
fek vé se. A ke le ti ha tár kö zel sé ge, a ki vá ló mi -
nő sé gű ter mő föld, az egye te mi vá ros, Deb re -
cen ad ta szel le mi tő ke le he tő sé gé nek ki hasz -
ná lá sa, a va ló ban fej lő dő vá ro si as szol gál ta tá -
sok mind inf rast ruk tú rá ban, mind hoz zá adott
ér ték ben ked vez nek a be fek tet ni vá gyók nak.

– Mi lyen nek lát ja a vá ros jö vő jét? 
– Bi za ko dó va gyok, te le ter vek kel és ten-

nivágyással.

Vá ro si as lét, nyu godt kör nye zet Balmazújvárosban

Dr. Tiba Ist ván fog or vos,
egész ség ügyi szak köz gaz dász,
há rom gyer mek édes ap ja. Bal -
maz új vá ros Vá ros pol gár mes -
te re, Haj dú-Bi har me gye 8.
szá mú vá lasz tó ke rü let ének or -
szág gyű lé si kép vi se lő je, a Par -
la ment jegy ző je. Pol gár mes -

ter ként és a Bal maz új vá ro si Kis tér sé gi Tár su lás
el nö ke ként az em be rek min den na pi éle té ért, a
köz in téz mé nye ink jobb mű kö dé sé ért dol go zik.

Az újonnan épült diákszállás is a közösségi élet felpezsdülését segíti elő

A felújított bölcsöde

A szó ra koz ni, pi hen ni, ki kap cso lód ni vá -
gyók ott ho na a Balmaz Ho tel, mely a Hor -
to bá gyi Nem ze ti Park te rü le tén, csa lá di as
kör nye zet ben vár ja a ven dé ge ket. A négy -
csil la gos kas tély jel le gű szál lo da Bal maz új -
vá ros éke. 

A kö zel hét éve mű kö dő ho tel ről Ki rály Sán -
dor tu laj do nos el mond ta, hogy a 37 szo bás
szál lo da és szó ra koz ta tó komp le xum 77 fő
be fo ga dá sá ra al kal mas. A für -
dő szo bás, klí má val, szí nes TV-
vel, te le fon nal és mi ni bár ral
fel sze relt, pótágyazható egy, két
és négy ágyas szo bák mel lett
egy lu xus ki vi te lű lak osz tály is
vár ja a ven dé ge ket sa ját infra
sza u ná val és jakuzzival. Ki rály
Úr el mond ta, hogy ter ve ik kö -
zött sze re pel a szál lo da bő ví té -
se, an nak ér de ké ben, hogy több
ven dé get fo gad has sa nak. 

A szál lo da föld szint jén ta -
lál ha tó klimatizált, 120 fős 
á’ la car te ét ter mé ben a ma -
gyar kony ha ked ve lői ha gyo -
má nyos és nemzetközi éte lek
kö zül is vá laszt hat nak. – Ét ter -
münk ki vá ló an al kal mas csa lá di ren dez vé -
nyek, bal la gá sok, es kü vők le bo nyo lí tá sá ra.
Han gu la tos Venezia ká vé zónk ban ká vé kü -

lön le ges sé ge ket és cuk rá sza ti ter mé ke ket
kí ná lunk, ame lye ket a ven dé gek hely szí -
nen és el vi tel re is meg tud nak vá sá rol ni.
Kon fe ren cia ter münk ide á lis üz le ti, csa lá di
ren dez vé nyek, to vább kép zé sek, kon fe ren -
ci ák, cé ges ren dez vé nyek, ter mék be mu ta -
tók, fo ga dá sok ma gas szin tű le bo nyo lí tá sá -
ra, il let ve egész es tét be töl tő ze nei ren dez -
vé nyek re, nosz tal gia es tek re – so rol ja Ki -
rály Sán dor. Azt is el mond ta, hogy a leg ne -

ve sebb ha zai pin cé sze tek bor kü lön le ges sé -
gei vár ják a ven dé ge ket a ho tel exk lu zív,
14 fős bor ter mé ben, amely elő re egyez te -

tett idő pont ese tén 6–8 fo gá sos bor kós to lós
va cso ra ki vá ló hely szí né ül szol gál.

A han gu la tos, pa no rá más, fe dett lát vány -
te ra szon ven dé ge ik exk lu zív kör nye zet ben
él vez he tik a tár sal gást, pi he nést és fo gyaszt -
hat ják a ho tel spe ci a li tá sa it ta vasz tól-őszig.

A sza bad idő kel le mes el töl té sét, a tes ti-
lel ki fel töl tő dést infraszauna, mas  százs szol -
gál ja. Köz ked velt az egész év ben non-stop
für dő zé si le he tő sé get kí ná ló ter mál me den ce,
mely nek hid ro gén-kar bo ná tos, jó dos-bró mos
be vizs gált és mi nő sí tett gyógy vi ze ki vá ló an
al kal mas moz gás szer vi, reumatikus meg be -
te ge dé sek, nő gyógy ásza ti és bőr gyógy ásza ti

pa na szok ke ze lé sé re. Ge rinc bán tal -
mak és mű té tek utá ni utó ke ze lés
ese tén is meg mu tat ko zik a gyógy -
víz ked ve ző ha tá sa. A köz vet len át -
já rás biz to sí tott a vá ro si gyógy- és
strand für dő be is, mi vel a két lé te sít -
mény egy te rü le ten he lyez ke dik el.
Az ak tív ki kap cso ló dás ra vá gyó kat
sza bad idős szol gál ta tá sok so ra –
billiárd, hat sá vos bowlingpálya,
squash pá lya – vár ja. 

– A kö zel gő ün nep al kal má ból
szál lo dánk a hét köz nap ok tól el té rő
ar cu la tot vált és a ven dé gek ré szé re
ün ne pi szol gál ta tá sok kal ked ves ke -
dik – mond ta Ki rály Sán dor . Utób -
bi ak kö zül ki emel te a ze nés mű sor -
ral egy be kö tött gyer tya fé nyes ad -

ven ti va cso rát, a ka rá cso nyi uzson nát, és a
szil vesz ter éji bált, amely ze nés, mű so ros
prog ram mal csá bít ja a ven dé ge ket.

A vá ros éke a Balmaz Ho tel

Étterem, konferencia- és borterem, infraszauna, masszázs, gyógyvizes
fürdő, bowling, squash, billiárd... Minden, mi szem-szájnak ingere.
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Püs pök la dány szá má ra 2011 Arnót Sán dor
pol gár mes ter, or szág gyű lé si kép vi se lő tra -
gi kus au tó bal ese te mi att fe ke te év volt.
Amíg az or szág leg több te le pü lé sén a vá -
ros ve ze tők ener gi á it a te le pü lés fej lesz tés és
az kö töt te le, ho gyan le het a vál to zás alatt
lé vő köz igaz ga tá si rend szer ben mi nél elő -
nyö sebb po zí ci ót sze rez ni, ad dig a Sár rét
köz pont já nak szá mí tó te le pü lés a po li ti kai
csa tá ro zá sok kö zép pont já ba ke rült az el -
múlt fél esz ten dő ben. Ös  sze sen öt vá lasz tá -
si for du lón van nak túl a püs pök la dá nyi ak. 

A vá ros ban élők nek ter mé sze tes el vá rá suk
volt a he lyi ve ze tők fe lé, hogy a vá lasz tá si
küz del mek he lyett a vá ros fej lő dé sét tart sák

szem előtt. A nem ré gi -
ben meg vá lasz tott pol -
gár mes ter Dom bi Im -
réné (Fi desz-KDNP) az
idei év egyik leg fon to -
sabb fel ada tá nak tart ja,
hogy az öt éve meg kez -
dett út ról ne tér jen le a
vá ros. El ső lé pés ként a
költ ség ve tést kel lett sta -
bi li zál ni, amit szi go rú
gaz dál ko dás sal és si ke -
res ÖNHIKI pá lyá zat tal
tud tak el ér ni. Köz ben az
el múlt évek ben meg -
kez dett fej lesz té sek to -
vább foly ta tód nak: a na -
pok ban ad ják át a 445

mil lió fo rint ból meg épült 2 ki lo mé ter
hosszú dé li gyűj tő utat, ami a me ző gaz da -
sá gi for ga lom el te re lé sé vel csök ken ti a
bel vá ros le ter helt sé gét. A vá ros 452 mil lió
fo rin tot nyert a leg kri ti ku sabb te rü let víz el -
ve ze té sé re, így csök ken a ta laj ter he lé se,
va la mint ki épül az új te le pi vá ros rész
szenny víz há ló za ta. 

Az egyik leg hát rá nyo sabb kis tér ség köz -
pont já nak ve ze tői szá má ra az inf rast ruk tu -
rá lis fej lesz té sek nél is fon to sabb a mun ka -
hely te rem tés, hi szen a ma gas mun ka nél kü -
li ség az alig 8 ki lo mé ter re lé vő Kabai Cu -
kor gyár be zá rá sa óta meg old ha tat lan nak tű -
nő prob lé má nak lát szik. Püs pök la dány ön -
kor mány za ta két úton is el in dult, hogy

csök kent se a la ko sok meg él he té si prob lé -
má it. Pá lyá za ti for rás ból egy éven ke resz tül
kö zel 100 fő nek ad mun kát a vá ros a si ke -
res köz mun ka min ta prog ram ke re té ben.
Hos  szú tá vú meg ol dás ként pe dig egy me -
ző gaz da sá gi ter me lő prog ra mot is in dít az
ön kor mány zat 2012-ben. Ön kor mány za ti
föl de ken sza bad ban és fó lia sá tor ban zöld -
sé get, és dísz nö vé nye ket ter mesz te nek a
he lyi in téz mé nyek kony hái szá má ra, to váb -
bá a vá ro si dísz te rek, par kok vi rá go sí tá sa
ér de ké ben. A ké sőb bi ek ben cél, hogy a
zöld ség ter mesz tés hez kap cso ló dó an fel dol -
go zó ipar te le pül jön. 

A Hajdu-Bihar me gye nyu ga ti csücs ké -
ben lé vő te le pü lés úgy tű nik, fel tu dott áll -
ni a már ci u si tra gé dia után. A vá lasz tá sok -
kal já ró po li ti kai küz del mek el le né re – és
úgy, hogy fél évig nem volt kép vi se le te a
Par la ment ben - Püs pök la dány je len tős si ke -
re ket ért el. 

Talp ra állt a már ci u si tra gé dia után Püs pök la dány

Püs pök la dány a Ti szán túl kö ze pén, a Sárrét-
Nagykunság-Hortobágy táj egy sé gek ta lál ko -
zá sá nál fek vő iga zi al föl di vá ros, ahol már a
múlt szá zad ele jén, 1920-ban ter mál víz re
buk kan tak. 

A ter mé szet ad ta aján dék ki hasz ná lá sá ra
több mint négy év ti ze de ter mál strand für dő
épült a hely ség ben, mely az óta is ked velt pi -
he nő hely a kör nyék la ko sai és a tá vo labb ról
ér ke zők szá má ra. Ter mál vi zün ket 1987-ben
gyógy víz zé mi nő sí tet ték.

A „Sár rét Kin cse”-ként em le ge tett hidro -
génkarbonátos, nátriumkloridos, jó dos, bró -
mos, je len tős szervesanyag tar ta lom mal ren -
del ke ző gyógy vi zet ha té ko nyan al kal maz zuk
moz gás szer vi és nő gyógy ásza ti be teg sé gek,
bőr be teg sé gek, gyó gyí tá sá ra, va la mint bal -
ese tek, mű té tek utó ke ze lé sé re.  

Gyógy ásza tun kon re u ma to ló gi ai, fizio -
terápiás szak ren de lés és für dő or vo si el lá tás
üze mel, ahol TB ál tal tá mo ga tott gyógy ke ze -
lé se ket le het igény be ven ni akár or vo si be -
uta ló nél kül is.

Fi zi ko te rá pi ás és bal ne o te rá pi ás ke ze lé sek
szé les pa let tá ja áll a gyógy ul ni, pi hen ni vá -
gyók ren del ke zé sé re. A kü lön bö ző ke ze lés for -
mák me den ce für dő, gyógymasszázs, iszap ke -
ze lés, víz alat ti víz su gár mas  százs, súly für dő,
szén sa vas ke ze lés, víz ben vég zett cso por tos
gyógy tor na, cso por tos és egyé ni gyógyúszás,

komp lex gyógy für dő ke ze lés,
aku punk tú ra, „Bioptron” lám -
pás ke ze lés, elekt ro te rá pia,
fény te rá pia, finn sza u na,
fizioterápia, fo to te rá pia, fris sí tő
mas  százs, galvánfürdő, gyógy -
tor na, in ger áram ke ze lés, in tim
tor na, iontoforézis, kis ma ma tor -
na, lé zer te rá pia, mágnesterápia,
pe di kűr, reflexológia, szo lá ri -
um, TENS ke ze lés, ult ra hang. 

A ke ze lé sek kom bi ná lá sá -
val, fo ko zott mér té kű ál la pot -
ja vu lás vár ha tó. 

Moz gás kor lá to zott be te gek szá má ra is al -
kal mas, gyógy- és strand für dőnk ben egész
éven át üze me lő két sza bad té ri- és két fe dett
gyógy me den ce, úszó me den ce, tan me den ce,
gyer mek me den ce mel lett súly für dő, víz alat ti
tor na me den ce, és wellness rész leg gel vár juk
ven dé ge in ket. A strand für dő te rü le tén ki ala kí -
tott sza bad té ri fő zé si hely, ki vá ló an al kal mas
sza bad té ri cé ges ren dez vé nyek meg tar tá sá ra az
ak tív ki kap cso ló dást fü ves lab da rú gó pá lya, ho -
mo kos röp lab da pá lya, a gyer me kek szó ra ko zá -
sát pe dig ját szó tér, óri ás mé re tű tár sas já ték ok
(sakk, ki ne vet a vé gén, ma lom) szol gál ja.

Ha Ön csen des, ápolt kör nye zet re, ki kap -
cso ló dás ra vá gyik, mind ezt ös  sze köt ve
egész sé ge ápo lá sá val, ak kor ne gon dol koz -

zon, ke res sen fel ben nün ket! A Püs pök la dá -
nyi Gyógy für dő egész év ben vár ja önt! 

Nyit va tar tás: 8.00 – 19.00 órá ig.
Ne fe led je, az egész sé gét nem fél te ni kell,

ha nem meg őriz ni!

Püs pök la dá nyi Gyógy für dő
4150 Püs pök la dány, Pe tő fi út 62.

Tel.: (+36) 54/450-946 Fax: (+36) 54/450-944
E-mail: plgyogy@enternet.hu

www.puspokladanygyogyfurdo.hu

Püspökladányi Gyógyfürdő

A Városi Gyógyfürdő az első Széchenyi Terv pályázatán
nyert támogatásból épült 2002-ben

Dom bi Imréné 1969-ben
szü le tett. 1994-ben ké pe sí -
tett köny ve lői, vál la la ti ter -
ve zői, sta tisz ti ku si ké pe sí -
tést szerzett. 1996-ban szak -
mai an gol nyelv vizs gát,
2007-ben ér ték pa pír és tőzs -
dei jo gi vizs gát tett. 2006.

ok tó ber 1-jé től vá lasz tott ön kor mány za ti kép -
vi se lő. 2011. jú ni u sa óta pol gár mes ter.

De recs ke ép pen 20 év vel ez előtt kap ta visz  -
sza vá ro si rang ját, ame lyet egy kor Rá kó czi
fe je de lem ado má nyo zott a te le pü lés nek. A
vá ros egy fon tos há rom szög kö ze pén ta lál -
ha tó, amely nek há rom csú csa: Deb re cen,
Nagy vá rad és Haj dú szo bosz ló. Az el ső ket tő
je len tős be fo lyás sal volt De recs ké re, hi szen
az it te ni em be rek lát ták el a két nagy vá rost
élel mi szer rel és kis ipa ri ter mé kek kel. E ha -
gyo má nyok ma is él nek, meg ha tá ro zó a
ker té szet, és ki ala kult egy erős kis ipa ros ré -
teg is – mond ja Ba kó Ist ván pol gár mes ter.
De recs ke ma is őr zi köz pon ti sze re pét. Né -
hány év vel ez előtt meg ala kí tot ták a „kishaj -
dúvárosok” szö vet sé gét is, amely je len leg
12-13 ta got szám lál ha tá ron in nen és túl. 

De recs ke hos  szú évek óta úgy gaz dál ko dik,
hogy an  nyit költ, amen  nyi be vé te le van –
mond ja Ba kó Ist ván. Ezt az el vet kö vet ték az
elő dök és a most má so dik cik lu sát töl tő je len le -
gi pol gár mes ter is. Ő azon ban – mint mond ja –
igye ke zett pó tol ni a ko ráb ban el ma radt fej lesz -
té se ket. Így új óvo da és böl cső de lé te sült, meg -
újult az is ko la és tor na te rem épült, de meg szé -
pült a fő tér is az ön kor mány za ti ön erő mel lett
uni ós for rá sok se gít sé gé vel. Be ru há zá sa i ban, il -
let ve az inf rast ruk tú ra mű köd te té sé ben  - az
óvo da, is ko la, vagy ép pen a ke rék pár út te kin te -
té ben – együtt mű kö dik több szom szé dos te le -
pü lés sel, to váb bá egy 12 te le pü lés ből ál ló ivó -
víz mi nő ség ja ví tó tár su lás gesz to ra De recs ke. 

A haj dú sá gi kis vá ros ban a la kos ság 14 szá -
za lé ká nak nincs mun ká ja. Ba kó Ist ván sze rint a
köz mun ka fon tos és gyak ran élet men tő fog lal -
koz ta tá si for ma, ám az ön kor mány zat azt sze -
ret né, ha la ko sa i nak hos  szú tá vú mun ka le he tő -
sé ge len ne. Így a he lyi vál lal ko zá sok szá má ra
ipa ri te rü le te ket lé te sí tet tek. Hisz nek ab ban –
mond ja a pol gár mes ter – hogy az a he lyi vál lal -
ko zó, ame lyik 10-20 éve a vá ros ban dol go zik,
év ti ze dek múl va is ott lesz, s fel te he tő en he lyi
mun ka erőt al kal maz majd. Ugyan ez az elv ve -
zér li őket ak kor is, ami kor a he lyi gaz dák nak
pró bál nak se gí te ni az zal, hogy együtt mű kö dik
egy csak nem 1 mil li ár dos fej lesz tés pá lyá zat
elő ké szí té sé ben, mely nek kö szön he tő en a me -
ző gaz da ság ból élő em be rek az ön tö zés sel
olyan nö vé nye ket is biz ton ság gal ter mel het nek
majd, ame lyek re ed dig nem volt le he tő sé gük. 

Saj ná la tos, hogy De recs ké nek mind össze
15 szá za lé ka csa tor ná zott, a szenny víz tisz tí tó
pe dig rend kí vül el avult. Egy most in du ló 3
mil li árd fo rin tos pá lyá zat nak kö szön he tő en
azon ban két éven be lül 95 szá za lék ra emel ke -
dik a csa tor ná zott ság. A pro jekt ben a la kos ság
is fon tos sze re pet vál lalt, az ön erőt ugyan is a
la kos sá gi hoz zá já ru lás bizosítja. Ez a pol gár -
mes ter sze rint az em be rek kör nye zet tu da tos sá -
gát jel zi. S, ha már a kör nye zet tu da tos ság ról
esik szó, Ba kó Ist ván el mond ja, hogy öt év vel
ez előtt több aján la tot is ka pott a vá ros meg úju -
ló ener gi ák hasz no sí tá sá ra. Ak kor úgy dön töt -
tek, hogy ki csi ben pró bál ják ki eze ket, így im -

már négy éve pelletkazánnal fű te nek az is ko lá -
ban, s úgy tű nik, a ha to dik év től már hasz not
hoz. Az új óvo dát a föld hő jé vel fű tik ja nu ár
óta, és nap kol lek tor ok szol gál tat ják a hasz ná la -
ti me leg vi zet. A ter vek sze rint az új rend szer -
ben tisz tí tott szenny ví zen pe dig egy 5 hek tá ros
ener gia er dőt te le pí te nek majd De recs kén. 

Ba kó Ist ván 1994-ben a Kos -
suth La jos Tu do mány egye -
tem ma te ma ti ka-ké mia sza -
kán vég zett, majd egy deb re -
ce ni kö zép is ko la ta ná ra, ké -
sőbb igaz ga tó ja lett. 1998-tól
a köz igaz ga tás ban he lyez ke -
dik el. 2002-től szü lő vá ro sa,

a derecskei pol gár mes te ri hi va tal pénz ügyi osz -
tály ve ze tő je. 2006 óta De recs ke pol gár mes te re.

De recs ke ma is őr zi köz pon ti sze re pét 

Má ra 60 em bert fog lal koz ta tó, több pro fi -
lú tár sa ság gá vált a Derecskei Vá ros gaz -
dál ko dá si Nonprofit Kft. Az ön kor mány zat
tu laj do ná ban lé vő vál lal ko zás üze mel te ti a

víz- és csa tor na mű ve ket, emel lett in téz -
mény fenn tar tó, köz ét kez te té si, in gat lan
hasz no sí tá si és köz mun ka szer ve zé si va la -
mint lap ki adói fel ada to kat is el lát. Vég ső
Zol tán ügy ve ze tő azt mond ja: na gyon so -
kat spó rol nak a vá ros nak. 

A cég nek ma is az egyik leg fon to sabb te vé keny -
sé ge a víz-és csa tor na mű vek üze mel te té se, kar -
ban tar tá sa. Bár ál ta lá ban nem jel lem ző, hogy
egy te le pü lés nek sa ját víz mű ve le gyen, De recs -
kén ez be vált, hi szen már a ’90-es évek ele je óta
így van. Az el múlt 3-4 év ben to váb bi fel ada to -
kat ka pott a cég. Az alap ve tő en te hát víz-és csa -
tor na üze mel te tés re ala kult a nonprofit kft. - mi -
ni má lis vá ros üze mel te té si fel ada tok kal – ma
már a sport csar nok teljeskörű fenn tar tá sát, a
sport pá lya üzem el ete té sét vég zi, de ők ta ka rít -
ják az ös  szes ön kor mány za ti fenn tar tá sú in gat -
lant is – de rül ki Vég ső Zol tán sza va i ból. 

Az utób bi évek fel adat bő vü lé sé vel ke rült a
tár sa ság hoz a fő ző kony ha üze mel te té se. Az
ön kor mány zat két év vel ez előtt törzs tő két
emelt, sa ját be ru há zás ban ki bő ví tet te a kö zép -
is ko la  fő ző kony há ját, így na pon ta 1500 adag
étel el ké szí té sé vel elé gí tik ki az igé nye ket De -
recs kén kí vül Konyár köz ség ben is. A köz ét -
kez te tés mel lett ebéd ház hoz szál lí tás sal igye -
kez nek ki elé gí te ni a  la kos ság igé nye it. Az
igény nö ve ke dést jel zi, hogy vi szony lag rö vid
idő alatt az egy me nüs rend szert há rom me -
nüs sé fej lesz tet ték, már webshopjuk is van.  

A Derecskei Vá ros gaz dál ko dá si Nonprofit
kft. tart ja kar ban az ön kor mány za ti in gat la no -
kat – pl. szo ci á lis bér la ká so kat – és ad ja bér -
be az ön kor mány za ti tu laj do nú föld te rü le te -
ket. Az ön kor mány zat apart man ja i nak ki adá -
sa is az ő ha tás kör ük be tar to zik. A cég szer ve -
zi a köz hasz nú és köz mun ká kat. Ők tart ják
kar ban a köz vi lá gí tást, mert a derecskei kép -
vi se lő-tes tü let úgy gon dol ta, jobb, ha sa ját
ma ga lát ja el ezt a szol gál ta tást. 

Te vé keny sé gi kö rük leg utol já ra 2011 ja -
nu ár já ban bő vült. A Derecskei Hí rek és a
derecskehu weboldal ki adói jo gát szin tén az
ön kor mány zat ru ház ta át a kft-re. Az új di ví -
zió le he tő vé te szi, az uni ós fi nan szí ro zá sú
pro jek tek ben va ló köz re mű kö dést, to vább nö -
vel ve ez zel a vá ros be vé te le it.

Az ön kor mány zat 2006-ban ki tű zött cél ja
-hogy min den olyan te vé keny ség gel, mely a
vá ros szá má ra be vé telt hoz hat a sa ját tu laj do -
nú kft-t erő sít se, vál to zat lan, ezért a jö vő ben
to váb bi fel adat bő ví tés is el kép zel he tő.

Az új óvo dát a föld hő jé vel fű tik

A közel tízezres lélekszámú Derecske
városa madártávlatból

Vá ros üze mel te tés egy he lyen

Vég ső Zol tán, 1980-ban szü -
le tett, vál lal ko zás szer ve ző
szak köz gaz dász. He te dik éve
dol go zik De recs kén, pá lyá za -
tok me ne dzse lé sét kö ve tő en
ka pott le he tő sé get az Ön kor -
mány zat leg na gyobb cé gé nek
ve ze tő je ként. Len dü le tes,

lob ba né kony ve ze tő, mun ka tár sa i tól ru gal mas
együtt mű kö dést, csa pat mun kát vár el.

Püspökladány főtéri részlete, Győrfi Lajos szobrászművész
1848-as emlékművével
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Püs pök la dány szá má ra 2011 Arnót Sán dor
pol gár mes ter, or szág gyű lé si kép vi se lő tra -
gi kus au tó bal ese te mi att fe ke te év volt.
Amíg az or szág leg több te le pü lé sén a vá -
ros ve ze tők ener gi á it a te le pü lés fej lesz tés és
az kö töt te le, ho gyan le het a vál to zás alatt
lé vő köz igaz ga tá si rend szer ben mi nél elő -
nyö sebb po zí ci ót sze rez ni, ad dig a Sár rét
köz pont já nak szá mí tó te le pü lés a po li ti kai
csa tá ro zá sok kö zép pont já ba ke rült az el -
múlt fél esz ten dő ben. Ös  sze sen öt vá lasz tá -
si for du lón van nak túl a püs pök la dá nyi ak. 

A vá ros ban élők nek ter mé sze tes el vá rá suk
volt a he lyi ve ze tők fe lé, hogy a vá lasz tá si
küz del mek he lyett a vá ros fej lő dé sét tart sák

szem előtt. A nem ré gi -
ben meg vá lasz tott pol -
gár mes ter Dom bi Im -
réné (Fi desz-KDNP) az
idei év egyik leg fon to -
sabb fel ada tá nak tart ja,
hogy az öt éve meg kez -
dett út ról ne tér jen le a
vá ros. El ső lé pés ként a
költ ség ve tést kel lett sta -
bi li zál ni, amit szi go rú
gaz dál ko dás sal és si ke -
res ÖNHIKI pá lyá zat tal
tud tak el ér ni. Köz ben az
el múlt évek ben meg -
kez dett fej lesz té sek to -
vább foly ta tód nak: a na -
pok ban ad ják át a 445

mil lió fo rint ból meg épült 2 ki lo mé ter
hosszú dé li gyűj tő utat, ami a me ző gaz da -
sá gi for ga lom el te re lé sé vel csök ken ti a
bel vá ros le ter helt sé gét. A vá ros 452 mil lió
fo rin tot nyert a leg kri ti ku sabb te rü let víz el -
ve ze té sé re, így csök ken a ta laj ter he lé se,
va la mint ki épül az új te le pi vá ros rész
szenny víz há ló za ta. 

Az egyik leg hát rá nyo sabb kis tér ség köz -
pont já nak ve ze tői szá má ra az inf rast ruk tu -
rá lis fej lesz té sek nél is fon to sabb a mun ka -
hely te rem tés, hi szen a ma gas mun ka nél kü -
li ség az alig 8 ki lo mé ter re lé vő Kabai Cu -
kor gyár be zá rá sa óta meg old ha tat lan nak tű -
nő prob lé má nak lát szik. Püs pök la dány ön -
kor mány za ta két úton is el in dult, hogy

csök kent se a la ko sok meg él he té si prob lé -
má it. Pá lyá za ti for rás ból egy éven ke resz tül
kö zel 100 fő nek ad mun kát a vá ros a si ke -
res köz mun ka min ta prog ram ke re té ben.
Hos  szú tá vú meg ol dás ként pe dig egy me -
ző gaz da sá gi ter me lő prog ra mot is in dít az
ön kor mány zat 2012-ben. Ön kor mány za ti
föl de ken sza bad ban és fó lia sá tor ban zöld -
sé get, és dísz nö vé nye ket ter mesz te nek a
he lyi in téz mé nyek kony hái szá má ra, to váb -
bá a vá ro si dísz te rek, par kok vi rá go sí tá sa
ér de ké ben. A ké sőb bi ek ben cél, hogy a
zöld ség ter mesz tés hez kap cso ló dó an fel dol -
go zó ipar te le pül jön. 

A Hajdu-Bihar me gye nyu ga ti csücs ké -
ben lé vő te le pü lés úgy tű nik, fel tu dott áll -
ni a már ci u si tra gé dia után. A vá lasz tá sok -
kal já ró po li ti kai küz del mek el le né re – és
úgy, hogy fél évig nem volt kép vi se le te a
Par la ment ben - Püs pök la dány je len tős si ke -
re ket ért el. 

Talp ra állt a már ci u si tra gé dia után Püs pök la dány

Püs pök la dány a Ti szán túl kö ze pén, a Sárrét-
Nagykunság-Hortobágy táj egy sé gek ta lál ko -
zá sá nál fek vő iga zi al föl di vá ros, ahol már a
múlt szá zad ele jén, 1920-ban ter mál víz re
buk kan tak. 

A ter mé szet ad ta aján dék ki hasz ná lá sá ra
több mint négy év ti ze de ter mál strand für dő
épült a hely ség ben, mely az óta is ked velt pi -
he nő hely a kör nyék la ko sai és a tá vo labb ról
ér ke zők szá má ra. Ter mál vi zün ket 1987-ben
gyógy víz zé mi nő sí tet ték.

A „Sár rét Kin cse”-ként em le ge tett hidro -
génkarbonátos, nátriumkloridos, jó dos, bró -
mos, je len tős szervesanyag tar ta lom mal ren -
del ke ző gyógy vi zet ha té ko nyan al kal maz zuk
moz gás szer vi és nő gyógy ásza ti be teg sé gek,
bőr be teg sé gek, gyó gyí tá sá ra, va la mint bal -
ese tek, mű té tek utó ke ze lé sé re.  

Gyógy ásza tun kon re u ma to ló gi ai, fizio -
terápiás szak ren de lés és für dő or vo si el lá tás
üze mel, ahol TB ál tal tá mo ga tott gyógy ke ze -
lé se ket le het igény be ven ni akár or vo si be -
uta ló nél kül is.

Fi zi ko te rá pi ás és bal ne o te rá pi ás ke ze lé sek
szé les pa let tá ja áll a gyógy ul ni, pi hen ni vá -
gyók ren del ke zé sé re. A kü lön bö ző ke ze lés for -
mák me den ce für dő, gyógymasszázs, iszap ke -
ze lés, víz alat ti víz su gár mas  százs, súly für dő,
szén sa vas ke ze lés, víz ben vég zett cso por tos
gyógy tor na, cso por tos és egyé ni gyógyúszás,

komp lex gyógy für dő ke ze lés,
aku punk tú ra, „Bioptron” lám -
pás ke ze lés, elekt ro te rá pia,
fény te rá pia, finn sza u na,
fizioterápia, fo to te rá pia, fris sí tő
mas  százs, galvánfürdő, gyógy -
tor na, in ger áram ke ze lés, in tim
tor na, iontoforézis, kis ma ma tor -
na, lé zer te rá pia, mágnesterápia,
pe di kűr, reflexológia, szo lá ri -
um, TENS ke ze lés, ult ra hang. 

A ke ze lé sek kom bi ná lá sá -
val, fo ko zott mér té kű ál la pot -
ja vu lás vár ha tó. 

Moz gás kor lá to zott be te gek szá má ra is al -
kal mas, gyógy- és strand für dőnk ben egész
éven át üze me lő két sza bad té ri- és két fe dett
gyógy me den ce, úszó me den ce, tan me den ce,
gyer mek me den ce mel lett súly für dő, víz alat ti
tor na me den ce, és wellness rész leg gel vár juk
ven dé ge in ket. A strand für dő te rü le tén ki ala kí -
tott sza bad té ri fő zé si hely, ki vá ló an al kal mas
sza bad té ri cé ges ren dez vé nyek meg tar tá sá ra az
ak tív ki kap cso ló dást fü ves lab da rú gó pá lya, ho -
mo kos röp lab da pá lya, a gyer me kek szó ra ko zá -
sát pe dig ját szó tér, óri ás mé re tű tár sas já ték ok
(sakk, ki ne vet a vé gén, ma lom) szol gál ja.

Ha Ön csen des, ápolt kör nye zet re, ki kap -
cso ló dás ra vá gyik, mind ezt ös  sze köt ve
egész sé ge ápo lá sá val, ak kor ne gon dol koz -

zon, ke res sen fel ben nün ket! A Püs pök la dá -
nyi Gyógy für dő egész év ben vár ja önt! 

Nyit va tar tás: 8.00 – 19.00 órá ig.
Ne fe led je, az egész sé gét nem fél te ni kell,

ha nem meg őriz ni!

Püs pök la dá nyi Gyógy für dő
4150 Püs pök la dány, Pe tő fi út 62.

Tel.: (+36) 54/450-946 Fax: (+36) 54/450-944
E-mail: plgyogy@enternet.hu

www.puspokladanygyogyfurdo.hu

Püspökladányi Gyógyfürdő

A Városi Gyógyfürdő az első Széchenyi Terv pályázatán
nyert támogatásból épült 2002-ben

Dom bi Imréné 1969-ben
szü le tett. 1994-ben ké pe sí -
tett köny ve lői, vál la la ti ter -
ve zői, sta tisz ti ku si ké pe sí -
tést szerzett. 1996-ban szak -
mai an gol nyelv vizs gát,
2007-ben ér ték pa pír és tőzs -
dei jo gi vizs gát tett. 2006.

ok tó ber 1-jé től vá lasz tott ön kor mány za ti kép -
vi se lő. 2011. jú ni u sa óta pol gár mes ter.

De recs ke ép pen 20 év vel ez előtt kap ta visz  -
sza vá ro si rang ját, ame lyet egy kor Rá kó czi
fe je de lem ado má nyo zott a te le pü lés nek. A
vá ros egy fon tos há rom szög kö ze pén ta lál -
ha tó, amely nek há rom csú csa: Deb re cen,
Nagy vá rad és Haj dú szo bosz ló. Az el ső ket tő
je len tős be fo lyás sal volt De recs ké re, hi szen
az it te ni em be rek lát ták el a két nagy vá rost
élel mi szer rel és kis ipa ri ter mé kek kel. E ha -
gyo má nyok ma is él nek, meg ha tá ro zó a
ker té szet, és ki ala kult egy erős kis ipa ros ré -
teg is – mond ja Ba kó Ist ván pol gár mes ter.
De recs ke ma is őr zi köz pon ti sze re pét. Né -
hány év vel ez előtt meg ala kí tot ták a „kishaj -
dúvárosok” szö vet sé gét is, amely je len leg
12-13 ta got szám lál ha tá ron in nen és túl. 

De recs ke hos  szú évek óta úgy gaz dál ko dik,
hogy an  nyit költ, amen  nyi be vé te le van –
mond ja Ba kó Ist ván. Ezt az el vet kö vet ték az
elő dök és a most má so dik cik lu sát töl tő je len le -
gi pol gár mes ter is. Ő azon ban – mint mond ja –
igye ke zett pó tol ni a ko ráb ban el ma radt fej lesz -
té se ket. Így új óvo da és böl cső de lé te sült, meg -
újult az is ko la és tor na te rem épült, de meg szé -
pült a fő tér is az ön kor mány za ti ön erő mel lett
uni ós for rá sok se gít sé gé vel. Be ru há zá sa i ban, il -
let ve az inf rast ruk tú ra mű köd te té sé ben  - az
óvo da, is ko la, vagy ép pen a ke rék pár út te kin te -
té ben – együtt mű kö dik több szom szé dos te le -
pü lés sel, to váb bá egy 12 te le pü lés ből ál ló ivó -
víz mi nő ség ja ví tó tár su lás gesz to ra De recs ke. 

A haj dú sá gi kis vá ros ban a la kos ság 14 szá -
za lé ká nak nincs mun ká ja. Ba kó Ist ván sze rint a
köz mun ka fon tos és gyak ran élet men tő fog lal -
koz ta tá si for ma, ám az ön kor mány zat azt sze -
ret né, ha la ko sa i nak hos  szú tá vú mun ka le he tő -
sé ge len ne. Így a he lyi vál lal ko zá sok szá má ra
ipa ri te rü le te ket lé te sí tet tek. Hisz nek ab ban –
mond ja a pol gár mes ter – hogy az a he lyi vál lal -
ko zó, ame lyik 10-20 éve a vá ros ban dol go zik,
év ti ze dek múl va is ott lesz, s fel te he tő en he lyi
mun ka erőt al kal maz majd. Ugyan ez az elv ve -
zér li őket ak kor is, ami kor a he lyi gaz dák nak
pró bál nak se gí te ni az zal, hogy együtt mű kö dik
egy csak nem 1 mil li ár dos fej lesz tés pá lyá zat
elő ké szí té sé ben, mely nek kö szön he tő en a me -
ző gaz da ság ból élő em be rek az ön tö zés sel
olyan nö vé nye ket is biz ton ság gal ter mel het nek
majd, ame lyek re ed dig nem volt le he tő sé gük. 

Saj ná la tos, hogy De recs ké nek mind össze
15 szá za lé ka csa tor ná zott, a szenny víz tisz tí tó
pe dig rend kí vül el avult. Egy most in du ló 3
mil li árd fo rin tos pá lyá zat nak kö szön he tő en
azon ban két éven be lül 95 szá za lék ra emel ke -
dik a csa tor ná zott ság. A pro jekt ben a la kos ság
is fon tos sze re pet vál lalt, az ön erőt ugyan is a
la kos sá gi hoz zá já ru lás bizosítja. Ez a pol gár -
mes ter sze rint az em be rek kör nye zet tu da tos sá -
gát jel zi. S, ha már a kör nye zet tu da tos ság ról
esik szó, Ba kó Ist ván el mond ja, hogy öt év vel
ez előtt több aján la tot is ka pott a vá ros meg úju -
ló ener gi ák hasz no sí tá sá ra. Ak kor úgy dön töt -
tek, hogy ki csi ben pró bál ják ki eze ket, így im -

már négy éve pelletkazánnal fű te nek az is ko lá -
ban, s úgy tű nik, a ha to dik év től már hasz not
hoz. Az új óvo dát a föld hő jé vel fű tik ja nu ár
óta, és nap kol lek tor ok szol gál tat ják a hasz ná la -
ti me leg vi zet. A ter vek sze rint az új rend szer -
ben tisz tí tott szenny ví zen pe dig egy 5 hek tá ros
ener gia er dőt te le pí te nek majd De recs kén. 

Ba kó Ist ván 1994-ben a Kos -
suth La jos Tu do mány egye -
tem ma te ma ti ka-ké mia sza -
kán vég zett, majd egy deb re -
ce ni kö zép is ko la ta ná ra, ké -
sőbb igaz ga tó ja lett. 1998-tól
a köz igaz ga tás ban he lyez ke -
dik el. 2002-től szü lő vá ro sa,

a derecskei pol gár mes te ri hi va tal pénz ügyi osz -
tály ve ze tő je. 2006 óta De recs ke pol gár mes te re.

De recs ke ma is őr zi köz pon ti sze re pét 

Má ra 60 em bert fog lal koz ta tó, több pro fi -
lú tár sa ság gá vált a Derecskei Vá ros gaz -
dál ko dá si Nonprofit Kft. Az ön kor mány zat
tu laj do ná ban lé vő vál lal ko zás üze mel te ti a

víz- és csa tor na mű ve ket, emel lett in téz -
mény fenn tar tó, köz ét kez te té si, in gat lan
hasz no sí tá si és köz mun ka szer ve zé si va la -
mint lap ki adói fel ada to kat is el lát. Vég ső
Zol tán ügy ve ze tő azt mond ja: na gyon so -
kat spó rol nak a vá ros nak. 

A cég nek ma is az egyik leg fon to sabb te vé keny -
sé ge a víz-és csa tor na mű vek üze mel te té se, kar -
ban tar tá sa. Bár ál ta lá ban nem jel lem ző, hogy
egy te le pü lés nek sa ját víz mű ve le gyen, De recs -
kén ez be vált, hi szen már a ’90-es évek ele je óta
így van. Az el múlt 3-4 év ben to váb bi fel ada to -
kat ka pott a cég. Az alap ve tő en te hát víz-és csa -
tor na üze mel te tés re ala kult a nonprofit kft. - mi -
ni má lis vá ros üze mel te té si fel ada tok kal – ma
már a sport csar nok teljeskörű fenn tar tá sát, a
sport pá lya üzem el ete té sét vég zi, de ők ta ka rít -
ják az ös  szes ön kor mány za ti fenn tar tá sú in gat -
lant is – de rül ki Vég ső Zol tán sza va i ból. 

Az utób bi évek fel adat bő vü lé sé vel ke rült a
tár sa ság hoz a fő ző kony ha üze mel te té se. Az
ön kor mány zat két év vel ez előtt törzs tő két
emelt, sa ját be ru há zás ban ki bő ví tet te a kö zép -
is ko la  fő ző kony há ját, így na pon ta 1500 adag
étel el ké szí té sé vel elé gí tik ki az igé nye ket De -
recs kén kí vül Konyár köz ség ben is. A köz ét -
kez te tés mel lett ebéd ház hoz szál lí tás sal igye -
kez nek ki elé gí te ni a  la kos ság igé nye it. Az
igény nö ve ke dést jel zi, hogy vi szony lag rö vid
idő alatt az egy me nüs rend szert há rom me -
nüs sé fej lesz tet ték, már webshopjuk is van.  

A Derecskei Vá ros gaz dál ko dá si Nonprofit
kft. tart ja kar ban az ön kor mány za ti in gat la no -
kat – pl. szo ci á lis bér la ká so kat – és ad ja bér -
be az ön kor mány za ti tu laj do nú föld te rü le te -
ket. Az ön kor mány zat apart man ja i nak ki adá -
sa is az ő ha tás kör ük be tar to zik. A cég szer ve -
zi a köz hasz nú és köz mun ká kat. Ők tart ják
kar ban a köz vi lá gí tást, mert a derecskei kép -
vi se lő-tes tü let úgy gon dol ta, jobb, ha sa ját
ma ga lát ja el ezt a szol gál ta tást. 

Te vé keny sé gi kö rük leg utol já ra 2011 ja -
nu ár já ban bő vült. A Derecskei Hí rek és a
derecskehu weboldal ki adói jo gát szin tén az
ön kor mány zat ru ház ta át a kft-re. Az új di ví -
zió le he tő vé te szi, az uni ós fi nan szí ro zá sú
pro jek tek ben va ló köz re mű kö dést, to vább nö -
vel ve ez zel a vá ros be vé te le it.

Az ön kor mány zat 2006-ban ki tű zött cél ja
-hogy min den olyan te vé keny ség gel, mely a
vá ros szá má ra be vé telt hoz hat a sa ját tu laj do -
nú kft-t erő sít se, vál to zat lan, ezért a jö vő ben
to váb bi fel adat bő ví tés is el kép zel he tő.

Az új óvo dát a föld hő jé vel fű tik

A közel tízezres lélekszámú Derecske
városa madártávlatból

Vá ros üze mel te tés egy he lyen

Vég ső Zol tán, 1980-ban szü -
le tett, vál lal ko zás szer ve ző
szak köz gaz dász. He te dik éve
dol go zik De recs kén, pá lyá za -
tok me ne dzse lé sét kö ve tő en
ka pott le he tő sé get az Ön kor -
mány zat leg na gyobb cé gé nek
ve ze tő je ként. Len dü le tes,

lob ba né kony ve ze tő, mun ka tár sa i tól ru gal mas
együtt mű kö dést, csa pat mun kát vár el.

Püspökladány főtéri részlete, Győrfi Lajos szobrászművész
1848-as emlékművével
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A te le pü lés már a bronz kor ban la kott volt,
de szá munk ra Bocs kai Ist ván je löl te ki a kö -
ve ten dő utat, haj dú gyö ke re ink a mai na pig
meg ha tá roz zák iden ti tá sun kat – mond ja
Szólláth Ti bor, Haj dú ná nás pol gár mes te re,
aki sze rint a ha gyo mány őr zés és a meg úju lás
együt te se jel lem zi a vá ros la kó it. Az itt élő
em be rek ra gasz kod nak múlt juk hoz, ápol -
ják ha gyo má nya i kat, ki tar tó ak, szor gal ma -
sak, so kat tesz nek ön ma guk bol do gu lá sá ért.
A csa lád és a mun ka sze re te te, va la mint az
er köl csi alap ér té kek az el múlt szá za dok so -
rán, és ma is biz tos ala pot je len te nek Haj dú -
ná nás fenn ma ra dá sá hoz és fej lő dé sé hez, az
új ki hí vá sok és fel ada tok meg ol dá sá hoz.

Haj dú ná nás rend kí vül jó gaz da ság föld raj zi és
geo ter mi kus adott sá gok kal ren del ke zik, 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 – eme li
ki a pol gár mes ter. Au tó pá lyán más fél óra
alatt ér he tő el Bu da pest. Az M3-as és az
M35-ös au tó pá lyá ról há rom le haj tó is ve zet a
vá ros ba, amely há rom me gye szék hely – Deb -
re cen, Nyír egy há za és Mis kolc – met szés -
pont já ban fek szik. A me ző gaz da sá gi kör nye -
ze tünk or szá go san is ki emel ke dő, a vá ros
köz igaz ga tá si te rü le tén 24 ezer hek tár jó mi -
nő sé gű ter mő föld ta lál ha tó – te szi hoz zá
Szólláth Ti bor. 

A meg lé vő adott sá gok mel lett Haj dú ná -
ná son ki emelt fi gyel met for dí ta nak ar ra,
hogy meg fe le lő kö rül mé nyek fo gad ják a be -
te le pül ni kí vá nó vál lal ko zá so kat. Ezen tö rek -

vé se ik nek má ra már lát ha tó ered mé nyei van -
nak. Ugyan csak fon tos nak tart ják a meg úju -
ló ener gia for rás ok hasz ná la tát – je len leg elő -
ké szí tés alatt áll egy, az ipa ri park ré sze ként
mű kö dő ener ge ti kai park lé te sí té se, és a hos  -
szú tá vú ter vek kö zött sze re pel, hogy a vá ros
az ener gia szük ség le té nek je len tős ré szét a
ké sőb bi ek so rán meg úju ló ener gia for rás ok -
ból ál lít sa elő.

Haj dú ná nás meg ha tá ro zó ide gen for gal -
mi ér té ke a mes  sze föl dön hí res gyógy vi -
zünk. Ma gyar or szág egyik leg jobb vi zű
gyógy für dő je ta lál ha tó ná lunk. Ezt bi zo -
nyít ja, hogy éven te több mint két száz ezer
lá to ga tó ér ke zik vá ro sunk ba. Ven dég sze re -
te tünk, pezs gő kul tu rá lis éle tünk, nyá ri ren -
dez vény so ro za ta ink – ame lyek kö zül leg je -
len tő sebb az egy hé ten át tar tó Nánási 

Vi gas sá gok –, gaszt ro nó mi ai fesz ti vál ja ink
fe led he tet len él mé nye ket nyúj ta nak ven dé -
ge ink nek – mond ja Haj dú ná nás pol gár mes -
te re, Szólláth Ti bor. 

Hajdú-Bihar gyöngyszeme Hajdúnánás, az „Aranyszalma városa”

Egész évben várja vendégeit 
a Hajdúnánási Gyógyfürdõ

Szólláth Ti bor 1969-ben szü le -
tett Haj dú ná ná son. A Deb re ce -
ni Egye te men 2000-ben me ző -
gaz da sá gi szak igaz ga tá si szer -
ve ző mér nök ként vé gzett. 2002
óta a vá ros kép vi se lő-tes tü le t -
ének tag ja, ahol 2006–2010
kö zött a Pol gá ri Ös  sze fo gás

frak ci ót ve ze tte. 2006–2010 kö zött a me gyei Köz -
gyű lés al el nö ke volt. 2010 ta va szá tól a Fi desz par -
la men ti kép vi se lő je, 2010 őszé től pol gár mes ter. 

A jellegzetes helyi kézművesség a szalmafonás, és a nemzeti hagyományok egyaránt fontosak

A Haj dú ná ná si Gyógy für dő már több mint 40 éve vár ja a gyógy ul ni, pi hen ni, ki kap cso lód ni vá -

gyó lá to ga tó kat. Az 1019 mé ter mély ről fel tö rő, 67 fo kos, nátriumkloridos, jó dos-bró mos gyógy víz nek

kö szön he tő en so kan gyógy ul tak meg itt, pi hen ték ki a hét köz nap ok fá ra dal ma it.

Eb ben az év ben meg újult a fe dett für dő, meg tör tént az aka dály men te sí té se, va la mint egy új

gyógy ásza ti rész leg is át adás ra ke rült, mely szá mos újí tás sal te szi tel jes sé a szol gál ta tá sok kö -

rét. Me den ce- és kádas fürdő, or vo si gyógymasszázs, víz alatti víz su gár mas  százs, tangentor,

szén sa vas für dő, súly für dő, iszap pa ko lás, fi zi ko te rá pi ás ke ze lé sek, gyógy tor na, re u ma szak ren -

de lés, sza u na és gőz ka bin, va la mint 13 kül- és bel té ri me den ce, köz tük egy új – kü lön bö ző él -

mény ele mek kel gaz da gí tott – sza bad té ri gyógy me den ce szol gál ja a ven dé gek gyógy ulá sát és 

pi he né sét egész év ben. 

A 14 hektáron elterülő hatalmas, parkosított zöldterületek zsúfoltság nélkül biztosítják a nyugodt kikapcsolódást. 

A Hajdúnánási Gyógyfürdő elérhetőségei:
Honlap: www.nanasfurdo.hu     Telefon: 06/52 381-858     E-mail: info@nanasfurdo.hu

A po li ti kai rend szer vál toz ta tás utá ni el ső
ön kor mány za ti cik lus ban, fi gye lem mel
Nyíradony ko ráb bi tér sé gi sze re pé re, a kép -
vi se lő-tes tü let a vá ro si rang meg szer zé se ér -
de ké ben pá lyá za tot nyúj tott be Göncz Ár -
pád köz tár sa sá gi el nök nek. Pá lyá za tá ban
be mu tat ta az el múlt évek fej lesz té se i nek kö -
szön he tő inf rast ruk tu rá lis vál to zást, mely a
kör nye ze té ben lé vő te le pü lé sek kö ré ből ki -
eme li, és kap cso la tai ré vén in do kolt tá te szi a
fel mi nő sí tést. 1992. ja nu ár 1-től a vá ro si
ran got ka pott Nyíradony va la mit vis  sza -
szer zett ab ból, amit 1950-ben el vet tek tő le, a
va ló di re ha bi li tá ció azon ban még vá rat ma -
gá ra – mond ja Tasó Lász ló pol gár mes ter.  

– Ho gyan kap hat ja vis  sza Nyíradony egy ko ri
rang ját? 
– Előt te is, de kü lö nö sen az el múlt 20 év ben a
vá ros ve ze tés ar ra tö re ke dett, hogy a ran got
meg tölt se tar ta lom mal és a köz igaz ga tá si te rü -
let la kó i nak éle tét kom for to sab bá te gye, ki ala -
kul jon az a han gu lat, amely men tá li san is vá -
ros sá eme li az egy ko ri já rá si köz pon tot. A vá -
lasz tók meg tisz te lő bi zal má ból eb ből az idő -
szak ból 18. éve épít jük kö zö sen Nyíradonyt,
és pró bál juk meg va ló sí ta ni ál ma in kat. A cél
egy ér tel mű en ar ra fó ku szál, hogy a vá ro si ran -
gú te le pü lé se ken el ér he tő le he tő leg több szol -
gál ta tást és le he tő sé get „ide hoz zunk a nagy vi -
lág ból”, hely ben ala kít suk ki azok el ér he tő sé -
gét. Nem ál lunk rosszul ezen a te rü le ten, de
na gyon sok pó tol ni va lónk van még. 

– Mi re gon dol? 
– Nagy adós sá ga az el múlt 20 év kor má -

nya i nak, hogy nem se gí tet ték di rekt mó don a
te rü le ti ki egyen lí tő dést, és az uni ós for rá sok
ed di gi fel hasz ná lá sát sem a fel zár kóz ta tás jel -
le mez te. A je len le gi gaz da sá gi kör nye zet ben és
az örö költ prob lé mák bé ní tó ter he alatt ne héz
lesz fel gyor sí ta ni a meg úju lás és a jó té kony
vál to zás fo lya ma tát. Jö vő re, a 20. év for du ló ra
ké szül ve to vább foly tat juk az eről te tett fej lesz -
té si üte met, mert a fog lal koz ta tás és a gaz da sá -
gi po ten ci ál te rü le te in je len tős a ver seny hát rá -
nyunk, és fo ko zott az el vá rás ha tá ron in nen és
túl szom széd ja ink, és part ne re ink fe lől. 

– Mi lyen fel ada ta ik van nak, il let ve lesz nek? 
– A gaz da ság fej lesz té se, a fog lal koz ta tá -

si hely zet ja ví tá sa a tér sé gi gaz da sá gi, tár sa -
dal mi, kul tu rá lis, ide gen for gal mi és sport
kap cso la ta ink ki épí té sé vel erő söd het. Be -
jegy zés alatt van az el ső ma gyar-ro mán ha -
tá ro kon át nyú ló, új tí pu sú együtt mű kö dés
jo gi le he tő sé gét meg te rem tő Eu ró pa Ka pu
ETT szer ve ze te, mely egy ér tel mű en a je len
és a kö zel jö vő leg fon to sabb fej lesz té si prog -
ram ja it va ló sít hat ja meg. 2012 nya rán sze -
ret nénk át ad ni a Nyíradonytól-, Deb re ce nig
nyú ló kül te rü le ti ke rék pár utat, és kezd jük a
bel vá rost át sze lő sza ka szát is, mely nek cél ja
a Gúthi er dő irá nyá ba tar tó tu risz ti kai je len -
tő ség gel is bí ró fo lya tás, mely Nyíracsádot
és Nyírábrányt érint ve Érmihályfalváig, és
ké sőbb Nagy ká rolyt érint ve Szat már né me ti -
ig, az egy ko ri tör té nel mi Só-út vo na lán ad
le he tő sé get a biz ton sá gos ke rék pá ros köz le -
ke dés re. Be fe je ző dik a csa pa dék víz-csa tor -
ná zás I. üte me és kez dő dik a II. ütem, in dul
az Ady E. és a Klap ka ut cák tel jes fel újí tá sa,
csa tor ná zá sa, és kez dő dik a Kos suth és Ady
ut cák kö zöt ti bel víz csa tor ná zás. El kez dő dik
a vá ros köz pont funk ció bő ví tő fej lesz té se,
amely nek ke re té ben új, kor sze rű ok mány iro -
da, gyám hi va tal, vál lal ko zást- és gaz dál ko -
dást se gí tő- fej lesz té si köz pont épül, ci vil
ház épül, a vál lal ko zók be vo ná sá val meg -
újul nak az áru sí tó pa vi lo nok. Meg épül az új
pi ac csar nok, a sé tá ló ut ca, kan de lá be rek ke -
rül nek az Ár pád tér egé szé re, új par ko ló épül
a Vá ros há za előtt, és min den irány ban az el -
ső ke resz te ző dé sig új bur ko la tot kap nak a
jár dák. A szo ci á lis és inf rast ruk tu rá lis fej -
lett ség szem pont já ból le sza kadt vá ros ré szek
re ha bi li tá ci ó já ra irá nyu ló be ru há zás ke re té -
ben a Te mes vá ri úti is ko la és óvo da ener ge -
ti kai kor sze rű sí té se, a kö zös sé gi ház bő ví té -
se, mo so da lét es té se, és egy tor na te rem ki -
ala kí tá sa mel lett, út és jár da épí té sek, ját szó -
tér épí tés zár kóz tat ja fel, és hoz za hely zet be

a Te mes vá ri, a Vá gó híd, a Mó ricz, a Mik -
száth, és a Bok ré tás ut ca kör nye ze tét. Át -
adás ra ke rül a ki bő ví tett böl cső de, a csa lád -
se gí tő, és gyer mek vé del mi szol gá lat, il let ve
a szo ci á lis szol gál ta tó köz pont fel adat el lá tá -
sa kor sze rű kö rül mé nyek kö zé ke rül. Re mél -
he tő en ezek a be ru há zá sok sok he lyi vál lal -
ko zás nak és mun ka vál la ló nak ad nak majd
le he tő sé get. 

– A vá ros men  nyi re tud ja ki hasz nál ja tu -
risz ti kai adott sá ga it?

– A tér ség leg je len tő sebb gaz da sá gi és
rek re á ci ós po ten ci ál ja a Gúthi er dő, mely ál -
la mi ke ze lés ben van, és mé lyen az adott sá -
gai alatt tel je sít. A ki hasz nált sá gá tól lé nye -
ge sen na gyobb erő for rás ként meg ha tá ro zó
le het a jö vő ben a fog lal koz ta tás, a meg úju ló
ener gia elő ál lí tás, és az ide gen for ga lom te -
rü le te in, ha meg lesz rá a köz pon ti aka rat.
Fel tá rat lan ter mál víz, tér sé gi po ten ci ál a
ver seny sport ban és az után pót lás ne ve lés -
ben, kü lö nö sen a lab da rú gás és női ké zi lab -
da sport ágak ban, íjá szat, ka land par kok, hor -
gá szat, lo vas-tu riz mus, wes tern-lo vag lás,
va dá szat, nordic-walking, ki ak ná zan dó te rü -
le tek, me lye ket a fi a tal ja ink ra kell épí te ni. A
leg na gyobb ki hí vás az min den től füg get le -
nül a je len és a jö vő nem ze dé ké nek hely ben
tar tá sa és vis  sza csá bí tá sa. 

A gazdaság fejlesztése a legfontosabb Nyíradonyban

Tasó Lász ló 1963. ja nu ár 14-
én szü le tett, a deb re ce ni Kos -
suth La jos TE böl csész ka rán
dip lo má zott szo ci ál po li ti kus.
1994-ben pol gár mes ter ré vá -
lasz tot ták, je len leg 5. cik lu sát
töl ti. 2004-től me gyei lis tá ról
2006-ban és 2010-ben egyé ni

vá lasz tó ke rü le ti man dá tum mal ke rült a Par la -
ment be. 1998-tól tag ja a Fi desz nek, 2005-től Ön -
kor mány za ti Ta go zat me gyei el nö ke.

A gúthi erdő, mint gazdasági és rekreációs
potenciál - a KisVadászház

A sport kitörési pont lehet – Harangi Imre Rendezvénycsarnok 
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A te le pü lés már a bronz kor ban la kott volt,
de szá munk ra Bocs kai Ist ván je löl te ki a kö -
ve ten dő utat, haj dú gyö ke re ink a mai na pig
meg ha tá roz zák iden ti tá sun kat – mond ja
Szólláth Ti bor, Haj dú ná nás pol gár mes te re,
aki sze rint a ha gyo mány őr zés és a meg úju lás
együt te se jel lem zi a vá ros la kó it. Az itt élő
em be rek ra gasz kod nak múlt juk hoz, ápol -
ják ha gyo má nya i kat, ki tar tó ak, szor gal ma -
sak, so kat tesz nek ön ma guk bol do gu lá sá ért.
A csa lád és a mun ka sze re te te, va la mint az
er köl csi alap ér té kek az el múlt szá za dok so -
rán, és ma is biz tos ala pot je len te nek Haj dú -
ná nás fenn ma ra dá sá hoz és fej lő dé sé hez, az
új ki hí vá sok és fel ada tok meg ol dá sá hoz.

Haj dú ná nás rend kí vül jó gaz da ság föld raj zi és
geo ter mi kus adott sá gok kal ren del ke zik, 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 – eme li
ki a pol gár mes ter. Au tó pá lyán más fél óra
alatt ér he tő el Bu da pest. Az M3-as és az
M35-ös au tó pá lyá ról há rom le haj tó is ve zet a
vá ros ba, amely há rom me gye szék hely – Deb -
re cen, Nyír egy há za és Mis kolc – met szés -
pont já ban fek szik. A me ző gaz da sá gi kör nye -
ze tünk or szá go san is ki emel ke dő, a vá ros
köz igaz ga tá si te rü le tén 24 ezer hek tár jó mi -
nő sé gű ter mő föld ta lál ha tó – te szi hoz zá
Szólláth Ti bor. 

A meg lé vő adott sá gok mel lett Haj dú ná -
ná son ki emelt fi gyel met for dí ta nak ar ra,
hogy meg fe le lő kö rül mé nyek fo gad ják a be -
te le pül ni kí vá nó vál lal ko zá so kat. Ezen tö rek -

vé se ik nek má ra már lát ha tó ered mé nyei van -
nak. Ugyan csak fon tos nak tart ják a meg úju -
ló ener gia for rás ok hasz ná la tát – je len leg elő -
ké szí tés alatt áll egy, az ipa ri park ré sze ként
mű kö dő ener ge ti kai park lé te sí té se, és a hos  -
szú tá vú ter vek kö zött sze re pel, hogy a vá ros
az ener gia szük ség le té nek je len tős ré szét a
ké sőb bi ek so rán meg úju ló ener gia for rás ok -
ból ál lít sa elő.

Haj dú ná nás meg ha tá ro zó ide gen for gal -
mi ér té ke a mes  sze föl dön hí res gyógy vi -
zünk. Ma gyar or szág egyik leg jobb vi zű
gyógy für dő je ta lál ha tó ná lunk. Ezt bi zo -
nyít ja, hogy éven te több mint két száz ezer
lá to ga tó ér ke zik vá ro sunk ba. Ven dég sze re -
te tünk, pezs gő kul tu rá lis éle tünk, nyá ri ren -
dez vény so ro za ta ink – ame lyek kö zül leg je -
len tő sebb az egy hé ten át tar tó Nánási 

Vi gas sá gok –, gaszt ro nó mi ai fesz ti vál ja ink
fe led he tet len él mé nye ket nyúj ta nak ven dé -
ge ink nek – mond ja Haj dú ná nás pol gár mes -
te re, Szólláth Ti bor. 

Hajdú-Bihar gyöngyszeme Hajdúnánás, az „Aranyszalma városa”

Egész évben várja vendégeit 
a Hajdúnánási Gyógyfürdõ

Szólláth Ti bor 1969-ben szü le -
tett Haj dú ná ná son. A Deb re ce -
ni Egye te men 2000-ben me ző -
gaz da sá gi szak igaz ga tá si szer -
ve ző mér nök ként vé gzett. 2002
óta a vá ros kép vi se lő-tes tü le t -
ének tag ja, ahol 2006–2010
kö zött a Pol gá ri Ös  sze fo gás

frak ci ót ve ze tte. 2006–2010 kö zött a me gyei Köz -
gyű lés al el nö ke volt. 2010 ta va szá tól a Fi desz par -
la men ti kép vi se lő je, 2010 őszé től pol gár mes ter. 

A jellegzetes helyi kézművesség a szalmafonás, és a nemzeti hagyományok egyaránt fontosak

A Haj dú ná ná si Gyógy für dő már több mint 40 éve vár ja a gyógy ul ni, pi hen ni, ki kap cso lód ni vá -

gyó lá to ga tó kat. Az 1019 mé ter mély ről fel tö rő, 67 fo kos, nátriumkloridos, jó dos-bró mos gyógy víz nek

kö szön he tő en so kan gyógy ul tak meg itt, pi hen ték ki a hét köz nap ok fá ra dal ma it.

Eb ben az év ben meg újult a fe dett für dő, meg tör tént az aka dály men te sí té se, va la mint egy új

gyógy ásza ti rész leg is át adás ra ke rült, mely szá mos újí tás sal te szi tel jes sé a szol gál ta tá sok kö -

rét. Me den ce- és kádas fürdő, or vo si gyógymasszázs, víz alatti víz su gár mas  százs, tangentor,

szén sa vas für dő, súly für dő, iszap pa ko lás, fi zi ko te rá pi ás ke ze lé sek, gyógy tor na, re u ma szak ren -

de lés, sza u na és gőz ka bin, va la mint 13 kül- és bel té ri me den ce, köz tük egy új – kü lön bö ző él -

mény ele mek kel gaz da gí tott – sza bad té ri gyógy me den ce szol gál ja a ven dé gek gyógy ulá sát és 

pi he né sét egész év ben. 

A 14 hektáron elterülő hatalmas, parkosított zöldterületek zsúfoltság nélkül biztosítják a nyugodt kikapcsolódást. 

A Hajdúnánási Gyógyfürdő elérhetőségei:
Honlap: www.nanasfurdo.hu     Telefon: 06/52 381-858     E-mail: info@nanasfurdo.hu

A po li ti kai rend szer vál toz ta tás utá ni el ső
ön kor mány za ti cik lus ban, fi gye lem mel
Nyíradony ko ráb bi tér sé gi sze re pé re, a kép -
vi se lő-tes tü let a vá ro si rang meg szer zé se ér -
de ké ben pá lyá za tot nyúj tott be Göncz Ár -
pád köz tár sa sá gi el nök nek. Pá lyá za tá ban
be mu tat ta az el múlt évek fej lesz té se i nek kö -
szön he tő inf rast ruk tu rá lis vál to zást, mely a
kör nye ze té ben lé vő te le pü lé sek kö ré ből ki -
eme li, és kap cso la tai ré vén in do kolt tá te szi a
fel mi nő sí tést. 1992. ja nu ár 1-től a vá ro si
ran got ka pott Nyíradony va la mit vis  sza -
szer zett ab ból, amit 1950-ben el vet tek tő le, a
va ló di re ha bi li tá ció azon ban még vá rat ma -
gá ra – mond ja Tasó Lász ló pol gár mes ter.  

– Ho gyan kap hat ja vis  sza Nyíradony egy ko ri
rang ját? 
– Előt te is, de kü lö nö sen az el múlt 20 év ben a
vá ros ve ze tés ar ra tö re ke dett, hogy a ran got
meg tölt se tar ta lom mal és a köz igaz ga tá si te rü -
let la kó i nak éle tét kom for to sab bá te gye, ki ala -
kul jon az a han gu lat, amely men tá li san is vá -
ros sá eme li az egy ko ri já rá si köz pon tot. A vá -
lasz tók meg tisz te lő bi zal má ból eb ből az idő -
szak ból 18. éve épít jük kö zö sen Nyíradonyt,
és pró bál juk meg va ló sí ta ni ál ma in kat. A cél
egy ér tel mű en ar ra fó ku szál, hogy a vá ro si ran -
gú te le pü lé se ken el ér he tő le he tő leg több szol -
gál ta tást és le he tő sé get „ide hoz zunk a nagy vi -
lág ból”, hely ben ala kít suk ki azok el ér he tő sé -
gét. Nem ál lunk rosszul ezen a te rü le ten, de
na gyon sok pó tol ni va lónk van még. 

– Mi re gon dol? 
– Nagy adós sá ga az el múlt 20 év kor má -

nya i nak, hogy nem se gí tet ték di rekt mó don a
te rü le ti ki egyen lí tő dést, és az uni ós for rá sok
ed di gi fel hasz ná lá sát sem a fel zár kóz ta tás jel -
le mez te. A je len le gi gaz da sá gi kör nye zet ben és
az örö költ prob lé mák bé ní tó ter he alatt ne héz
lesz fel gyor sí ta ni a meg úju lás és a jó té kony
vál to zás fo lya ma tát. Jö vő re, a 20. év for du ló ra
ké szül ve to vább foly tat juk az eről te tett fej lesz -
té si üte met, mert a fog lal koz ta tás és a gaz da sá -
gi po ten ci ál te rü le te in je len tős a ver seny hát rá -
nyunk, és fo ko zott az el vá rás ha tá ron in nen és
túl szom széd ja ink, és part ne re ink fe lől. 

– Mi lyen fel ada ta ik van nak, il let ve lesz nek? 
– A gaz da ság fej lesz té se, a fog lal koz ta tá -

si hely zet ja ví tá sa a tér sé gi gaz da sá gi, tár sa -
dal mi, kul tu rá lis, ide gen for gal mi és sport
kap cso la ta ink ki épí té sé vel erő söd het. Be -
jegy zés alatt van az el ső ma gyar-ro mán ha -
tá ro kon át nyú ló, új tí pu sú együtt mű kö dés
jo gi le he tő sé gét meg te rem tő Eu ró pa Ka pu
ETT szer ve ze te, mely egy ér tel mű en a je len
és a kö zel jö vő leg fon to sabb fej lesz té si prog -
ram ja it va ló sít hat ja meg. 2012 nya rán sze -
ret nénk át ad ni a Nyíradonytól-, Deb re ce nig
nyú ló kül te rü le ti ke rék pár utat, és kezd jük a
bel vá rost át sze lő sza ka szát is, mely nek cél ja
a Gúthi er dő irá nyá ba tar tó tu risz ti kai je len -
tő ség gel is bí ró fo lya tás, mely Nyíracsádot
és Nyírábrányt érint ve Érmihályfalváig, és
ké sőbb Nagy ká rolyt érint ve Szat már né me ti -
ig, az egy ko ri tör té nel mi Só-út vo na lán ad
le he tő sé get a biz ton sá gos ke rék pá ros köz le -
ke dés re. Be fe je ző dik a csa pa dék víz-csa tor -
ná zás I. üte me és kez dő dik a II. ütem, in dul
az Ady E. és a Klap ka ut cák tel jes fel újí tá sa,
csa tor ná zá sa, és kez dő dik a Kos suth és Ady
ut cák kö zöt ti bel víz csa tor ná zás. El kez dő dik
a vá ros köz pont funk ció bő ví tő fej lesz té se,
amely nek ke re té ben új, kor sze rű ok mány iro -
da, gyám hi va tal, vál lal ko zást- és gaz dál ko -
dást se gí tő- fej lesz té si köz pont épül, ci vil
ház épül, a vál lal ko zók be vo ná sá val meg -
újul nak az áru sí tó pa vi lo nok. Meg épül az új
pi ac csar nok, a sé tá ló ut ca, kan de lá be rek ke -
rül nek az Ár pád tér egé szé re, új par ko ló épül
a Vá ros há za előtt, és min den irány ban az el -
ső ke resz te ző dé sig új bur ko la tot kap nak a
jár dák. A szo ci á lis és inf rast ruk tu rá lis fej -
lett ség szem pont já ból le sza kadt vá ros ré szek
re ha bi li tá ci ó já ra irá nyu ló be ru há zás ke re té -
ben a Te mes vá ri úti is ko la és óvo da ener ge -
ti kai kor sze rű sí té se, a kö zös sé gi ház bő ví té -
se, mo so da lét es té se, és egy tor na te rem ki -
ala kí tá sa mel lett, út és jár da épí té sek, ját szó -
tér épí tés zár kóz tat ja fel, és hoz za hely zet be

a Te mes vá ri, a Vá gó híd, a Mó ricz, a Mik -
száth, és a Bok ré tás ut ca kör nye ze tét. Át -
adás ra ke rül a ki bő ví tett böl cső de, a csa lád -
se gí tő, és gyer mek vé del mi szol gá lat, il let ve
a szo ci á lis szol gál ta tó köz pont fel adat el lá tá -
sa kor sze rű kö rül mé nyek kö zé ke rül. Re mél -
he tő en ezek a be ru há zá sok sok he lyi vál lal -
ko zás nak és mun ka vál la ló nak ad nak majd
le he tő sé get. 

– A vá ros men  nyi re tud ja ki hasz nál ja tu -
risz ti kai adott sá ga it?

– A tér ség leg je len tő sebb gaz da sá gi és
rek re á ci ós po ten ci ál ja a Gúthi er dő, mely ál -
la mi ke ze lés ben van, és mé lyen az adott sá -
gai alatt tel je sít. A ki hasz nált sá gá tól lé nye -
ge sen na gyobb erő for rás ként meg ha tá ro zó
le het a jö vő ben a fog lal koz ta tás, a meg úju ló
ener gia elő ál lí tás, és az ide gen for ga lom te -
rü le te in, ha meg lesz rá a köz pon ti aka rat.
Fel tá rat lan ter mál víz, tér sé gi po ten ci ál a
ver seny sport ban és az után pót lás ne ve lés -
ben, kü lö nö sen a lab da rú gás és női ké zi lab -
da sport ágak ban, íjá szat, ka land par kok, hor -
gá szat, lo vas-tu riz mus, wes tern-lo vag lás,
va dá szat, nordic-walking, ki ak ná zan dó te rü -
le tek, me lye ket a fi a tal ja ink ra kell épí te ni. A
leg na gyobb ki hí vás az min den től füg get le -
nül a je len és a jö vő nem ze dé ké nek hely ben
tar tá sa és vis  sza csá bí tá sa. 

A gazdaság fejlesztése a legfontosabb Nyíradonyban

Tasó Lász ló 1963. ja nu ár 14-
én szü le tett, a deb re ce ni Kos -
suth La jos TE böl csész ka rán
dip lo má zott szo ci ál po li ti kus.
1994-ben pol gár mes ter ré vá -
lasz tot ták, je len leg 5. cik lu sát
töl ti. 2004-től me gyei lis tá ról
2006-ban és 2010-ben egyé ni

vá lasz tó ke rü le ti man dá tum mal ke rült a Par la -
ment be. 1998-tól tag ja a Fi desz nek, 2005-től Ön -
kor mány za ti Ta go zat me gyei el nö ke.

A gúthi erdő, mint gazdasági és rekreációs
potenciál - a KisVadászház

A sport kitörési pont lehet – Harangi Imre Rendezvénycsarnok 
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A fe dett él mény für dő át adá sá val he lyé re ke -
rült az utol só, hi ány zó lánc szem, Eu ró pa
leg na gyobb für dő komp le xu ma, a Hungaro -
spa Haj dú szo bosz ló im már min den igényt
ki elé gít a gyógy- és wellnessztu riz mus te rü -
le tén. Czeglédi Gyu la ve zér igaz ga tó sze rint
a ver seny ké pes ség meg őr zé sé nek tit ka a mi -
nő ség és a fej lő dés.

– Több mint nyolc van öt év telt el az óta, hogy
Pá vai Vajna Fe renc geo ló gus 1925-ben hé vi -
zet ta lált Haj dú szo bosz lón. Me lyek vol tak az -
óta a leg fon to sabb mér föld kö vek?
1927. jú li us 26-át, a fö veny für dő meg nyi tá sát
te kint jük gyógy für dőnk szü le tés nap já nak. Az -
óta fo lya ma tos a fej lő dés. 1942-ben már 9
me den ce üze mel, a for ga lom el éri az évi fél -
mil lió látogatót.1972-ben épül az úszó me den -
ce és az új ter mál für dő, a for ga lom több mint
más fél milliós. 1991-ben a gyógy für dő rész -
vény tár sa ság gá ala kul, több sé gi tu laj do no sa a
vá ro si ön kor mány zat. 1995-ben meg nyí lik a
für dő sa ját kem ping je, majd sza na tó ri u ma. 

– Az utol só más fél év ti zed mil li ár dos fej -
lesz té sei mi lyen ered mé nye ket hoz tak a vi lág -
hí rű haj dú szo bosz lói gyógy víz re épü lő komp -
le xum ban? 

– 1996-ban a Gyógy für dő Rt. és a tu laj do -
nos ön kor mány zat 8 év re szó ló 900 mil li ós
fej lesz té si ter vet fo ga dott el, ami 6 év alatt
va ló sult meg 4,2 mil li árd fo rint ból. En nek
ke re té ben 1998-ban sa ját tő ké ből és ön kor -
mány za ti tá mo ga tás sal meg kez dő dött a ter -
mál für dő épü le té nek bő ví té se, fel újí tá sa.
2000-ben va ló sult meg az egyik leg je len tő -
sebb in no va tív be ru há zás, az Aquapark,
amely az egész ha zai tu riz mus ra ha tást gya -
ko rolt. A Szé che nyi terv ben el sők kö zött el -
nyert egy mil li ár dos tá mo ga tás sal 2001 ok tó -
be re és 2002 nya ra kö zött a strand me den cék
mű sza ki lag tel je sen meg újul tak, él mény ele -
mek kel bő vül tek, el ké szült Kö zép-Eu ró pa
leg na gyobb, 6200 m2 víz fe lü le tű me den cé je,
az Aquapark te rü le te két sze re sé re bő vült, 3 új
óri ás csúsz da épült, és el ké szült az iga zi szen -
zá ci ó nak szá mí tó me di ter rán ten ger part.  A

kor mány 2007-ben ki emelt pro jekt ként ne ve -
sí tet te, és 2,25 mil li árd fo rint tal tá mo gat ta az
Aqua-Palace fe dett él mény für dőt, ame lyet
2010 már ci u sá ban avat tunk. 

– A Hungarospa ho gyan őr zi meg ver -
seny ké pes sé gét? 

– Két alap ve tő en fon tos té nye zőt emel nék
ki. Az egyik a pi a ci igé nyek fi gye lem be vé te -
lé vel elő ké szí tett fo lya ma tos fej lesz tés, a má -
sik pe dig a mi nő ség, mely be be le tar to zik a
szol gál ta tá sok szín vo na la és a ven dég sze re -
tet, a ven dég ki szol gá lá sa is. Ar ra tö rek szünk,
hogy mun kánk ról fo lya ma to san vis  sza jel zé -
se ket kap junk. En nek egyik mód ja a kér dő -
íves fel mé rés, amely ben a ven dé gek 5 pon tos
ská lán ér té kel nek ben nün ket. Az át lag pont -
szám évek óta 4,75 kö rül ala kul, ami na gyon
jó ered mény nek szá mít. A szak mai szer ve ze -
tek től is ka punk vis  sza jel zé se ket. Az utób bi
10-12 év ben el is me ré sek so rát ér de mel tük ki. 

– Az Ön mun ká ját is több díj jal jutal-
mazták…

– 2001-ben a Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér -
dem rend Lo vag ke reszt je pol gá ri ta go za tá nak
ki tün te té sét kap tam meg, 2005-ben pe dig a
„Haj dú szo bosz ló ért” ki tün te tést. A tu risz ti kai
te vé keny ség irá nyí tá sá ban, ter ve zé sé ben,
szer ve zé sé ben, a nem zet kö zi tu risz ti kai kap -
cso la tok te rén vég zett ki emel ke dő mun ka el -
is me ré se ként 2009-ben ve het tem át a Pro
Turismo dí jat. Ezek az el is me ré sek jel zik,
hogy jó az út, és a kö zös ség hasz nát szol gál -
ja, amin já runk. Ter mé sze te sen a dí jak cé -
günk va la men  nyi dol go zó já nak kö zös mun -
ká ját is di csé rik. 

– Mi lyen a für dő lá to ga tott sá ga?
– 2010-ben ös  sze sen 2 221 814 szol gál -

ta tást ér té ke sí tet tünk. Az idei év ed dig el telt
idő sza ká ban ugyan an  nyi für dő ven dé günk
volt, mint ta valy. A jú li u si több he tes hű vös
idő szak vis  sza ve tet te a ven dég for gal mat.
Sze ren csé re az Aqua-Palace él mény für dő,
és a gyógy für dő ilyen kor is kí nál für dő zé si
le he tő sé get, és a strand me leg vi zes, gyógy -
vi zes me den céi nagy előnyt je len te nek pl. a
Ba la ton nal szem ben. A ki esést a nyá ri as

szep tem ber ben si ke rült be pó tol nunk. A
gyógy ásza ti for ga lom né hány szá za lék kal
el ma rad a ta va lyi tól, me lyet re mé nye ink
sze rint év vé gé ig kom pen zál ni tu dunk. Jö -
vő re na gyon ne héz év re szá mí tunk, hisz
vár ha tó an to vább csök ken a la kos ság fi ze -
tő ké pes sé ge. A már ki fu tó ban lé vő üdü lé si
csekk sze re pét csak las san tud ja át ven ni a
Szé che nyi Pi he nő Kár tya. En nek el le né re
bí zunk a si ke ré ben. A je len le gi fi nan szí ro -
zá si prob lé mák el le né re a gyógy ásza tot
sem sza bad le ír ni. A Haj dú szo bosz lói
Gyógy für dő nagy le he tő sé ge ket lát az or -
vo si ku ta tá sok ban, me lyek alá tá maszt ják a
kü lön bö ző gyógy ke ze lé sek és a für dő kú ra
ha té kony sá gát.

– To váb bi cé lok? 
– El sőd le ges cél most a be fe je zett fej lesz -

té sek pénz ügyi és szak mai me ne dzse lé se, tu -
risz ti kai hasz no sí tá sa. A fe dett él mény für dő
még sok le he tő sé get tar to gat a szol gál ta tá -
sok fej lesz té sé re. Ugyan ak kor hos  szabb táv -
ra ter mé sze te sen ál mod juk a jö vőt, aho gyan
azt a Hungarospa me nedzs ment je ed dig is
tet te. Szü let nek az öt le tek, hogy né hány év
múl va új att rak ci ó val ruk kol junk elő, er ről
azon ban még ko rai be szél ni. A ter ve zés nél
ter mé sze te sen fi gye lem be ves  szük a leg -
újabb tu risz ti kai tren de ket, fi gyel jük ver -
seny tár sa in kat nem csak itt hon, ha nem Eu ró -
pá ban és szer te a vi lág ban.

Hungarospa: Eu ró pa leg na gyobb für dő komp le xu ma

Czeglédi Gyu la 1956. no -
vem ber 8-án szü le tett Haj dú -
szo bosz lón. Vég zett sé ge gaz -
da sá gi mér nök, szakközgaz-
da. Pá lya fu tá sa kez de tén a
MOL haj dú szo bosz lói egy sé -
gé ben  se géd mun kás, majd
szo ci ál po li ti kai ve ze tő volt.

Rö vid köz igaz ga tá si ki té rőt kö ve tő en 12 évig
dol go zott a SZOT üdül te tés ben. 1996 óta a
Hungarospa Haj dú szo bosz lói Zrt. ve zér igaz ga -
tó ja. Nős, két fel nőtt ko rú gyer mek ap ja.

Az igé nye sen gon do zott, szé pen fej lő dő al -
föl di üdü lő vá ros, Haj dú szo bosz ló a ma -
gyar ide gen for ga lom egyik fel leg vá ra. A
vá ros örök sé ge, fej lő dé sé nek alap ja az ősi
Pan non-ten ger év mil li ó kon ke resz tül le ra -
kó dott kin cse, a gyógy víz.

Ked ve ző adott sá gú, ki vá ló an meg kö ze lít he tő
te le pü lés Haj dú szo bosz ló, amely egész év ben
tö ké le te sen al kal mas csa lá dok, és gyógy ul ni,
fel üdül ni vá gyók tel jes ki kap cso ló dá sá ra.
Több mint egy mil lió ven dég éj sza ká val Bu da -
pest után Hé víz zel ri va li zál va hol má so dik, hol
har ma dik he lyen áll a lá to ga tott ság te rén. 
– Elő ször 1075-ben em lí tik a te le pü lést, amely
a tö rök pusz tí tás alatt el nép te le ne dett – mond -

ja Sóvágó Lász ló pol gár mes ter. Bocs kai 1606
szep tem be ré ben ír ta azt az ado mány le ve let,
amely alap ján új ra be né pe sült. A vá ros mint
gyógy hely és üdü lő köz pont, va la mint a haj dú -
szo bosz lói gyógy víz szü le tés nap ja ként egy -
aránt 1925. ok tó ber 26-át em lí tik. A „fo lyé -
kony arany” fel szín re tö ré sé nek nap ja ez, mely
a tu riz mus szem pont já ból meg ha tá ro zó volt a
kis me ző vá ros éle té ben, és új le he tő sé get kí nált
a fej lő dés hez. A szoboszlói gyógy víz mind az
egész ség meg őr zés, mind a gyó gyí tás so rán ki -
emel ke dik a ter mé szet pa ti ká já nak tár há zá ból.

A pol gár mes ter sza vai sze rint 24 ezer la ko -
sa van ma Haj dú szo bosz ló nak. A lé lek szám
hos  szú évek óta stag nál. – Az ide gen for ga lom
na gyon je len tős, na gyon szép be vé te li for rás,
de még is  csak egy lá bon ál lást je lent, ezért a fi -
a tal ság más fe lé ka csin gat – fo gal maz Sóvágó
Lász ló. Az ok egy sze rű: a dön tő meg él he té si

for rás az ide gen for ga lom, ahol vi szony lag ala -
csony fi ze té sű mun ka he lyek van nak. Je len tős
ipa ri lé te sít mény, ipa ri park nincs, meg él he té si
le he tő sé get még a me ző gaz da ság kí nál, de az
ott fog lal koz ta tot tak szá ma év ről év re csök -
ken. Na gyon sok em ber nek van ki sebb föld je,
hob bi kert je, de egy re ke ve seb ben él nek a me -
ző gaz da ság ból an nak el le né re, hogy ki vá ló
ter mő föld jei van nak a vá ros nak. En nek oka az,
hogy csak kis ré sze ön töz he tő, ami a mai idő -
já rá si vi szo nyok kö zött a jó ter més gát ja, fej te -
get te a pol gár mes ter, aki sze rint a lösz há tat ön -
töz he tő vé kell ten ni, ám ez rend kí vül költ sé ges
be ru há zás. Vé le mé nye sze rint en nek meg ol dá -
sa dön tő en nem ön kor mány za ti fel adat, ezért
nem tart ja va ló szí nű nek, hogy a vá ro si költ -

ség ve tés ből akár az ön erő re pénzt tud ná nak
szo rí ta ni an nak el le né re, hogy Haj dú szo bosz ló
azon na gyon rit ka ma gyar vá ro sok egyi ke,
amely nek egy fil lér adó sá ga sincs, sőt fej lesz -
tés re is fut ja. Ma gyar or szág leg na gyobb gáz -
szol gál ta tó já nak, a Tigáznak a vá ros ban van a
köz pont ja, a szol gál ta tás azon ban má sutt fo lyik,
ezért be vé te li for rás ként, az az ipar űzé si adó -

fi ze tő ként nem gya ko rol je len tős ha tást a vá ros
éle té re, vi szont sok haj dú szo bosz ló i nak biz to -
sít mun ka he lyet. A leg na gyobb fog lal koz ta tó
az ön kor mány zat 900 mun ka vál la ló val. Ez a
szám még je len tő sebb, ha a vá ros gaz dál ko dást
és a für dőt is fi gye lem be ves  szük, ahol a vá ros
tu laj do nos ként ér de kelt. A mun ka nél kü li ség
nagy já ból az or szá gos át lag nak fe lel meg, míg
a tér ség ben en nél sok kal ma ga sabb. A csa lá -
dok pénz ügyi hely ze tét nya ran ta az is se gí ti,

hogy Haj dú szo bosz lón több mint tíz ezer ven -
dég ágy van. En nek sze re pe azon ban egy re ki -
sebb, mert sok szál lo da épül. – Azt mond tam
ugyan, hogy ipar nincs, de je len tős be ru há zás,
mun ka le he tő ség a ho te lek épí té se, fel újí tá sa.
Az el múlt évek ben sok  mil li árd fo rin tot for dí -
tot tak fej lesz tés re – húz ta alá a pol gár mes ter,
mond ván, ma már több mint négyezer szál lo -
dai ágy ta lál ha tó Haj dú szo bosz lón. – Eu ró pa
leg na gyobb für dő je a mi enk, itt épült az el ső
él mény für dő, ta valy ad tuk át az Aqua-Palace-
t, és a szál lo dák zö mé nek sa ját für dő je, or vo si
ren de lő je van – vá zol ta dr. Sóvágó Lász ló.
Meg vál to zott a ven dég kör, hi szen a rend szer -
vál tást meg elő ző en be uta ló val ér kez tek a ven -
dé gek, most vi szont min den ki ön szán tá ból  lá -
to gat el Haj dú szo bosz ló ra. A lá to ga tók zö me,
60 szá za lé ka ma gyar, 40 százaléka kül föl di,
zöm mel len gyel és né met, de las san fel zár kó -
zik Ro má nia is. Amíg a deb re ce ni re pü lő tér
nem mű kö dik, más nem ze tek je len tős ér dek lő -
dé sé re nem szá mí ta nak. 

A vá ros ve ze tő  sze rint fon tos, hogy ne a
men  nyi ség re, ha nem a mi nő ség re he lyez zék a
hang súlyt, és a hoz zá juk lá to ga tó kat a leg ma -
ga sabb szín vo na lú el lá tás ban ré sze sít sék. An -
nak ér de ké ben, hogy a ven dé gek hos  szabb
idő re ma rad ja nak, több prog ram ra, na gyobb
ös  sze fo gás ra len ne szük ség a tér ség ben. 

– Min den, ami a vá ros fej lő dé sét szol gál -
ja, az egy ben ide gen for ga lom ét is – ös  szeg zi
a pol gár mes ter. Hi szen – mint mond ja – ha
va la ki el uta zik va la ho va, sze ret né szép, kul -
tu rált kör nye zet ben töl te ni ide jét. – Ezen a té -
ren még van ten ni va ló Ma gyar or szá gon, bár
azt gon do lom, a mi vá ro sunk a ren de zet teb -
bek kö zé tar to zik – fű zi hoz zá, pél da ként em -
lít ve, hogy eb ben az év ben tel jes sé vált a csa -
tor na há ló zat, ta valy ad ták át a fel újí tott gim -
ná zi u mot, rö vi de sen pedig bir tok ba ve szik a
750 mil lió fo rint ból kor sze rű sí tett ren de lő in -
té ze tet. Egy 1,3 mil li árd fo rint ér té kű, két for -
du lós pá lyá zat el ső „aka dá lya it” si ker rel vet -
ték, így vár ha tó an a vá ros köz pont is át épül,
meg újul 2013 vé gé re. 

Haj dú szo bosz ló a ter mé szet pa ti ká ja

Dr. Sóvágó Lász ló 1951-ben
szü le tett Haj dú bö ször mény -
ben. Jo gász, Sze ge den vég -
zett. Haj dú szo bosz lón dol -
go zott a köz igaz ga tás ban,
majd 1990–1994 kö zött par -
la men ti kép vi se lő. Az MDF
ala pí tó tag ja. 1994 óta Haj -

dú szo bosz ló pol gár mes te re. 15 éven át volt a
Ma gyar Für dő vá ros ok Szö vet sé gé nek el nö ke.

Az 1927 óta üzemelő fürdőt ötfokozatú skálán a látogatók 4,75 körül pontozzák. És Ön hogy értékeli? 

Haj dú szo bosz ló 1925 óta jelentős üdülő- és gyógyközpont, látogatóinak 60 százaléka magyar
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A fe dett él mény für dő át adá sá val he lyé re ke -
rült az utol só, hi ány zó lánc szem, Eu ró pa
leg na gyobb für dő komp le xu ma, a Hungaro -
spa Haj dú szo bosz ló im már min den igényt
ki elé gít a gyógy- és wellnessztu riz mus te rü -
le tén. Czeglédi Gyu la ve zér igaz ga tó sze rint
a ver seny ké pes ség meg őr zé sé nek tit ka a mi -
nő ség és a fej lő dés.

– Több mint nyolc van öt év telt el az óta, hogy
Pá vai Vajna Fe renc geo ló gus 1925-ben hé vi -
zet ta lált Haj dú szo bosz lón. Me lyek vol tak az -
óta a leg fon to sabb mér föld kö vek?
1927. jú li us 26-át, a fö veny für dő meg nyi tá sát
te kint jük gyógy für dőnk szü le tés nap já nak. Az -
óta fo lya ma tos a fej lő dés. 1942-ben már 9
me den ce üze mel, a for ga lom el éri az évi fél -
mil lió látogatót.1972-ben épül az úszó me den -
ce és az új ter mál für dő, a for ga lom több mint
más fél milliós. 1991-ben a gyógy für dő rész -
vény tár sa ság gá ala kul, több sé gi tu laj do no sa a
vá ro si ön kor mány zat. 1995-ben meg nyí lik a
für dő sa ját kem ping je, majd sza na tó ri u ma. 

– Az utol só más fél év ti zed mil li ár dos fej -
lesz té sei mi lyen ered mé nye ket hoz tak a vi lág -
hí rű haj dú szo bosz lói gyógy víz re épü lő komp -
le xum ban? 

– 1996-ban a Gyógy für dő Rt. és a tu laj do -
nos ön kor mány zat 8 év re szó ló 900 mil li ós
fej lesz té si ter vet fo ga dott el, ami 6 év alatt
va ló sult meg 4,2 mil li árd fo rint ból. En nek
ke re té ben 1998-ban sa ját tő ké ből és ön kor -
mány za ti tá mo ga tás sal meg kez dő dött a ter -
mál für dő épü le té nek bő ví té se, fel újí tá sa.
2000-ben va ló sult meg az egyik leg je len tő -
sebb in no va tív be ru há zás, az Aquapark,
amely az egész ha zai tu riz mus ra ha tást gya -
ko rolt. A Szé che nyi terv ben el sők kö zött el -
nyert egy mil li ár dos tá mo ga tás sal 2001 ok tó -
be re és 2002 nya ra kö zött a strand me den cék
mű sza ki lag tel je sen meg újul tak, él mény ele -
mek kel bő vül tek, el ké szült Kö zép-Eu ró pa
leg na gyobb, 6200 m2 víz fe lü le tű me den cé je,
az Aquapark te rü le te két sze re sé re bő vült, 3 új
óri ás csúsz da épült, és el ké szült az iga zi szen -
zá ci ó nak szá mí tó me di ter rán ten ger part.  A

kor mány 2007-ben ki emelt pro jekt ként ne ve -
sí tet te, és 2,25 mil li árd fo rint tal tá mo gat ta az
Aqua-Palace fe dett él mény für dőt, ame lyet
2010 már ci u sá ban avat tunk. 

– A Hungarospa ho gyan őr zi meg ver -
seny ké pes sé gét? 

– Két alap ve tő en fon tos té nye zőt emel nék
ki. Az egyik a pi a ci igé nyek fi gye lem be vé te -
lé vel elő ké szí tett fo lya ma tos fej lesz tés, a má -
sik pe dig a mi nő ség, mely be be le tar to zik a
szol gál ta tá sok szín vo na la és a ven dég sze re -
tet, a ven dég ki szol gá lá sa is. Ar ra tö rek szünk,
hogy mun kánk ról fo lya ma to san vis  sza jel zé -
se ket kap junk. En nek egyik mód ja a kér dő -
íves fel mé rés, amely ben a ven dé gek 5 pon tos
ská lán ér té kel nek ben nün ket. Az át lag pont -
szám évek óta 4,75 kö rül ala kul, ami na gyon
jó ered mény nek szá mít. A szak mai szer ve ze -
tek től is ka punk vis  sza jel zé se ket. Az utób bi
10-12 év ben el is me ré sek so rát ér de mel tük ki. 

– Az Ön mun ká ját is több díj jal jutal-
mazták…

– 2001-ben a Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér -
dem rend Lo vag ke reszt je pol gá ri ta go za tá nak
ki tün te té sét kap tam meg, 2005-ben pe dig a
„Haj dú szo bosz ló ért” ki tün te tést. A tu risz ti kai
te vé keny ség irá nyí tá sá ban, ter ve zé sé ben,
szer ve zé sé ben, a nem zet kö zi tu risz ti kai kap -
cso la tok te rén vég zett ki emel ke dő mun ka el -
is me ré se ként 2009-ben ve het tem át a Pro
Turismo dí jat. Ezek az el is me ré sek jel zik,
hogy jó az út, és a kö zös ség hasz nát szol gál -
ja, amin já runk. Ter mé sze te sen a dí jak cé -
günk va la men  nyi dol go zó já nak kö zös mun -
ká ját is di csé rik. 

– Mi lyen a für dő lá to ga tott sá ga?
– 2010-ben ös  sze sen 2 221 814 szol gál -

ta tást ér té ke sí tet tünk. Az idei év ed dig el telt
idő sza ká ban ugyan an  nyi für dő ven dé günk
volt, mint ta valy. A jú li u si több he tes hű vös
idő szak vis  sza ve tet te a ven dég for gal mat.
Sze ren csé re az Aqua-Palace él mény für dő,
és a gyógy für dő ilyen kor is kí nál für dő zé si
le he tő sé get, és a strand me leg vi zes, gyógy -
vi zes me den céi nagy előnyt je len te nek pl. a
Ba la ton nal szem ben. A ki esést a nyá ri as

szep tem ber ben si ke rült be pó tol nunk. A
gyógy ásza ti for ga lom né hány szá za lék kal
el ma rad a ta va lyi tól, me lyet re mé nye ink
sze rint év vé gé ig kom pen zál ni tu dunk. Jö -
vő re na gyon ne héz év re szá mí tunk, hisz
vár ha tó an to vább csök ken a la kos ság fi ze -
tő ké pes sé ge. A már ki fu tó ban lé vő üdü lé si
csekk sze re pét csak las san tud ja át ven ni a
Szé che nyi Pi he nő Kár tya. En nek el le né re
bí zunk a si ke ré ben. A je len le gi fi nan szí ro -
zá si prob lé mák el le né re a gyógy ásza tot
sem sza bad le ír ni. A Haj dú szo bosz lói
Gyógy für dő nagy le he tő sé ge ket lát az or -
vo si ku ta tá sok ban, me lyek alá tá maszt ják a
kü lön bö ző gyógy ke ze lé sek és a für dő kú ra
ha té kony sá gát.

– To váb bi cé lok? 
– El sőd le ges cél most a be fe je zett fej lesz -

té sek pénz ügyi és szak mai me ne dzse lé se, tu -
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Hungarospa: Eu ró pa leg na gyobb für dő komp le xu ma

Czeglédi Gyu la 1956. no -
vem ber 8-án szü le tett Haj dú -
szo bosz lón. Vég zett sé ge gaz -
da sá gi mér nök, szakközgaz-
da. Pá lya fu tá sa kez de tén a
MOL haj dú szo bosz lói egy sé -
gé ben  se géd mun kás, majd
szo ci ál po li ti kai ve ze tő volt.
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dol go zott a SZOT üdül te tés ben. 1996 óta a
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tó ja. Nős, két fel nőtt ko rú gyer mek ap ja.
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ja Sóvágó Lász ló pol gár mes ter. Bocs kai 1606
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ség ve tés ből akár az ön erő re pénzt tud ná nak
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amely nek egy fil lér adó sá ga sincs, sőt fej lesz -
tés re is fut ja. Ma gyar or szág leg na gyobb gáz -
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köz pont ja, a szol gál ta tás azon ban má sutt fo lyik,
ezért be vé te li for rás ként, az az ipar űzé si adó -
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nagy já ból az or szá gos át lag nak fe lel meg, míg
a tér ség ben en nél sok kal ma ga sabb. A csa lá -
dok pénz ügyi hely ze tét nya ran ta az is se gí ti,

hogy Haj dú szo bosz lón több mint tíz ezer ven -
dég ágy van. En nek sze re pe azon ban egy re ki -
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mond ván, ma már több mint négyezer szál lo -
dai ágy ta lál ha tó Haj dú szo bosz lón. – Eu ró pa
leg na gyobb für dő je a mi enk, itt épült az el ső
él mény für dő, ta valy ad tuk át az Aqua-Palace-
t, és a szál lo dák zö mé nek sa ját für dő je, or vo si
ren de lő je van – vá zol ta dr. Sóvágó Lász ló.
Meg vál to zott a ven dég kör, hi szen a rend szer -
vál tást meg elő ző en be uta ló val ér kez tek a ven -
dé gek, most vi szont min den ki ön szán tá ból  lá -
to gat el Haj dú szo bosz ló ra. A lá to ga tók zö me,
60 szá za lé ka ma gyar, 40 százaléka kül föl di,
zöm mel len gyel és né met, de las san fel zár kó -
zik Ro má nia is. Amíg a deb re ce ni re pü lő tér
nem mű kö dik, más nem ze tek je len tős ér dek lő -
dé sé re nem szá mí ta nak. 

A vá ros ve ze tő  sze rint fon tos, hogy ne a
men  nyi ség re, ha nem a mi nő ség re he lyez zék a
hang súlyt, és a hoz zá juk lá to ga tó kat a leg ma -
ga sabb szín vo na lú el lá tás ban ré sze sít sék. An -
nak ér de ké ben, hogy a ven dé gek hos  szabb
idő re ma rad ja nak, több prog ram ra, na gyobb
ös  sze fo gás ra len ne szük ség a tér ség ben. 

– Min den, ami a vá ros fej lő dé sét szol gál -
ja, az egy ben ide gen for ga lom ét is – ös  szeg zi
a pol gár mes ter. Hi szen – mint mond ja – ha
va la ki el uta zik va la ho va, sze ret né szép, kul -
tu rált kör nye zet ben töl te ni ide jét. – Ezen a té -
ren még van ten ni va ló Ma gyar or szá gon, bár
azt gon do lom, a mi vá ro sunk a ren de zet teb -
bek kö zé tar to zik – fű zi hoz zá, pél da ként em -
lít ve, hogy eb ben az év ben tel jes sé vált a csa -
tor na há ló zat, ta valy ad ták át a fel újí tott gim -
ná zi u mot, rö vi de sen pedig bir tok ba ve szik a
750 mil lió fo rint ból kor sze rű sí tett ren de lő in -
té ze tet. Egy 1,3 mil li árd fo rint ér té kű, két for -
du lós pá lyá zat el ső „aka dá lya it” si ker rel vet -
ték, így vár ha tó an a vá ros köz pont is át épül,
meg újul 2013 vé gé re. 

Haj dú szo bosz ló a ter mé szet pa ti ká ja

Dr. Sóvágó Lász ló 1951-ben
szü le tett Haj dú bö ször mény -
ben. Jo gász, Sze ge den vég -
zett. Haj dú szo bosz lón dol -
go zott a köz igaz ga tás ban,
majd 1990–1994 kö zött par -
la men ti kép vi se lő. Az MDF
ala pí tó tag ja. 1994 óta Haj -

dú szo bosz ló pol gár mes te re. 15 éven át volt a
Ma gyar Für dő vá ros ok Szö vet sé gé nek el nö ke.

Az 1927 óta üzemelő fürdőt ötfokozatú skálán a látogatók 4,75 körül pontozzák. És Ön hogy értékeli? 

Haj dú szo bosz ló 1925 óta jelentős üdülő- és gyógyközpont, látogatóinak 60 százaléka magyar
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Hajdúhadház – a le he tõ sé gek vá ro sa
Hajdúhadház kö zel 14 000 fõs vá ros, Deb re cen és Nyír egy -
há za kö zött fél úton a 4. szá mú fõ út men tén he lyez ke dik el. A
haj dú vá ros ja va részt me zõ gaz da ság ból élt, a te le pü lést kö -
rül ve võ ag rár cé lú te rü le tek most is je len tõ sek. A la kos ság a
kert sé gek ben szõ lõs ker te ket, gyü möl csö sö ket bir to kol, va la -
mint egy re több cég ke re si be fek te té si cél lal a tel ke ket a vá -
ros ha tá rá ban, táv la ti cél jai alap ján Hajdúhadház nyu ga ti ré -
szét sze ret né az ön kor mány zat ipa ri park ká ala kí ta ni. Nagy
elõny az, hogy a te rü le tek árai vi szony lag ala cso nyak. A 4.
szá mú fõ út most épü lõ, Deb re cent el ke rü lõ sza ka szá nak be -
fe je zé se után sok kal ha ma rabb el le het majd ér ni az au tó pá -
lyát is, ez is le he tõ sé get te remt az ide te le pü lõ cé gek nek a
költ ség ha té ko nyabb lo gisz ti kai ter ve zés re.

Idén el in dult az ön kor mány za ti tu laj don ban lé võ térkõ-
gyártó üzem, ahol a köz cé lú fog lal koz ta tot tak vé gez het nek
va ló di ter me lõ mun kát. Ter ve zet ten az ön kor mány za ti me -
zõ gaz da sá gi te rü le tek meg mun ká lá sá ra is sor ke rül a köz -
fog lal koz ta tás ke re té ben.

Haj dúk örök sé ge
A Bocs kai té ren ta lál ha tó a két tor nyú Re for má tus temp -
lom és a Pol gár mes te ri Hi va tal, amely az 1912-ban épült
Bocskay szál ló épü le té ben ka pott he lyet. A te le pü lé sen
egy kö zép is ko la, két ál ta lá nos is ko la mû kö dik, il let ve a
kul tu rá lis ér té ke ket Cso ko nai Mû ve lõ dé si Ház és a Dr.
Föl di Já nos Könyv tár, Em lék ház és Ga lé ria õr zi. Itt élt és
al ko tott a mél tán hí res Éger há zi Im re kor társ fes tõ mû -
vész, de szá mos hí res tu dós, mû vész és író vi szi Had ház
hí rét a nagy vi lág ban.

Az ön kor mány zat épü le té nek pin cé jé ben ki ala kí tás ra ke -
rült egy nép raj zi ki ál lí tás a Radnóczi Fe renc Kertbarátkör
mun ká já nak kö szön he tõ en, va la mint a temp lom ban be ren -
de zett egy ház és is ko la tör té ne ti ki ál lí tás is egye dül ál ló. 

Hajdúhadház észak-ke le ti ré szén he lyez ke dik el a Li get, és
mel let te a ke le ti or szág rész egyet len lak ta nyá ja, a Vay
Ádám Ki kép zõ bá zis. A Li ge ten szá mos ter mé sze ti ér ték is
ta lál ha tó: jel leg ze tes er dõ tár su lá sok, a ma gyar kö kör csin, és
föl di ku tya po pu lá ció. 

A te le pü lé sen nagy ha gyo má nya van a ká posz ta ter me -
lés nek, az ok tó ber ben meg ren de zett Tor zsás Na pok ren dez -
vény so ro zat eb bõl a ha gyo mány ból me rít. Ci vil szer ve ze tek,
in téz mé nyek és ba rá ti tár sa sá gok ver se nyez nek a fesz ti vál
utol só nap ján, hogy ki tud ja a leg fi no mabb ételt el ké szí te ni,
ter mé sze te sen ká posz tá ból.

Min den év ben van Szü re ti fel vo nu lás, amely a szõ lõ ter -
mesz té si és bor ter me lé si ha gyo má nyo kat ele ve ní ti fel, fel dí -
szí tett sze ke re ken vo nul nak fel a had há zi és a kör nye zõ te le -
pü lé sek szõ lõs gaz dái. 2011-ben elõ ször, ha gyo mány te rem tõ
cél lal Eu ró pa-nap volt, amely az uni ós ös  sze tar to zást erõ sí ti.
Be mu tat ko zott szá mos Eu ró pai Uni ós tag or szág, a la kos ság
meg is mer het te a fran cia, né met, len gyel, por tu gál, gö rög és
er dé lyi ha gyo má nyo kat és gaszt ro nó mi ai ér té ke it.

Pol gár mes ter: Csáfordi Dé nes 
Al pol gár mes ter: Vargáné Sõ rés Ilo na

Jegy zõ: Dr. Su ba Ta más

El ér he tõ ség:
52/583-420, 

titkarsag@hajduhadhaz.hu, 
www.hajduhadhaz.hu

Tapasztalt versenyzõk a Torzsás napon

És az ifjú tehetségek is jelen vannak

A hajdúhadházi Bocskai tér

Csáfordi Dénes polgármester, dr. Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszterrel a Torzsás Napokon
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A Hor to bá gyi Hal gaz da ság a hor -
to bá gyi ha lá sza ti ha gyo má nyok
őr ző je ként, a ma gyar tó gaz da sá gi
kul tú ra egyik meg te rem tő je ként
1916 óta gaz dál ko dik kö zel 6000
hek tár ha las tó rend sze ren, ez zel
Eu ró pa egyik leg na gyobb ponty -
ter me lő hal gaz da sá ga.

A ha las ta vak a Hor to bá gyi
Nem ze ti Park te rü le tén ter mé -
sze ti kör nye zet ben ta lál ha tók
ter mé szet vé del mi ol ta lom alatt,
ré szei a Vi lág örök ség nek. 

A tár sa ság fő te vé keny sé ge 
a hal gaz dál ko dás, mely ki ter jed
a hal kel te tés től a ter me lé sen, fel-
dolgozáson át a kereskedelemig. 

Áruhaltermelés éves szin ten
3 000 ton na (70% ponty, 20%
bu sa, 5% amur, 4% ra ga do zó,
1% egyéb). 2004 óta öko ló gi ai
gaz dál ko dást vé gez nö vény evő
(bu sa, amur) és ra ga do zó ha lak
vo nat ko zá sá ban. 

2011-ben a hal gaz da ság
védőgázas cso ma go lá sú Ir dalt

Amur fi lé ter mé ke nyer te el a 
75. Or szá gos Me ző gaz da sá gi 
és Élel mi szer ipa ri Ki ál lí tás
(OMÉK) Bio gaz dál ko dá si dí ját.
A cso ma go lás elő nye az esz té ti -
kai lát vány mel lett, adalékanyag
és tartósítószer mentessége,
valamint frissen tartó ereje. A
ter mék ér de kes sé ge az ir -
da lás, mely nek kö szön -
he tő en kö zel szál ka -
men tes az alap -
anyag. 

A Hor to bá gyi
Hal® ki tű nő íze,
és ter me lé sé nek
kö rül mé nyei mi -
att a leg ke re set -
tebb ha zai hal ter mé -
kek egyi ke, egye dül ál ló mi nő sé -
gé re ga ran cia a Deb re ce ni Kar -
di o ló gi ai In té zet aján lá sa. 
Fenn ál lá sá nak 95 éves év for du -
ló já ból, ha gyo mány te rem tő
szán dék kal ke rült meg ren de zés -
re 2011. ok tó ber 15–16-án az I.
Hor to bá gyi Le ha lá szá si Ün nep.
A ren dez vény cél ja meg mu tat ni

a ha lá szat ha gyo má nyos for má -
ját, a ké zi há ló hú zást, és a nél -
kü löz he tet len ös  sze tar tást. A két
nap alatt kö zel 3500 lá to ga tó
cso dál ta kí ván csi an a hor to bá -
gyi ha lá szok há ló já ban ven dé -
ges ke dő 400 má zsa ha lat, mely
a te le lő ta vak ba ke rült át. A ha lá -

sza ti be mu ta tó és ki ál lí tás
mel lett fo lya ma tos szín -

pa di prog ra mok szó -
ra koz tat ták a kö zön -
sé get. A hor to bá gyi
hal éte le ket ki tű nő

ita lok kí sér ték.
Amíg a fel nőt tek
a Tarpa pálinkát,
a Vivamus Pin cé -

szet bo ra it és a
Brandecker Sör főz de sö re it

kós tol gat ták, ad dig a gye re kek
kéz mű ves fog lal ko zás mel lett
az íjá szat tal, a pó ni-lo vag lás sal,
a ver seny ző vizs lák kal és a ma -
dár kór ház la kó i val is mer ked tek.
Bő vebb in for má ció és ké pek:
www.lehalaszasiunnep.hu

Hagyományteremtő lehalászási ünnep a Hortobágyon

Sze re tet tel vá runk min den kit, ün ne pel jen ve lünk jö vő re is, és kós tol ja meg a Hor to bá gyi Hal® -at!
El ér he tő ség: Hor to bá gyi Hal gaz da ság Zrt. • 4071 Hor to bágy, Czinege J. u. 1. • Tel.: 52/369-110;  • info@hhgzrt.hu; www.hhgzrt.hu 
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al kal má ból 2011. ok tó ber al kal má ból 2011. ok tó ber 
15–16-án ren dez te meg az el ső15–16-án ren dez te meg az el ső

le ha lá szá si ün ne pet. le ha lá szá si ün ne pet. 

Több mint 300 éve vár ja az
uta zó kat az egy ko ri Só-út
mel lett, a Ki lenc lyu kú híd
tö vé ben ez a gyö nyö rű,
nem ré gi ben fel újí tott mű -
em lék épü let, mely a vi lág -
örök ség ré szét is ké pe zi.

Tör té ne tét, a ván do rok
éle tét, a pusz tát fel fe de ző
nagy ja ink alak ját be mu ta tó
ki ál lí tás lát ha tó az egy ko ri
ven dég szo bák ban. Az ivó -
ban ha gyo má nyos pász tor
éte le in ket és a pusz tá ban
ter mett alap anyag ok ból –
szür ke mar há ból, rac ká ból,
gyöngy tyúk ból, man ga li -
cá ból, ha lak ból – sü tött-fő -
zött ínyenc sé ge ket kí ná -
lunk, me lye ket jó fé le ma -
gyar pá lin kák kal és bo rok -
kal kí sér het az uta zó.

A csár da tárt ka puk kal fo gad ja az ar ra já rót, csa lá do kat, ba rá to -
kat, ös  sze há za sod ni vá gyó kat, ki csi és nagy cso por to kat akár 250 fő -
ig. A te rasz, a tor nác, a csár da kert és ter mé sze te sen az épü let bel ső
te rei is kü lön le ges han gu la tot árasz ta nak. Egész év ben ér de mes be -
tér ni, a té li zord idő is ba rát sá gos sá vá lik a gyö nyö rű és me leg cse -
rép kály hák, le ve sek és tü ze sí tő ita lok tár sa sá gá ban.

Hor to bá gyi csár da
4071 Hor to bágy, Pe tő fi tér 1. sz.; te le fon: 06-52-589-010; e-mail: csarda@hortobagy.eu; www.hortobagy.eu

Hor to bá gyi csár da – Új ra nyit va!

Ha gyo mány, ter mé sze tes ség, ne mes egy sze rű ség, ra fi nált ízek. Tér jen be hoz zánk!

Kedves Partnereink!
Köszönjük egész éves támogató 

együttm ködésüket!

Békés ünnepeket és közös sikerekben gazdag, 
Boldog Új Évet Kívánunk!

A Cosmo Média Kft. nevében: 
Kövecsesné Takács Tünde

augusztus 19.

2011.

szeptember 23. november 25.
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