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A Piac téri szecessziós megyeháza, homlokzatán Zsolnay porcelán díszekkel

Feladatváltás a megyei önkormányzatoknál
Az intézményekre még, a területfejlesztésre pedig már kell figyelni 2012-ben, mondja Bodó Sándor országgyűlési képviselő, a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke. A megyei önkormányzatok szerepe
2012 januárjától jelentősen megváltozik.
Eddig egészségügyi, szociális, oktatási és
kulturális intézményeket tartottak fenn.
Jövő évtől ezeket a feladatokat az állam veszi át, de a megyei önkormányzatok koordinálják a megye területfejlesztését, s feladatuk lesz a megyébe áramló európai közösségi források, illetve magántőke menynyiségének és hatékonyágának növelése, a
munkahelyteremtés szolgálatába.
– Milyen feladatokat vesz át az önök önkormányzatától az állam?
– Eddig 13 kulturális, oktatási, egészségügyi
és szociális intézményt, valamint három gazdasági társaságot működtettünk, ezeket adjuk
át az államnak. Mivel a szocialista kormányzatok regnálásuk két ciklusa alatt minden évben drasztikusan csökkentették a finanszírozásunkat, a vagyonnal együtt kénytelenek vagyunk az adósságállományt is átadni. Az intézményektől és működtetésük terheitől való
megválás a mi önkormányzatunknak is könynyebbség, pedig – ha nagy erőfeszítések árán
is, de meg tudtuk őrizni fizetőképességünket.
– Hogyan érintik a reformok az ellátottakat, illetve a rendszer munkavállalóit?
– Alapvető célunk, hogy az átadás-átvételt
se az ellátottak, se a dolgozók ne érezzék
meg, ám nem lehet tagadni, hogy lesznek változások, amelyek nemcsak az intézmények,
de a megyei önkormányzat tisztviselőit is
érintik. Január elsejétől a kormányhivatalon
belül működő Megyei Intézményfenntartó
Központhoz kerülnek azok, akik az intéz-

ményhálózattal foglalkoznak. Létszámleépítéstől azonban szerintem sem nekik, sem az
intézményi dolgozóknak nem kell tartani.
– Az önkormányzati finanszírozásban új
fogalomként bukkan fel a feladatfinanszírozás. Mit jelent ez?
– Erre a meglehetősen szigorú, takarékos
rendszerre január elsejével fogunk átállni, és a
gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy amit
nem terveztünk be a költségvetésbe, arra nem
vehetünk fel majd hitelt. Minden eszközzel el
kell kerülni, hogy az adósságok újratermelődjenek. Nem lesz könnyű megoldani, hiszen
adót a megyei önkormányzat nem vethet ki, és
más egyéb saját bevételei sem nagyon keletkezhetnek. Éppen ezért forrásokat az átalakítás során felszabaduló tartalékok jelenthetnek.
– Milyen feladatokat ró a megyére az új
területfejlesztési intézményrendszer felállítása és működtetése?
– Az ország megújításának alfája és omegája
a munkahelyteremtés és a versenyképesség növelése. E két – egymással számtalanszor összeütközésbe kerülő cél – összehangolásában kapnak
a megyék óriási feladatot. Stratégia tervezéssel,
költségtakarékos és hatékony infrastruktúra kiépítésével kell létrehozniuk, majd működtetniük
egy olyan rendszert, amellyel minél több európai
forrást és magántőkét tudnak megyéjükbe vinni.

Bodó Sándor 1963-ban született Püspökladányban. Nős, két
gyermek édesapja 1985-ben
tanító szakon végzett, majd a
sárrétudvari általános iskolában
dolgozott. 2006–2011-ig Sárrétudvar polgármestere volt.
1998-tól a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja, 2011.
januárja óta pedig elnöke. 2011. októberében parlamenti mandátumot szerzett.

Számomra az otthont Debrecen jelenti,
ahol legfelhőtlenebb éveimet, a gyermekkoromat töltöttem. 78 éves vagyok,
bejártam az egész világot, és életutam
jó részét is, így bátran mondhatom, ha
egyetlen város emlékét vihetném el a
túlvilágra, az Debrecen lenne. 1956
után nagyon sokáig éltem emigrációban, és ez idő alatt volt egy vissza-viszszatérő álmom. Azt álmodtam, hogy ott
állok a Nagytemplom előtt, és összeszorul a boldogságtól a szívem.
Amikor először léptem újra magyar
földre, megkértem a feleségemet, hogy
mellékutakon autózzunk Debrecenig,
aztán bekötött szemmel vezessen engem végig a Piac utcán. A szemem
csak a Nagytemplom előtt nyitottam
ki, rácsodálkoztam az épületre, és
megszállt a gyermekkor édes nyugalma. Augusztus volt, folytattuk a sétánkat a Református Kollégium ódon épületéig, ahol a kapus meglehetősen szigorúan nézett ránk, és nem akart
beengedni egykori iskolám osztálytermeibe. Ekkor megkértem, hogy nagyapám miatt, akinek az emlékplakettje
ott van kiállítva kollégium emeletén,
tegyen kivételt a szigorú szabályok
alól. Amikor megértette, hogy Baltazár Dezső püspökre célozok, tisztelgett, és azt mondta: előttem a kollégium mindig nyitva áll.
Azóta is szívesen jövök, amikor csak
tehetem. Jövök koncertezni, jövök a
Nyári Zeneakadémiára az Ifjúsági Világzenekarral, és jövök, ha szükség van
rám, mert Debrecenbe mindig hazaérkezem.
Ismerje meg Debrecent és Hajdú
Bihar megyét Ön is, Kedves Olvasó és
leljen benne annyi örömöt, mint én.
Vásáry Tamás
zongoraművész, karmester és költő
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A tiszta, tudásalapú gazdaság a fejlődés záloga
A megye gazdasága rendkívül ellentmondásos. Vannak jó példák és kitörési lehetőségek, de az előrelépéshez az kell, hogy növekedjen a munka, a teljesítmény és a
szakképzés presztízse, és csökkenjen a korrupció, vélekedik Miklóssy Ferenc. A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara általános alelnöke dinamikus
növekedésre a közeljövőben nem számít.
– Magyarország legelmaradottabb vidéke az
Észak-Alföld régió, azon belül is HajdúBihar megye, melynek ipari termelése 2010ben 4,6 százalékkal csökkent. Ilyen elszomorító a helyzet?
– Debrecen térsége, a megye hajdúsági része
kedvezőbb helyzetben van, de a képet lerontja a bihari térség és Szabolcs. Valójában a
megyénk is ellentmondásos: Debrecen az első harmadban van a megyei jogú városok
rangsorában, vannak növekvő, döntően külföldi tulajdonú vállalkozások, de a kihatásuk
a térségre még nem jelent húzóerőt. A megye

Bihari Számadó Napok, kiállítás és vásár,
Berettyóújfalu
kedvező adottságokkal rendelkezik mezőgazdaságra, agráriparra, de egy ágazatot kivéve,
az élelmiszeripar, a cukorgyártástól a baromfifeldolgozásig jelentősen csökkent. A megtermelt agrár alaptermékek jelentős részét
nem itt dolgozzák fel.
– Jó példák? Kiaknázatlan lehetőségek?
– Ilyen a gyógyszeripar, amelynek jelentős képviselője, a Teva már jelen van, s az
egyetemmel közös fejlesztéseket folytat. Az

egyik legjelentősebb amerikai elektronikai
cég, a National Instruments is rendelkezik érdekeltségekkel. Az élelmiszer-feldolgozás,
az élelmiszeripari gépgyártás, a román-magyar kereskedelmi lehetőségek jobb kihasználása jelenthet kitörést. Lehet építeni a környezet- és egészségiparra, az orvostechnológiára, valamint a határon átnyúló kapcsolatokra, hiszen Nagyvárad térsége dinamikusabban fejlődik.
– Ön a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara arab tagozatát vezeti. Hajdú-Biharban
lehet ennek látható eredménye?
– Szeretnénk, ha minél több működő tőke
érkezne, illetve az itt lévő, növekedésre képes
vállalkozások kapnának támogatási lehetőséget a Széchenyi Terv vagy más forrás keretében, hogy új piachoz jussanak. Ilyen az orosz,
a román, a kínai és az arab piac. Vannak már
sikerek: a Dispomedicor nyitott Egyiptomban
gyárat, a Köröstej Kft. hajdúböszörményi
sajtüzeme jelentős mennyiséget exportál az
arab piacra.
– A kamara milyen segítséget tud nyújtani
a külföldi piacra jutásban?
– Szándékához képest korlátozottak a lehetőségei. Azzal, hogy kilenc éve működtetjük a Széchenyi kártyát, forráshoz igyekszünk juttatni a vállalkozásokat. Információkkal, kapcsolattartással, tájékoztatással,
partnerközvetítéssel szeretnék segíteni az arra alkalmas vállalkozókat, hogy kilépjenek
nagyobb piacra, külföldre. Ehhez azonban rá
kell döbbeni, hogy a versenyképesség növeléséhez új technológiákat, új termelékenységi
módszereket kell bevezetni.
– És szükség van a szaktudásra is...
– Ha növekedés beindul, szűk keresztmetszet lesz a szaktudás. A képzés jelentősen
visszaesett, külföldre is sokan mennek. A kamara hosszú évek óta szorgalmazza, és mára
szerencsére a döntéshozók is ráébredtek,
hogy tenni kell a szakképzési rendszer és a
társadalmi szemlélet alakításáért, a szaktudás
anyagi megbecsüléséért.
– Mire számít a megye gazdaságát illetően a közeljövőben?
– Jelentős, dinamikus növekedés nem valószínű. Szeretnénk, ha a hitelezés, forráshoz jutás könnyebb lenne, az élénkülő ro-

A századik év küszöbén a Debreceni Egyetem
„Elébe kívánunk menni a társadalom és a gazdaság igényeinek”
Relációs tájékoztató
mán piacon minél több magyar cég tudna
bekapcsolódni beszállítással, vegyes vállalatok alapításával, ide pedig több működő tőke érkezne. A versenyképesség-javítás alapvető feltétele, hogy a gazdaság etikussága
jelentősen javuljon, csökkenjen a korrupció,
a körbetartozás, mindenki vállalja a szerződésben foglaltak teljesítését, az elismerés ne
a lobbikapcsolatok, hanem a teljesítmény
alapján történjen, nőjön a szakmunka, a
szaktudás, reálszféra presztízse. Intenzívebben ki kell aknázni az egyetemeken lévő
szellemi kapacitást, meg kell találni a piaci
sikerekké transzformálásának módját. Ehhez a szándék megvan, de az eszköz- és intézményrendszert meg kell teremteni. Erre
kellene forrásokat biztosítani, mert ez a megyénk egyik nagy tartaléka.

Miklóssy Ferenc 1944-ben született. Gépgyártás-technológus, gépészmérnök, iparszakos mérnökközgazdász. 1982-től többségi tulajdonosa és ügyvezető igazgatója a KEVIÉP Kft.-nek. Egyéb
tisztségei mellett a Hajdú-Bihar
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke. Debrecen Város Díszpolgára
és Finnország magyarországi tiszteletbeli konzulja.

„Azüzletiélethangadója…”
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara fontosnak tartja, hogy a vállalkozók érdekeit szem elõtt tartva részt vállaljon 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 partnerkereséssel, 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 gazdasági élet napjainkban fellépõ kihívásaira fordítja a figyelmet. A nagy cégek képviselõinek irányításával végzett munka segítségével a Plato lehetõvé teszi a csoportos tanulást, a tapasztalatcserét, a tanácsadást, a hálózati mûködést, az üzleti fejlõdést és a határon túli kapcsolatépítés eredményességét is.
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Jövőre lesz száz esztendeje annak, hogy az akkori kormányzat modernizációs törekvéseinek
megvalósítása érdekében megalapították a
Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetemet.
– Az új intézmény figyelemre méltó célt tűzött maga elé: az évszázadok óta szellemi központként számon tartott Debreceni Református
Kollégium leghaladóbb hagyományaira építve
és a kor kihívásait messzemenően figyelembe
véve kívánta képezni hallgatóit. E kettős cél
vezérel bennünket is, amikor képzési és kutatási programjainkkal igyekszünk elébe menni
a gazdasági és társadalmi igényeknek – foglalta össze a Debreceni Egyetem filozófiáját mellékletünk számára Fábián István rektor.
A rektor kifejtette, a debreceni felsőoktatás
jelenkori történetében mérföldkő volt a 2000es esztendő. Az az év, amikor alapos előkészítést követően a társadalom- és természettudományokat oktató Kossuth Lajos Tudományegyetem, az orvostudományi és agráregyetemek, valamint a zeneművészeti és műszaki főiskolák egyetlen egységes intézménybe, a Debreceni Egyetembe integrálódtak. A felsőfokú
oktatás által lefedett területek szinte mindegyikét felölelve kitűnő alapot szolgáltat a felsőoktatás élvonalába tartozó komplex szemléletű,
minőségi teljesítményt nyújtó kutató egyetem
kialakulásához, amivé a Debreceni Egyetem
lett napjainkra. Számos tudományág – így például az élettudományok és több természettudományos, illetve társadalomtudományi szak
esetében – azt is elmondhatjuk, hogy nemzetközi mércével mérve is jelentős eredményeket
tudunk felmutatni, nevünk pedig egyre jobban
cseng külföldön is – mutatott rá Fábián István.
A Debreceni Egyetem mint név ugyanakkor azt is jelzi, hogy az intézmény a várossal
együtt gondolkodva, annak társadalmi és gazdasági igényeit, fejlesztési-fejlődési szükségleteit ismerve és folyamatosan kutatva tölti
be feladatát. A társadalmi-gazdasági igények
messzemenő figyelembe vétele mutatkozik
meg az új szakok indításában is. A szükségletek feltérképezését követően döntöttek nemrégiben – többek között – a gazdasági agrármérnöki, a klinikai laboratóriumi kutató és a
hungarológia mesterszakok indítása mellett.
A fiatal szakemberekre igényt tartó cégek,

szervezetek szükségleteire figyelemmel az
egyetem javítani tud a végzett fiatalok elhelyezkedési esélyein. Ezért hoztak létre kihelyezett tanszéket számos vállalkozással – így például a TEVA-val, TVK-val, a NAGISZ-szal, a
Hortobágyi Nemzeti Parkkal, az IT Serviceszel, és együttműködnek más partnerekkel is,

ellátást biztosító Debrecen Egészség Központ.
Az egyetemet néhány beszédes számmal is jellemezve Fábián István elmondta,
a debreceni egyetem a legnagyobb egységes felsőoktatási intézmény Magyarországon. 15 karának 64 alap-, 70 mester-, 4
osztatlan szakán és 25 doktori iskolájában

Jelenleg több mint 35 000 hallgató folytat tanulmányokat az intézményben
mint például a National Instuments-szel, a
Richterrel, vagy éppen az FAG-val – utóbbi cégeknél gyakorlati képzőhelyeket kialakítva.
A gazdasági szférával fenntartott kapcsolat gyümölcsözőnek bizonyul a kutatás és innováció területén is. A klaszter szintű együttműködés pedig különösen a gyógyszeripar az
informatika és az élelmiszeripar területén
jelentős – mutatott rá a rektor.
A minőségi munkához minőségi infrastruktúra kell, ennek megteremtése érdekében az
egyetem folyamatosan sikeresen pályázik. Néhány éve a 12 milliárd forintos Augusztaprogram keretében létrejött a klinikai gyógyításhoz, kutatáshoz és gyakorlati oktatáshoz
szükséges európai nívójú épület- és műszerháttér. Nem sokkal később a természettudományos és műszaki képzés feltételeit sikerült javítani, egy 6 milliárd forintos projekt eredményeként kedvezőbbek lettek a villamos-, vegyész- és biomérnök-képzés feltételei, elkészült az Informatikai Kar új épülete. A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centrumában jelenleg is tart egy szintén 12
milliárd forint értékű fejlesztés, amelynek köszönhetően rövidesen kiépül a magas szintű

több mint 35000 – köztük közel háromezer
külföldi – hallgató folytatja tanulmányait.
Idén mintegy 11 000 új hallgató kezdte
meg a tanévet.
– A tekintélyes létszám arra is kötelez
bennünket, hogy hallgatóbarát egyetemként
közvetítsünk értékeket az ifjúságnak. Ennek
érdekében egyre magasabb színvonalú hallgatói szolgáltatásokat nyújt az intézmény –

Dr. Fábián István a Debreceni Egyetem jogelőd intézményében, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen végzett
vegyész szakon 1980-ban és
azóta is az intézményben
dolgozik. 2003 óta egyetemi
tanár, 2005 óta tanszékvezető. Több évet töltött ösztöndíjakkal, illetve
meghívott kutatóként az USA-ban, Németországban és Japánban. 2008-10-ig a Tudományegyetemi Karok elnöke, 2010 júliusától pedig a
Debreceni Egyetem rektora. Egyik kutatási témája az ivóvizek állapota.
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A tiszta, tudásalapú gazdaság a fejlődés záloga
A megye gazdasága rendkívül ellentmondásos. Vannak jó példák és kitörési lehetőségek, de az előrelépéshez az kell, hogy növekedjen a munka, a teljesítmény és a
szakképzés presztízse, és csökkenjen a korrupció, vélekedik Miklóssy Ferenc. A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara általános alelnöke dinamikus
növekedésre a közeljövőben nem számít.
– Magyarország legelmaradottabb vidéke az
Észak-Alföld régió, azon belül is HajdúBihar megye, melynek ipari termelése 2010ben 4,6 százalékkal csökkent. Ilyen elszomorító a helyzet?
– Debrecen térsége, a megye hajdúsági része
kedvezőbb helyzetben van, de a képet lerontja a bihari térség és Szabolcs. Valójában a
megyénk is ellentmondásos: Debrecen az első harmadban van a megyei jogú városok
rangsorában, vannak növekvő, döntően külföldi tulajdonú vállalkozások, de a kihatásuk
a térségre még nem jelent húzóerőt. A megye

Bihari Számadó Napok, kiállítás és vásár,
Berettyóújfalu
kedvező adottságokkal rendelkezik mezőgazdaságra, agráriparra, de egy ágazatot kivéve,
az élelmiszeripar, a cukorgyártástól a baromfifeldolgozásig jelentősen csökkent. A megtermelt agrár alaptermékek jelentős részét
nem itt dolgozzák fel.
– Jó példák? Kiaknázatlan lehetőségek?
– Ilyen a gyógyszeripar, amelynek jelentős képviselője, a Teva már jelen van, s az
egyetemmel közös fejlesztéseket folytat. Az

egyik legjelentősebb amerikai elektronikai
cég, a National Instruments is rendelkezik érdekeltségekkel. Az élelmiszer-feldolgozás,
az élelmiszeripari gépgyártás, a román-magyar kereskedelmi lehetőségek jobb kihasználása jelenthet kitörést. Lehet építeni a környezet- és egészségiparra, az orvostechnológiára, valamint a határon átnyúló kapcsolatokra, hiszen Nagyvárad térsége dinamikusabban fejlődik.
– Ön a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara arab tagozatát vezeti. Hajdú-Biharban
lehet ennek látható eredménye?
– Szeretnénk, ha minél több működő tőke
érkezne, illetve az itt lévő, növekedésre képes
vállalkozások kapnának támogatási lehetőséget a Széchenyi Terv vagy más forrás keretében, hogy új piachoz jussanak. Ilyen az orosz,
a román, a kínai és az arab piac. Vannak már
sikerek: a Dispomedicor nyitott Egyiptomban
gyárat, a Köröstej Kft. hajdúböszörményi
sajtüzeme jelentős mennyiséget exportál az
arab piacra.
– A kamara milyen segítséget tud nyújtani
a külföldi piacra jutásban?
– Szándékához képest korlátozottak a lehetőségei. Azzal, hogy kilenc éve működtetjük a Széchenyi kártyát, forráshoz igyekszünk juttatni a vállalkozásokat. Információkkal, kapcsolattartással, tájékoztatással,
partnerközvetítéssel szeretnék segíteni az arra alkalmas vállalkozókat, hogy kilépjenek
nagyobb piacra, külföldre. Ehhez azonban rá
kell döbbeni, hogy a versenyképesség növeléséhez új technológiákat, új termelékenységi
módszereket kell bevezetni.
– És szükség van a szaktudásra is...
– Ha növekedés beindul, szűk keresztmetszet lesz a szaktudás. A képzés jelentősen
visszaesett, külföldre is sokan mennek. A kamara hosszú évek óta szorgalmazza, és mára
szerencsére a döntéshozók is ráébredtek,
hogy tenni kell a szakképzési rendszer és a
társadalmi szemlélet alakításáért, a szaktudás
anyagi megbecsüléséért.
– Mire számít a megye gazdaságát illetően a közeljövőben?
– Jelentős, dinamikus növekedés nem valószínű. Szeretnénk, ha a hitelezés, forráshoz jutás könnyebb lenne, az élénkülő ro-

A századik év küszöbén a Debreceni Egyetem
„Elébe kívánunk menni a társadalom és a gazdaság igényeinek”
Relációs tájékoztató
mán piacon minél több magyar cég tudna
bekapcsolódni beszállítással, vegyes vállalatok alapításával, ide pedig több működő tőke érkezne. A versenyképesség-javítás alapvető feltétele, hogy a gazdaság etikussága
jelentősen javuljon, csökkenjen a korrupció,
a körbetartozás, mindenki vállalja a szerződésben foglaltak teljesítését, az elismerés ne
a lobbikapcsolatok, hanem a teljesítmény
alapján történjen, nőjön a szakmunka, a
szaktudás, reálszféra presztízse. Intenzívebben ki kell aknázni az egyetemeken lévő
szellemi kapacitást, meg kell találni a piaci
sikerekké transzformálásának módját. Ehhez a szándék megvan, de az eszköz- és intézményrendszert meg kell teremteni. Erre
kellene forrásokat biztosítani, mert ez a megyénk egyik nagy tartaléka.

Miklóssy Ferenc 1944-ben született. Gépgyártás-technológus, gépészmérnök, iparszakos mérnökközgazdász. 1982-től többségi tulajdonosa és ügyvezető igazgatója a KEVIÉP Kft.-nek. Egyéb
tisztségei mellett a Hajdú-Bihar
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke. Debrecen Város Díszpolgára
és Finnország magyarországi tiszteletbeli konzulja.

„Azüzletiélethangadója…”
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara fontosnak tartja, hogy a vállalkozók érdekeit szem elõtt tartva részt vállaljon 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 partnerkereséssel, 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 gazdasági élet napjainkban fellépõ kihívásaira fordítja a figyelmet. A nagy cégek képviselõinek irányításával végzett munka segítségével a Plato lehetõvé teszi a csoportos tanulást, a tapasztalatcserét, a tanácsadást, a hálózati mûködést, az üzleti fejlõdést és a határon túli kapcsolatépítés eredményességét is.
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Csábító ajánlatok a debreceni Nagyerdőben
A csodálatos környezetben fekvő Aquaticum Debrecen Termál és Wellness Hotel széleskörű saját szolgáltatásokat kínál, és szervesen összekapcsolódik az
Élményfürdővel és a Termálfürdővel.
A hotel gazdag programmal készül az
ünnepekre.
Természetvédelmi területen, egy fürdőkomplexumban épült meg a hotel. Ez milyen előnyökkel jár?
A szálloda elsősorban a fürdőnek és a Nagyerdőnek köszönheti azt, hogy különösen kedveltté vált a vendégek körében. A komplexum
szolgáltatásai egy köntösben is megközelíthetőek, különösen nagy előny ez a kisgyermekes családoknál, akiknek télen sem kell a
kicsiket a hidegbe kivinni a fürdőzés után, a
mediterrán élményfürdőből fűtött folyosón
keresztül juthatnak el a meleg szobába.
– A vendégek a fürdő szolgáltatásait milyen feltételekkel vehetik igénybe?
– A szálloda csomagajánlatai mind tartalmazzák a termálfürdő használatát, de a legnépszerűbbek azok az ajánlataink, melyekben az élményfürdő korlátlan használata is
benne van, így a vendégek akár minden nap
és naponta többször lazíthatnak a termálvizes
medencékben vagy csúszhatnak le az óriáscsúszdák valamelyikén. Egy elektronikus

chippel ellátott karórával lehet közlekedni az
egységek között, így készpénzt sem kell a
vendégeknek magukkal vinniük, a karóra segítségével a fogyasztások közvetlenül a szobaszámlára terhelődnek.
– A hotelnek vannak-e saját wellness és
egészségmegőrző szolgáltatásai?
– A szálloda rendelkezik egy saját Wellness
Szigettel, ahol többféle kényeztető kezelést kínálunk, de a vendégek igénybe vehetik az élményfürdő Szaunacentrumát is, ahol heti
rendszerességgel jeges, vitaminos, sós, mézesolajos vagy akár sörös szeánszokon kényeztethetik magukat szaunamesterek irányítása alatt.
A komplexumban gyógyászati részleg is működik, melyben többféle TB által is támogatott
gyógykezelés is igénybe vehető.
– Milyen vendégkört céloznak meg?
– A szálloda elsődlegesen a kisgyermekes
családokat és az idősebb vendégeket célozza meg. A gyermekesek esetén az élményfürdő, az idősebb vendégek esetén a termálfürdő, és a gyógyászati részleg jelenti az elsődleges vonzerőt. A szállodában található
gyerekjátszóban a hét minden napján szakképzett óvónők várják a kicsiket, az élményfürdőben télen-nyáron kétszintes gyerekjátszóban, nyáron pedig játszótéren szórakozhatnak a gyerekek, míg a szülők a napernyők
alatt pihennek.

7

Hajdú-Bihar megye

– Az ünnepek jó alkalmat adnak a testi,
lelki felfrissülésre. Milyen ajánlatokkal készülnek erre az időszakra?
– Karácsonykor ünnepi díszbe öltözik a
szálloda, lesz bábműsor, kézműves foglalkozás a gyerekeknek, komolyzenei koncert
elsősorban a felnőtteknek és karácsonyi
parti a családoknak. Szilveszterkor új koncepcióval, új műsorral várjuk majd a hozzánk érkezőket. A téli szünetben sportanimációs programok színesítik a vendégek
itt-tartózkodását, úgy, mint játékdélelőtt
(darts, minibiliárd, csocsó), társasjáték,
„kamikáze” csúszdabajnokság a Mediterrán Élményfürdőben, zsonglőrklub, terempetanque, gyermekeknek minidisco és lufihajtogató bohóc.

Dr. Hevessy Gábor szállodaigazgató, egyetemi adjunktus. 2009, 2010, és 2011ben az „Év szállodása” a
keleti régióban, a turizmusvendéglátás szak szálloda
szakirányának felelőse a
Debreceni Egyetemen. Nős,
három gyermek édesapja.

A debreceniség értéke
Debrecen olyan különleges hely, melynek várossá fejlődését nem segítette elő előnyös
földrajzi fekvése. Nincs folyója, nem veszik
körül hegyek, s hajdan még kőfalakat sem
építhetett maga köré, hogy pótolja a természetes védelmet. E hátrányai ellenére városi
létének elmúlt 650 éve alatt Debrecen helyet
talált magának az ország térképén, gazdálkodott és kereskedett. A református kollégium
szellemi hátterével hatott környezetére, nyakas kálvinista akarattal megvédte magát a
külső támadásokkal szemben. S amikor kellett, az ország fővárosának szerepét is képes
volt betölteni, bizonyítva ezzel, hogy egy közösség ereje nem a falakban van, hanem tagjai lelkében – véli Kósa Lajos polgármester,
aki szerint a debreceniség különleges érték.
– Több mint tíz éve vezeti a várost. Milyennek
látja most Debrecent?
– Hagyományainkra építve kezdtünk az ezredforduló közeledtén az elődök teljesítményéhez méltó vállalkozásba. Nem kisebb
célt tűztünk ki magunk elé, mint azt, hogy a
városlakókkal közösen mindenki számára
boldogulási lehetőséget teremtsünk Debrecenben, és – divatos szóhasználattal élve –
„feltegyük” a várost Európa térképére. Az
elmúlt tizenkét évben rendkívül jelentős beru há zá sok meg va ló su lá sá hoz nyi tot tunk
utat, illetve valósítottunk meg magunk is
nagyszabású fejlesztéseket. Hatalmas lendülettel fejlődnek városunkban a magas
hozzáadott értékű iparágak: a gyógyszeripar, az informatikával, kommunikációval
kapcsolatos iparágak; és közvetlenül a gazdaságban hasznosulnak a Debreceni Egyetem tudásbázisára építő innovációs kutatások eredményei.
– Megújult a belváros is…
– A belváros funkcióbővítő rehabilitációja keretében az utóbbi két évben négy kiemelt nagyberuházás valósult, illetve valósul meg összességében közel 2 milliárd forint költséggel – melyből közel 1,5 milliárd
forint az Európai Uniós, valamint az állami
támogatás. Ezek emberközeli, a város lakóit, valamint az ide érkező turistákat szolgáló

fejlesztések. A város főterének immár több
mint egy évtizeddel ezelőtti kialakításához
szervesen kapcsolódó projekt keretében
megvalósult a Nagytemplom és a református kollégium épülete között található Emlékkert és Romkert rehabilitációja, a Hal
köz rekonstrukciója, valamint a Simonffy
utcai, volt általános iskola épületének átalakítása ifjúsági közösségi házzá. S megkezdődött a történelmi belvárost nyugati irányból elkerülő kiskörút egy szakaszának megépítése is.
– Rendkívül fontos a város életében a kultúra és a sport…
– A város szellemi hagyományainak megfelelően a kultúrát is rendkívül hasznos befektetésnek tekintjük. Elértük, hogy országos
szinten is kiemelkedő kulturális teljesítmények kötődjenek a város nevéhez. E modellben kiemelkedő szerep jut az európai szintű
képzőművészeti centrumként egzisztáló Modem Modern és Kortárs Művészeti Központnak, valamint az új utakat kereső Csokonai
Színháznak. Ez utóbbi törekvéseit egyre több
hazai és nemzetközi siker igazolja vissza. A
sport terén sorra rendezzük az Európa- és világbajnokságokat. Labdarúgócsapatunk, a
Loki pedig rendre aratja a sikereket. Tudjuk,
hogy sok európai polgár éppen ez utóbbi miatt jegyezte meg, s tartja számon Debrecen
nevét.
– Mitől jó debreceninek lenni, mitől lesz
élhetőbb a város?
– Debrecen valóban egyre otthonosabbá
válik. A város önkormányzata ugyanis tervszerűen és tudatosan törekszik arra, hogy
minél komfortosabban érezzék magukat az
itt élők, s mindazok, akik turistaként a városban járnak, vagy éppen tanulmányaik,
munkájuk miatt rövidebb-hosszabb ideig itt
élnek. A már említett, a belvárost érintő fejlesztési munkán kívül lényegében befejeztük a több esztendeje zajló, Európai Uniós
támogatású szennyvíz-csatornázási programot, s a szennyvíztelep bővítését. Elértük,
hogy a város közösségi közlekedése önkormányzati fennhatóság alá kerüljön, aminek
eredményeként ma már kivétel nélkül új, a

Új és új tervek gondoskodnak róla, hogy
továbbra is jó legyen debreceninek lenni
kor követelményeinek megfelelő, környezetbarát autóbuszok futnak Debrecen utcáin.
Közel félszáz buszmegállót újítottunk fel, az
elmúlt évek során több mint 26 kilométernyi
kerékpárutat építettünk, és 2011-ben megindulhatott a 2-es villamos pályájának kivitelezése is, mely közösségi közlekedési beruházás – nagyságát tekintve – hazánkban párját ritkítja. Mindez jól mutatja, hogy Debrecennek – a jelenkori gazdasági nehézségek
dacára is – tovább kell fejlődnie, napról napra, évről évre, hogy a jövőben is jó legyen
debreceninek lenni!

Kósa Lajos 1964-ben született Debrecenben. Egyetemi
tanulmányait Budapesten,
a
közgazdaságtudományi
egyetem tervgazdasági szakán folytatta. 1990 óta a Fidesz országgyűlési képviselője, 2007-től a párt alelnöke.
1998 óta négy alkalommal választották Debrecen polgármesterévé. Nős, négy gyermeke van.
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Csábító ajánlatok a debreceni Nagyerdőben
A csodálatos környezetben fekvő Aquaticum Debrecen Termál és Wellness Hotel széleskörű saját szolgáltatásokat kínál, és szervesen összekapcsolódik az
Élményfürdővel és a Termálfürdővel.
A hotel gazdag programmal készül az
ünnepekre.
Természetvédelmi területen, egy fürdőkomplexumban épült meg a hotel. Ez milyen előnyökkel jár?
A szálloda elsősorban a fürdőnek és a Nagyerdőnek köszönheti azt, hogy különösen kedveltté vált a vendégek körében. A komplexum
szolgáltatásai egy köntösben is megközelíthetőek, különösen nagy előny ez a kisgyermekes családoknál, akiknek télen sem kell a
kicsiket a hidegbe kivinni a fürdőzés után, a
mediterrán élményfürdőből fűtött folyosón
keresztül juthatnak el a meleg szobába.
– A vendégek a fürdő szolgáltatásait milyen feltételekkel vehetik igénybe?
– A szálloda csomagajánlatai mind tartalmazzák a termálfürdő használatát, de a legnépszerűbbek azok az ajánlataink, melyekben az élményfürdő korlátlan használata is
benne van, így a vendégek akár minden nap
és naponta többször lazíthatnak a termálvizes
medencékben vagy csúszhatnak le az óriáscsúszdák valamelyikén. Egy elektronikus

chippel ellátott karórával lehet közlekedni az
egységek között, így készpénzt sem kell a
vendégeknek magukkal vinniük, a karóra segítségével a fogyasztások közvetlenül a szobaszámlára terhelődnek.
– A hotelnek vannak-e saját wellness és
egészségmegőrző szolgáltatásai?
– A szálloda rendelkezik egy saját Wellness
Szigettel, ahol többféle kényeztető kezelést kínálunk, de a vendégek igénybe vehetik az élményfürdő Szaunacentrumát is, ahol heti
rendszerességgel jeges, vitaminos, sós, mézesolajos vagy akár sörös szeánszokon kényeztethetik magukat szaunamesterek irányítása alatt.
A komplexumban gyógyászati részleg is működik, melyben többféle TB által is támogatott
gyógykezelés is igénybe vehető.
– Milyen vendégkört céloznak meg?
– A szálloda elsődlegesen a kisgyermekes
családokat és az idősebb vendégeket célozza meg. A gyermekesek esetén az élményfürdő, az idősebb vendégek esetén a termálfürdő, és a gyógyászati részleg jelenti az elsődleges vonzerőt. A szállodában található
gyerekjátszóban a hét minden napján szakképzett óvónők várják a kicsiket, az élményfürdőben télen-nyáron kétszintes gyerekjátszóban, nyáron pedig játszótéren szórakozhatnak a gyerekek, míg a szülők a napernyők
alatt pihennek.
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– Az ünnepek jó alkalmat adnak a testi,
lelki felfrissülésre. Milyen ajánlatokkal készülnek erre az időszakra?
– Karácsonykor ünnepi díszbe öltözik a
szálloda, lesz bábműsor, kézműves foglalkozás a gyerekeknek, komolyzenei koncert
elsősorban a felnőtteknek és karácsonyi
parti a családoknak. Szilveszterkor új koncepcióval, új műsorral várjuk majd a hozzánk érkezőket. A téli szünetben sportanimációs programok színesítik a vendégek
itt-tartózkodását, úgy, mint játékdélelőtt
(darts, minibiliárd, csocsó), társasjáték,
„kamikáze” csúszdabajnokság a Mediterrán Élményfürdőben, zsonglőrklub, terempetanque, gyermekeknek minidisco és lufihajtogató bohóc.

Dr. Hevessy Gábor szállodaigazgató, egyetemi adjunktus. 2009, 2010, és 2011ben az „Év szállodása” a
keleti régióban, a turizmusvendéglátás szak szálloda
szakirányának felelőse a
Debreceni Egyetemen. Nős,
három gyermek édesapja.

A debreceniség értéke
Debrecen olyan különleges hely, melynek várossá fejlődését nem segítette elő előnyös
földrajzi fekvése. Nincs folyója, nem veszik
körül hegyek, s hajdan még kőfalakat sem
építhetett maga köré, hogy pótolja a természetes védelmet. E hátrányai ellenére városi
létének elmúlt 650 éve alatt Debrecen helyet
talált magának az ország térképén, gazdálkodott és kereskedett. A református kollégium
szellemi hátterével hatott környezetére, nyakas kálvinista akarattal megvédte magát a
külső támadásokkal szemben. S amikor kellett, az ország fővárosának szerepét is képes
volt betölteni, bizonyítva ezzel, hogy egy közösség ereje nem a falakban van, hanem tagjai lelkében – véli Kósa Lajos polgármester,
aki szerint a debreceniség különleges érték.
– Több mint tíz éve vezeti a várost. Milyennek
látja most Debrecent?
– Hagyományainkra építve kezdtünk az ezredforduló közeledtén az elődök teljesítményéhez méltó vállalkozásba. Nem kisebb
célt tűztünk ki magunk elé, mint azt, hogy a
városlakókkal közösen mindenki számára
boldogulási lehetőséget teremtsünk Debrecenben, és – divatos szóhasználattal élve –
„feltegyük” a várost Európa térképére. Az
elmúlt tizenkét évben rendkívül jelentős beru há zá sok meg va ló su lá sá hoz nyi tot tunk
utat, illetve valósítottunk meg magunk is
nagyszabású fejlesztéseket. Hatalmas lendülettel fejlődnek városunkban a magas
hozzáadott értékű iparágak: a gyógyszeripar, az informatikával, kommunikációval
kapcsolatos iparágak; és közvetlenül a gazdaságban hasznosulnak a Debreceni Egyetem tudásbázisára építő innovációs kutatások eredményei.
– Megújult a belváros is…
– A belváros funkcióbővítő rehabilitációja keretében az utóbbi két évben négy kiemelt nagyberuházás valósult, illetve valósul meg összességében közel 2 milliárd forint költséggel – melyből közel 1,5 milliárd
forint az Európai Uniós, valamint az állami
támogatás. Ezek emberközeli, a város lakóit, valamint az ide érkező turistákat szolgáló

fejlesztések. A város főterének immár több
mint egy évtizeddel ezelőtti kialakításához
szervesen kapcsolódó projekt keretében
megvalósult a Nagytemplom és a református kollégium épülete között található Emlékkert és Romkert rehabilitációja, a Hal
köz rekonstrukciója, valamint a Simonffy
utcai, volt általános iskola épületének átalakítása ifjúsági közösségi házzá. S megkezdődött a történelmi belvárost nyugati irányból elkerülő kiskörút egy szakaszának megépítése is.
– Rendkívül fontos a város életében a kultúra és a sport…
– A város szellemi hagyományainak megfelelően a kultúrát is rendkívül hasznos befektetésnek tekintjük. Elértük, hogy országos
szinten is kiemelkedő kulturális teljesítmények kötődjenek a város nevéhez. E modellben kiemelkedő szerep jut az európai szintű
képzőművészeti centrumként egzisztáló Modem Modern és Kortárs Művészeti Központnak, valamint az új utakat kereső Csokonai
Színháznak. Ez utóbbi törekvéseit egyre több
hazai és nemzetközi siker igazolja vissza. A
sport terén sorra rendezzük az Európa- és világbajnokságokat. Labdarúgócsapatunk, a
Loki pedig rendre aratja a sikereket. Tudjuk,
hogy sok európai polgár éppen ez utóbbi miatt jegyezte meg, s tartja számon Debrecen
nevét.
– Mitől jó debreceninek lenni, mitől lesz
élhetőbb a város?
– Debrecen valóban egyre otthonosabbá
válik. A város önkormányzata ugyanis tervszerűen és tudatosan törekszik arra, hogy
minél komfortosabban érezzék magukat az
itt élők, s mindazok, akik turistaként a városban járnak, vagy éppen tanulmányaik,
munkájuk miatt rövidebb-hosszabb ideig itt
élnek. A már említett, a belvárost érintő fejlesztési munkán kívül lényegében befejeztük a több esztendeje zajló, Európai Uniós
támogatású szennyvíz-csatornázási programot, s a szennyvíztelep bővítését. Elértük,
hogy a város közösségi közlekedése önkormányzati fennhatóság alá kerüljön, aminek
eredményeként ma már kivétel nélkül új, a

Új és új tervek gondoskodnak róla, hogy
továbbra is jó legyen debreceninek lenni
kor követelményeinek megfelelő, környezetbarát autóbuszok futnak Debrecen utcáin.
Közel félszáz buszmegállót újítottunk fel, az
elmúlt évek során több mint 26 kilométernyi
kerékpárutat építettünk, és 2011-ben megindulhatott a 2-es villamos pályájának kivitelezése is, mely közösségi közlekedési beruházás – nagyságát tekintve – hazánkban párját ritkítja. Mindez jól mutatja, hogy Debrecennek – a jelenkori gazdasági nehézségek
dacára is – tovább kell fejlődnie, napról napra, évről évre, hogy a jövőben is jó legyen
debreceninek lenni!

Kósa Lajos 1964-ben született Debrecenben. Egyetemi
tanulmányait Budapesten,
a
közgazdaságtudományi
egyetem tervgazdasági szakán folytatta. 1990 óta a Fidesz országgyűlési képviselője, 2007-től a párt alelnöke.
1998 óta négy alkalommal választották Debrecen polgármesterévé. Nős, négy gyermeke van.
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TEVA: Debrecen gyógyszergyára
Kihívásokkal teli, ugyanakkor sikeres időszakot tudhat maga mögött Debrecen
egyik legnagyobb munkáltatója, a Teva
Gyógyszergyár Zrt. Az elmúlt időszak történéseiről dr. Hegedűs Lajost, a vállalat vezérigazgatóját kérdeztük.
– A TEVA története több mint 100 éves múltra tekint vissza. Mit érdemes tudni a kezdetekről, és mi a helyzet ma?
– A gyógyszeripar hazánk egyik legmeghatározóbb, és igen nagy presztízsű iparága, ahol
a debreceni gyógyszergyártás mindig is az élvonalban szerepelt. Ez ma sincs másként.
Persze óriási mértékű volumennövekedés történt az elmúlt évtizedekben, így mára a debreceni gyáregység adja a TEVA-csoport tablettagyártásának 15%-át, mely éves szinten
mintegy 10 milliárd tablettát jelent.
– Milyen jelentősebb beruházások voltak
az elmúlt időszakban?
– Kis túlzással az elmúlt években szinte
minden hónapra jutott egy üzemavató, vagy
éppen egy alapkőletétel. Izgalmas és eseménydús időszakot tudhatunk magunk mögött, hiszen beruházásainknak köszönhetően
a TEVA-csoport egyik központjává váltunk.
Debreceni telephelyünk a generikus termékek európai K+F központjává vált, és a tavaly
átadott MegaPack csomagolóüzemünk a világ vezető gyógyszergyárai közé emelte a
nagyerdei gyáregységet.
– Milyen beruházások várhatók a jövőben?
– Bízunk benne, hogy ezt a fejlődési ütemet
a jövőben is folytatni tudjuk. Jelenleg is zajlik
egy steril termékeket (pl.: injekció, szemcsepp)

Az innováció fontos része a cég működésének

Évi tízmilliárd tabletta készül a debreceni TEVA-telephelyen
előállító gyártóközpont kivitelezése Gödöllőn,
melyet a tervek szerint 2012-ben adunk át. Az
említett beruházásokon túl számos, „a kerítésen
kívülről” nem érzékelhető kapacitásbővítő projekt is zajlik. A termelési volumenek növelésére irányuló fejlesztések mellett folyamatosan
bővítjük eszközparkunkat, jelentős összegeket
fektetünk környezetvédelmi, illetve minőségbiztosítási területekbe.
– Milyen hatással volt a gazdasági környezet az elmúlt években a gyár életére?
– A nehezedő gazdasági helyzet a gyógyszeripar szereplőire is fokozódó terhet rótt, így
az elmúlt években sokan meg is lepődtek, hogy
meglévő beruházásaink mellett újakat is kezdtünk. Az elmúlt időszak öt, világviszonylatban
is jelentős beruházása valódi kihívás elé állította kollégáinkat, de sikeresen helytálltunk.
– Már beszéltünk a beruházásokról. A cég
fontosnak tartja a jövőbe való beruházást?
Gondolok itt a Debreceni Egyetemmel való
sikeres együttműködésre.
– Földrajzi közelségünknek köszönhetően az elmúlt évtizedekben mindig is volt
kapcsolat az egyetem és a gyár között. Természetes volt, hogy az egyetemen végzett
vegyészek, gyógyszerészek nálunk helyezkedtek el. De ahogy egyre kevesebb diák érdeklődött a reál tárgyak iránt, úgy csökkent
a természettudományi karra jelentkezők
száma is. Így ott álltunk, hogy ha sürgősen
nem lépünk, jelentős utánpótlás-problémával kell szembenéznünk. Egy több éves,
átfogó HR-projekt részeként már a középisko lák ban meg kezd jük a re ál tár gyak
népszerűsítését, és a gyakorlatorientáltabb
képzés érdekében szorosan együtt dolgozunk a Debreceni Egyetemmel. Így már két
kihelyezett tanszék is működik a gyárban,

kollégáink tartanak órákat az egyetemen, és
gyárlátogatásokat szervezünk az érdeklődő
hallgatóknak. Legutóbb pedig innovációs
pályázatot hirdettünk az egyetemistáknak.
– Mitől ilyen sikeres a gyógyszergyár?
– Vállalatunk sikere egyértelműen munkatársainknak köszönhető. Mindhárom gyáregységünkben a munkájuk iránt elhivatott,
szakmájukhoz kiválóan értő kollégák dolgoznak. Öröm látni, hogy az idősebb, szakmailag tapasztaltabb munkatársak hogyan tanítják be a fiatalabb kollégákat. Ők pedig
hozzák magukkal a friss lendületet, az innovatív gondolatokat, mely jövőbeni fejlődésünknek a kulcsa.

Dr. Hegedűs Lajos 1975-ben
okleveles gyógyszerészként
végzett a Semmelweis Egyetemen. 10 éve a TEVA Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója,
korábban a gödöllői HUMAN,
illetve a máltai Pharmamed
Gyógyszergyárakban volt vezérigazgató.Irányítása alatt a TEVA Gyógyszergyár Zrt. megkapta az „Év legnagyobb
újraberuházója díját”, és részesült a XVIII. Magyar Innovációs Nagydíjban. Az Üzleti Etikai
Díj és a Kármán Tódor Díj is a nevéhez fűződik.
Debrecen város díszpolgára. Nős, 5 gyermeke
és 6 unokája van.
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A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.
az élhetőbb életkörülményekért dolgozik

Tíz éves a National Instruments Magyarországon

Innováció és sokszínűség – ez jellemzi a
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű
Zrt.-t és szolgáltatásait, vallja Nagy Miklós
vezérigazgató. „Lépést tartani a fejlődéssel, megfelelni az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatásra vonatkozó követelményeknek a
mai nehéz gazdasági helyzetben nem egyszerű feladat – mondja a vezérigazgató. A
társaság legfontosabb célkitűzése olyan
szolgáltatást nyújtani, amely a fogyasztók
legnagyobb megelégedését szolgálja. Ars
poétikánk: »A víz az élet forrása!« Ebben
a mondatban benne van nemcsak a szükséges tisztelet és alázat, ami a közös kincsünket a vizet megilleti, hanem a sikeres jövő
lehetősége és képe is.”
– Mi jellemző a társaság szolgáltatási területére?
– Hajdú-Bihar 58 településén az ivóvíz, 13
településén pedig a szennyvíz-csatornaszolgáltatást végezzük. A tavalyi évben, a megyében 137 ezer lakos ivóvíz igényének kielégítéséről gondoskodtunk. Az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség javító Programja keretében kialakított új, korszerű vízkezelési technológiákat alkalmazunk. A program célja, az
Uniós előírásoknak megfelelő minőségű
egészséges ivóvíz biztosítása az érintett településeken. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt. és a települési önkormányzatok
között létrejött megállapodások alapján az elmúlt két évben számos, a vízminőség javítását szolgáló beruházást végzett a Vízmű saját
tervezésében és kivitelezésében. A fejlesztéseknek köszönhetően Hajdúsámson, Konyár,
Hencida, Hajdúszovát, Gáborján, Egyek-telekháza, Fülöp és Sáránd közüzemi vízmű telepe újult meg. A vízminőség javítása érdekében olyan vízkezelési technológiát telepített a
Vízmű, amely a nyersvizek szennyező kom-

Laboratórium, spektrofotométer, toxikus
nehézfémek vizsgálatához.
ponenseit, mint a vas, az arzén, a mangán és
az ammónium az egészségügyi határérték alá
csökkentette. Működési területünkön a megtisztított szennyvíz mennyisége 2010-ben
több mint egymillió köbméter volt.
– Milyen múltra tekint vissza a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.?

A cég által tervezett és megvalósított ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó
fejlesztés technológiai részlete
– A részvénytársaság jogelődje 1959-ben
– Melyek a társaság előtt álló legfontoalakult “Megyei Vízmű és Kútépítő Víz Gáz- sabb feladatok?
szerelő Vállalat” néven. 1963-tól a helyi ta– Jelenleg is tart részvénytársaságunk szernácsi kezelésben és üzemeltetésben lévő víz- vezeti felépítésének korszerűsítése, amelynek
műveket folyamatosan vette át üzemeltetésre következtében átláthatóbb, hatékonyabban
a vállalat. Idő közben korábbi elnevezése működő struktúra alakul ki. A Vízmű azonban
megváltozott Hajdú-Bihar Megyei Víz- és csak akkor képes ellátni a feladatait, és biztonCsatornamű Vállalatra. 1994. január 1-jével ságosan üzemeltetni a vízi közműveket, ha a
alakult meg a Hajdú-Bihari Önkormányzatok szolgáltatásait időben és maradéktalanul megVízmű Zártkörűen működő Részvénytársa- fizetik. A költségtérítés megkönnyítéséhez a
ság 71 tulajdonos önkormányzattal.
díjbeszedés jelenlegi rendszerének átalakítását
– Az említett főtevékenységek mellett a végezzük. Hamarosan lehetővé válik területársaság folyamatosan egyéb tevékenysége- tünkön is a pénzintézeteken, illetve az
ket is folytat. Melyek ezek?
Interneten keresztül történő fizetés. Elsődleges
– Az egyik legfontosabb a saját, akkredi- célunk és legfőbb feladatunk pedig továbbra is
tált laboratórium működtetése. A vizsgálati a társaság alaptevékenységi körébe tartozó zatevékenységhez kapcsolódóan négy csoport- vartalan ivóvíz-szolgáltatás ellátása, valamint
ban (klasszikus analitika, spektroszkópia, a szennyvízelvezetés, -tisztítás biztosítása, élkromatográfia, biológia) végzi részvénytár- hetőbb életkörülmények megteremtése.
saságunk üzemeltetési tevékenységeinek ellenőrzését, segítését, illetve külső partnerek
részére ellenőrzi a nem a részvénytársaságunk által üzemeltetett vízi közművek műNagy Miklós 51 éves, okleködését, a szolgáltatott ivóvíz, a közcsatorveles gépészmérnök. A köznába bocsátott, és a szennyvíztisztító berenműszolgáltatásban szerzett
dezésben kezelt szennyvíz minőségét. Mindtöbb éves tapasztalattal vette
át 2009. decembertől a Hajemellett társaságunk szivattyú-gyártást és
dú-Bihari Önkormányzatok
vízóra hitelesítést is végez. Gyártmányunk
Vízmű Zrt. irányítását. Az
minősége megfelel a kor követelményeinek
Energia Gazdálkodási Egyeés a mélyépítési munkáknál az általunk
sület és a Hidrológiai Társaság tagja. Nős, két
gyártott szivattyúkat továbbra is eredményegyermek édesapja.
sen használják.

gyelmük arra is kitért, hogy az
adott hely milyen messze van
a felvevő piacoktól, milyen az
infrastruktúrája és milyen támogatást kap a vállalkozás helyi, illetve országos szinten.
Miután 2001-ben mindezek
Magyarországon biztosítottak
voltak, így a keleti országrészre, Debrecenbe települt az
amerikai vállalkozás.
A kezdetekben a cég jelenlegi helyén ipari park néven
A National Instruments alapítói már a meg- egy felhagyott anyagbánya
Az amerikai vállalkozás 2001-ben települt Debrecenbe
alakuláskor 100 éves tervet készítettek, mely- volt némi fűvel és legelő birben olyan alapelveket definiáltak, amelyek kákkal – idézi fel nevetve a cégvezető. Elein- repvállalásból is. Példaként említi a cég körhosszú távú iránymutatást adnak, és értékek te átlagosan 80 embernek adott munkát, ma nyezetbarát technológiáját, egy másik proalapján hozzák döntéseiket. Ezek: az őszinte- azonban több mint 1000 foglalkoztatott van, s gramukkal a helyi non-profit szervezeteket
ség, tisztelet, folyamatos fejlesztés, és a ve- a hazai gyárban minőségi, magas hozzáadott segítik anyagilag és önkéntes munkával.
vők kiszolgálása. Ha ezeket az alapelveket értékű munka folyik. A kezdeti tervek szerint Egyik érdekes kezdeményezésük, hogy munbetartjuk, akkor olyan munkahelyi légkör ala- kizárólag a gyártóközpontot akarták létrehoz- katársaik 23 iskolában programozást tanítakul ki, amely Európa-szerte is csak kevés he- ni. Ám a megvalósítás annyira jól sikerült, kö- nak szakkör keretében – a Lego Mindstorms
lyen adatik meg – mondja Ábrahám László a szönhetően a gyártási mutatóknak, hogy a ve- segítségével, így több mint 200 gyerek ismerdebreceni vállalat ügyvezetője. Ezek mentén zetők úgy gondolták mást is idehoznak. Jelen- kedhet meg a robotok és a programozás viláhalad tehát a vállalat, amelyet ma már az leg 13 terület működik a leányvállalatnál – gával. A nagyobbak számára a szakképzési
hozzájárulás révén tudnak segítséget nyújtani
– az egyetem és az egyik helyi középiskola e
támogatás révén hozott létre egy nagyon korszerű laboratóriumot.
A National Instruments ügyvezetője, Ábrahám László a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja. E minőségében is jól látja a térség vállalkozásainak helyzetét. Mint mondja: az ő cégüknél
nem volt csoportos létszámleépítés akkor
sem, amikor a gazdasági válság időszakát éltük, de a természetes fogyást átmenetileg
nem pótolták, s ugyancsak átmenetileg 5 százalékos bércsökkentést hajtottak végre, amelyet azonban a válság elmúltával visszaadtak
a dolgozóknak. Ábrahám László úgy látja: A
körülöttük lévő nagyobb cégek jól kezelték a
válságot, s néhányan új beruházásba kezdtek,
vagy a korábbi kapacitásaikat bővítették.
Összességében azonban nem jó a helyzet sem
a megyében, sem az országban – ennek egyik
oka a korrupció, a legfőbb ok pedig a bizalom
A cég több mint 1000 munkatársa közül néhányan, 23 iskolában tanítanak programozást, hiánya. A magyarok pesszimistábbak, mint
például az amerikai emberek, akik a fél pohár
hogy a gyerekek is megismerkedhetnek a robotok világával
vízre azt mondják: félig tele van. Míg mi, maamerikai tőzsdén jegyeznek. Ha a terveknek köztük Európát, Ázsiát és Amerikát kiszolgá- gyarok inkább félig üresnek látjuk. Ha lehetmegfelelően tud fejlődni a cégcsoport, akkor ló központok, mint az IT, jog, pénzügy, HR, ne párosítani az amerikaiak optimizmusát,
idén a teljes árbevétel meg fogja haladni az Service Center és amire a legbüszkébb va- lendületét a magyarok kitartásával és szorgalegymilliárd dollárt. A vállalat sikere nem vé- gyok a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó mér- mával, csodákra lennénk képesek.
letlen, hiszen tudatosan a kutatás-fejlesztésre nökség – teszi hozzá Ábrahám László. A cég
összpontosít, vagyis árbevételének 17–18%- olyan elektronikus berendezéseket, részegyát erre a szegmensre forgatja vissza, ezzel ségeket gyárt, amelyekkel mérni, vezérelni és
biztosítva azt, hogy évente több száz új ter- automatizálni lehet, és melyeket világszerte
Dr. Ábrahám László 1977-ben
több mint 90 országban, több mint 30 000 váméket vezessen be a piacra.
végzett a Budapesti Műszaki
2000-ben ért el az anyacég arra a fejlesz- sárló használ nap mint nap. A hazánkban
Egyetemen, mint villamostési pontra, amikor dönteni kellett, hol bőví- gyártott termékeknek azonban sajnálatosan
mérnök, majd posztgraduális
tik a gyártókapacitást. Miután a vezetők meg- csupán a 0,5%-a kerül a hazai piacra, a
képzésben híradástechnikai
néztek több lehetséges helyszínt (Mexikó, 99,5%-a export.
szakmérnökként. Pályafutását
A National Instruments a megyében a 4.
Távol-Kelet, Kelet-Európa) úgy döntöttek,
a Videotonnál kezdte. 2001
hogy Debrecenben telepednek le. Az új telep- legnagyobb vállalat, árbevételét tekintve oróta az NI Hungary Kft. ügyhelyet keresők fókuszában olyan szempontok szágos szinten a 64., így mindenképpen példa
vezetője. 2008-ban az év menedzsere lett. A cég
vezetése mellett szívügye a következő generászerepeltek, mint politikai stabilitás, befekte- lehet. Éppen ezért – mondja Ábrahám László
ció. A helyi üzleti életben is nagy szerepet vállal.
tőbarát környezet, egyetemi közelség, és fi- - a társaság kiveszi részét a társadalmi szeA National Instruments anyavállalatát három egyetemet végzett fiatal mérnök alapította 35 évvel ezelőtt Texas állam fővárosában, Austinban. Míg az első termékük egy
számítógépet és egy programozható mérőberendezést kapcsolt össze, addig ma a
grafikus rendszertervezésnek köszönhetően számítógép alapú, komplett mérőberendezéseket gyártanak a világ több mint 90
országa számára. A céget ma már az amerikai tőzsdén is jegyzik, éves árbevétele pedig megközelíti az egymilliárd dollárt.
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A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.
az élhetőbb életkörülményekért dolgozik

Tíz éves a National Instruments Magyarországon

Innováció és sokszínűség – ez jellemzi a
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű
Zrt.-t és szolgáltatásait, vallja Nagy Miklós
vezérigazgató. „Lépést tartani a fejlődéssel, megfelelni az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatásra vonatkozó követelményeknek a
mai nehéz gazdasági helyzetben nem egyszerű feladat – mondja a vezérigazgató. A
társaság legfontosabb célkitűzése olyan
szolgáltatást nyújtani, amely a fogyasztók
legnagyobb megelégedését szolgálja. Ars
poétikánk: »A víz az élet forrása!« Ebben
a mondatban benne van nemcsak a szükséges tisztelet és alázat, ami a közös kincsünket a vizet megilleti, hanem a sikeres jövő
lehetősége és képe is.”
– Mi jellemző a társaság szolgáltatási területére?
– Hajdú-Bihar 58 településén az ivóvíz, 13
településén pedig a szennyvíz-csatornaszolgáltatást végezzük. A tavalyi évben, a megyében 137 ezer lakos ivóvíz igényének kielégítéséről gondoskodtunk. Az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség javító Programja keretében kialakított új, korszerű vízkezelési technológiákat alkalmazunk. A program célja, az
Uniós előírásoknak megfelelő minőségű
egészséges ivóvíz biztosítása az érintett településeken. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt. és a települési önkormányzatok
között létrejött megállapodások alapján az elmúlt két évben számos, a vízminőség javítását szolgáló beruházást végzett a Vízmű saját
tervezésében és kivitelezésében. A fejlesztéseknek köszönhetően Hajdúsámson, Konyár,
Hencida, Hajdúszovát, Gáborján, Egyek-telekháza, Fülöp és Sáránd közüzemi vízmű telepe újult meg. A vízminőség javítása érdekében olyan vízkezelési technológiát telepített a
Vízmű, amely a nyersvizek szennyező kom-

Laboratórium, spektrofotométer, toxikus
nehézfémek vizsgálatához.
ponenseit, mint a vas, az arzén, a mangán és
az ammónium az egészségügyi határérték alá
csökkentette. Működési területünkön a megtisztított szennyvíz mennyisége 2010-ben
több mint egymillió köbméter volt.
– Milyen múltra tekint vissza a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.?

A cég által tervezett és megvalósított ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó
fejlesztés technológiai részlete
– A részvénytársaság jogelődje 1959-ben
– Melyek a társaság előtt álló legfontoalakult “Megyei Vízmű és Kútépítő Víz Gáz- sabb feladatok?
szerelő Vállalat” néven. 1963-tól a helyi ta– Jelenleg is tart részvénytársaságunk szernácsi kezelésben és üzemeltetésben lévő víz- vezeti felépítésének korszerűsítése, amelynek
műveket folyamatosan vette át üzemeltetésre következtében átláthatóbb, hatékonyabban
a vállalat. Idő közben korábbi elnevezése működő struktúra alakul ki. A Vízmű azonban
megváltozott Hajdú-Bihar Megyei Víz- és csak akkor képes ellátni a feladatait, és biztonCsatornamű Vállalatra. 1994. január 1-jével ságosan üzemeltetni a vízi közműveket, ha a
alakult meg a Hajdú-Bihari Önkormányzatok szolgáltatásait időben és maradéktalanul megVízmű Zártkörűen működő Részvénytársa- fizetik. A költségtérítés megkönnyítéséhez a
ság 71 tulajdonos önkormányzattal.
díjbeszedés jelenlegi rendszerének átalakítását
– Az említett főtevékenységek mellett a végezzük. Hamarosan lehetővé válik területársaság folyamatosan egyéb tevékenysége- tünkön is a pénzintézeteken, illetve az
ket is folytat. Melyek ezek?
Interneten keresztül történő fizetés. Elsődleges
– Az egyik legfontosabb a saját, akkredi- célunk és legfőbb feladatunk pedig továbbra is
tált laboratórium működtetése. A vizsgálati a társaság alaptevékenységi körébe tartozó zatevékenységhez kapcsolódóan négy csoport- vartalan ivóvíz-szolgáltatás ellátása, valamint
ban (klasszikus analitika, spektroszkópia, a szennyvízelvezetés, -tisztítás biztosítása, élkromatográfia, biológia) végzi részvénytár- hetőbb életkörülmények megteremtése.
saságunk üzemeltetési tevékenységeinek ellenőrzését, segítését, illetve külső partnerek
részére ellenőrzi a nem a részvénytársaságunk által üzemeltetett vízi közművek műNagy Miklós 51 éves, okleködését, a szolgáltatott ivóvíz, a közcsatorveles gépészmérnök. A köznába bocsátott, és a szennyvíztisztító berenműszolgáltatásban szerzett
dezésben kezelt szennyvíz minőségét. Mindtöbb éves tapasztalattal vette
át 2009. decembertől a Hajemellett társaságunk szivattyú-gyártást és
dú-Bihari Önkormányzatok
vízóra hitelesítést is végez. Gyártmányunk
Vízmű Zrt. irányítását. Az
minősége megfelel a kor követelményeinek
Energia Gazdálkodási Egyeés a mélyépítési munkáknál az általunk
sület és a Hidrológiai Társaság tagja. Nős, két
gyártott szivattyúkat továbbra is eredményegyermek édesapja.
sen használják.

gyelmük arra is kitért, hogy az
adott hely milyen messze van
a felvevő piacoktól, milyen az
infrastruktúrája és milyen támogatást kap a vállalkozás helyi, illetve országos szinten.
Miután 2001-ben mindezek
Magyarországon biztosítottak
voltak, így a keleti országrészre, Debrecenbe települt az
amerikai vállalkozás.
A kezdetekben a cég jelenlegi helyén ipari park néven
A National Instruments alapítói már a meg- egy felhagyott anyagbánya
Az amerikai vállalkozás 2001-ben települt Debrecenbe
alakuláskor 100 éves tervet készítettek, mely- volt némi fűvel és legelő birben olyan alapelveket definiáltak, amelyek kákkal – idézi fel nevetve a cégvezető. Elein- repvállalásból is. Példaként említi a cég körhosszú távú iránymutatást adnak, és értékek te átlagosan 80 embernek adott munkát, ma nyezetbarát technológiáját, egy másik proalapján hozzák döntéseiket. Ezek: az őszinte- azonban több mint 1000 foglalkoztatott van, s gramukkal a helyi non-profit szervezeteket
ség, tisztelet, folyamatos fejlesztés, és a ve- a hazai gyárban minőségi, magas hozzáadott segítik anyagilag és önkéntes munkával.
vők kiszolgálása. Ha ezeket az alapelveket értékű munka folyik. A kezdeti tervek szerint Egyik érdekes kezdeményezésük, hogy munbetartjuk, akkor olyan munkahelyi légkör ala- kizárólag a gyártóközpontot akarták létrehoz- katársaik 23 iskolában programozást tanítakul ki, amely Európa-szerte is csak kevés he- ni. Ám a megvalósítás annyira jól sikerült, kö- nak szakkör keretében – a Lego Mindstorms
lyen adatik meg – mondja Ábrahám László a szönhetően a gyártási mutatóknak, hogy a ve- segítségével, így több mint 200 gyerek ismerdebreceni vállalat ügyvezetője. Ezek mentén zetők úgy gondolták mást is idehoznak. Jelen- kedhet meg a robotok és a programozás viláhalad tehát a vállalat, amelyet ma már az leg 13 terület működik a leányvállalatnál – gával. A nagyobbak számára a szakképzési
hozzájárulás révén tudnak segítséget nyújtani
– az egyetem és az egyik helyi középiskola e
támogatás révén hozott létre egy nagyon korszerű laboratóriumot.
A National Instruments ügyvezetője, Ábrahám László a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja. E minőségében is jól látja a térség vállalkozásainak helyzetét. Mint mondja: az ő cégüknél
nem volt csoportos létszámleépítés akkor
sem, amikor a gazdasági válság időszakát éltük, de a természetes fogyást átmenetileg
nem pótolták, s ugyancsak átmenetileg 5 százalékos bércsökkentést hajtottak végre, amelyet azonban a válság elmúltával visszaadtak
a dolgozóknak. Ábrahám László úgy látja: A
körülöttük lévő nagyobb cégek jól kezelték a
válságot, s néhányan új beruházásba kezdtek,
vagy a korábbi kapacitásaikat bővítették.
Összességében azonban nem jó a helyzet sem
a megyében, sem az országban – ennek egyik
oka a korrupció, a legfőbb ok pedig a bizalom
A cég több mint 1000 munkatársa közül néhányan, 23 iskolában tanítanak programozást, hiánya. A magyarok pesszimistábbak, mint
például az amerikai emberek, akik a fél pohár
hogy a gyerekek is megismerkedhetnek a robotok világával
vízre azt mondják: félig tele van. Míg mi, maamerikai tőzsdén jegyeznek. Ha a terveknek köztük Európát, Ázsiát és Amerikát kiszolgá- gyarok inkább félig üresnek látjuk. Ha lehetmegfelelően tud fejlődni a cégcsoport, akkor ló központok, mint az IT, jog, pénzügy, HR, ne párosítani az amerikaiak optimizmusát,
idén a teljes árbevétel meg fogja haladni az Service Center és amire a legbüszkébb va- lendületét a magyarok kitartásával és szorgalegymilliárd dollárt. A vállalat sikere nem vé- gyok a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó mér- mával, csodákra lennénk képesek.
letlen, hiszen tudatosan a kutatás-fejlesztésre nökség – teszi hozzá Ábrahám László. A cég
összpontosít, vagyis árbevételének 17–18%- olyan elektronikus berendezéseket, részegyát erre a szegmensre forgatja vissza, ezzel ségeket gyárt, amelyekkel mérni, vezérelni és
biztosítva azt, hogy évente több száz új ter- automatizálni lehet, és melyeket világszerte
Dr. Ábrahám László 1977-ben
több mint 90 országban, több mint 30 000 váméket vezessen be a piacra.
végzett a Budapesti Műszaki
2000-ben ért el az anyacég arra a fejlesz- sárló használ nap mint nap. A hazánkban
Egyetemen, mint villamostési pontra, amikor dönteni kellett, hol bőví- gyártott termékeknek azonban sajnálatosan
mérnök, majd posztgraduális
tik a gyártókapacitást. Miután a vezetők meg- csupán a 0,5%-a kerül a hazai piacra, a
képzésben híradástechnikai
néztek több lehetséges helyszínt (Mexikó, 99,5%-a export.
szakmérnökként. Pályafutását
A National Instruments a megyében a 4.
Távol-Kelet, Kelet-Európa) úgy döntöttek,
a Videotonnál kezdte. 2001
hogy Debrecenben telepednek le. Az új telep- legnagyobb vállalat, árbevételét tekintve oróta az NI Hungary Kft. ügyhelyet keresők fókuszában olyan szempontok szágos szinten a 64., így mindenképpen példa
vezetője. 2008-ban az év menedzsere lett. A cég
vezetése mellett szívügye a következő generászerepeltek, mint politikai stabilitás, befekte- lehet. Éppen ezért – mondja Ábrahám László
ció. A helyi üzleti életben is nagy szerepet vállal.
tőbarát környezet, egyetemi közelség, és fi- - a társaság kiveszi részét a társadalmi szeA National Instruments anyavállalatát három egyetemet végzett fiatal mérnök alapította 35 évvel ezelőtt Texas állam fővárosában, Austinban. Míg az első termékük egy
számítógépet és egy programozható mérőberendezést kapcsolt össze, addig ma a
grafikus rendszertervezésnek köszönhetően számítógép alapú, komplett mérőberendezéseket gyártanak a világ több mint 90
országa számára. A céget ma már az amerikai tőzsdén is jegyzik, éves árbevétele pedig megközelíti az egymilliárd dollárt.
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Balmazpharm: sokrétű egészségügyi szolgáltatás

Városias lét, nyugodt környezet Balmazújvárosban

A napokban adták át a Balmazpharm Kft.
megújult gyógyszertárát, amely egy város
önkormányzatával közös intézményrendszer szerves része. A családi vállalkozás három egészségügyi centrumban érdekelt,
ebből kettő Balmazújvároson, egy Nagyhegyesen működik.
A jelenleg 27 főt foglalkoztató családi vállalkozás tulajdonosai az Orcsik gyógyszerész-család: Dr. Orcsik István, Dr. Orcsikné dr. Hanuder
Mária és Dr. Orcsik Róbert szakgyógyszerészek. A család már 1976 óta teljesít gyógyszerészi szolgálatot Balmazújvároson, állami
gyógyszertárakban. A Balmazpharm Kft. egy
korábban bérelt helyen üzemeltett gyógyszertárra alapozva hozta létre azt az egészségcentrumot, amelyben ma már az egészségügyi szolgáltatások széles tárházával várják a hozzájuk
betérőket. 1995-ben az akkor még kuriózum-

A Balmazpharm centrum az egészségügyi
szolgáltatások széles tárházát nyújtja

nak számító állatpatikát nyitották meg, majd
1998-ban a Őrangyal Gyógyszertárat. Az igényeknek eleget téve előbb állatorvosi, majd
humánorvosi rendelőket – köztük fogorvosi
rendelőt – hoztak létre. A szolgáltatások egyre
teljesebbé váltak beleértve az állatorvosi szaktanácsadást, a hobbiállat-tartás kellékeinek forgalmazását. Működtetnek drogériát és gyógyászati segédeszköz üzletet is. Dr. Orcsik István
elmondta, hogy míg a patikában jobbára az orvos által felírt szert kapja a beteg, addig a drogériában van idő, hely és megfelelő személyzet
ahhoz, hogy éljen a választási lehetőségével. A
több mint kétezer négyzetméteres Balmazpharm Egészségügyi Centrumban működik az
állandó gyógyszertári ügyelet is, ami még teljesebbé teszi a szolgáltatásokat. A családi vállalkozás vezetője kiemelte, hogy míg ez egy saját
tulajdonban lévő komplex szolgáltatást nyújtó
létesítmény, addig a másik két gyógyszertáruk
az érintett önkormányzatokkal közösen létrehozott egészségügyi centrumokban működik. Az
Augusztin Béla Gyógyszertár bővítését, korszerűsítését most fejezték be egy önkormányzattal összehangolt projekt keretében. A város
bővítette a rendelőintézetet, valamint új alapellátó intézményt épített, így egy komplex egészségügyi szolgáltató központ alakult ki. dr.
Orcsik István szavai szerint a fejlesztésnek köszönhetően a hagyományos patikahangulatot
árasztó Őrangyal Gyógyszertár mellett immár
egy nagyon tágas és rendkívül korszerű patika

Tágasabb és korszerűbb lett az Augusztin
Béla Gyógyszertár
közül választhatnak a betegek. Az Augusztin
Béla Gyógyszertár officináját ugyanis úgy alakították ki, hogy a személyzet csak a beteggel
foglalkozzon. A precíz, pontos kiszolgálást pedig a szakképzett kollektíva mellett komoly informatikai háttér támogatja.

Dr Orcsik István (1952. Pécs)
Szegeden szerzett gyógyszerészi
diplomát. A Balmazpharm Kft.
tulajdonosa, ügyvezető igazgatója 1995. óta. Elnök a Magyar
Vöröskereszt Országos Etikai
Bizottságánál, területi vezetőségénél, a Hortobágyi Leader Közhasznú Egyesületnél. Munkáját Balmazújváros Városért kitüntetéssel, Bocskai István-díjjal és a Magyar Vöröskereszt több kitüntetésével jutalmazták

tett időpont esetén 6–8 fogásos borkóstolós
vacsora kiváló helyszínéül szolgál.
A hangulatos, panorámás, fedett látványteraszon vendégeik exkluzív környezetben
A szórakozni, pihenni, kikapcsolódni vá- lönlegességeket és cukrászati termékeket élvezhetik a társalgást, pihenést és fogyasztgyók otthona a Balmaz Hotel, mely a Hor- kínálunk, amelyeket a vendégek helyszí- hatják a hotel specialitásait tavasztól-őszig.
A szabadidő kellemes eltöltését, a testitobágyi Nemzeti Park területén, családias nen és elvitelre is meg tudnak vásárolni.
környezetben várja a vendégeket. A négy- Konferenciatermünk ideális üzleti, családi lelki feltöltődést infraszauna, masszázs szolcsillagos kastélyjellegű szálloda Balmazúj- rendezvények, továbbképzések, konferen- gálja. Közkedvelt az egész évben non-stop
ciák, céges rendezvények, termékbemuta- fürdőzési lehetőséget kínáló termálmedence,
város éke.
tók, fogadások magas szintű lebonyolításá- melynek hidrogén-karbonátos, jódos-brómos
A közel hét éve működő hotelről Király Sán- ra, illetve egész estét betöltő zenei rendez- bevizsgált és minősített gyógyvize kiválóan
dor tulajdonos elmondta, hogy a 37 szobás vényekre, nosztalgia estekre – sorolja Ki- alkalmas mozgásszervi, reumatikus megbeszálloda és szórakoztató komplexum 77 fő rály Sándor. Azt is elmondta, hogy a legne- tegedések, nőgyógyászati és bőrgyógyászati
panaszok kezelésére. Gerincbántalbefogadására alkalmas. A fürmak és műtétek utáni utókezelés
dőszobás, klímával, színes TVesetén is megmutatkozik a gyógyvel, telefonnal és mini bárral
víz kedvező hatása. A közvetlen átfelszerelt, pótágyazható egy, két
járás biztosított a városi gyógy- és
és négyágyas szobák mellett
strandfürdőbe is, mivel a két létesítegy luxus kivitelű lakosztály is
mény egy területen helyezkedik el.
várja a vendégeket saját infra
Az aktív kikapcsolódásra vágyókat
szaunával és jakuzzival. Király
szabadidős szolgáltatások sora –
Úr elmondta, hogy terveik köbilliárd, hatsávos bowlingpálya,
zött szerepel a szálloda bővítésquash pálya – várja.
se, annak érdekében, hogy több
– A közelgő ünnep alkalmából
vendéget fogadhassanak.
szállodánk a hétköznapoktól eltérő
A szálloda földszintjén taarculatot vált és a vendégek részére
lálható klimatizált, 120 fős
ünnepi szolgáltatásokkal kedveskeá’ la carte éttermében a magyar konyha kedvelői hagyo- Étterem, konferencia- és borterem, infraszauna, masszázs, gyógyvizes dik – mondta Király Sándor . Utóbbiak közül kiemelte a zenés műsormányos és nemzetközi ételek fürdő, bowling, squash, billiárd... Minden, mi szem-szájnak ingere.
ral egybekötött gyertyafényes adközül is választhatnak. – Éttermünk kiválóan alkalmas családi rendezvé- vesebb hazai pincészetek borkülönlegessé- venti vacsorát, a karácsonyi uzsonnát, és a
nyek, ballagások, esküvők lebonyolítására. gei várják a vendégeket a hotel exkluzív, szilveszter éji bált, amely zenés, műsoros
Hangulatos Venezia kávézónkban kávékü- 14 fős bortermében, amely előre egyezte- programmal csábítja a vendégeket.

Nyugodt légkörben, biztonságban nevelhetik a Balmazújvároson élők gyermekeiket. A közeli városok félóra alatt elérhetők, de helyben is megvan minden alapvető szolgáltatás, amely a kiegyensúlyozott
élethez szükséges. A város intézményeire,
útjaira és minden értékének megóvására
sokat áldoz, derül ki Tiba István polgármester szavaiból.
– A város történelmének melyek voltak a legfontosabb mérföldkövei?
– Balmazújváros és környéke mondhatni ősidőktől lakott területe a Hajdúságnak. Balmaz
nevével már Zsigmond idejében találkozhatunk, mint pusztabirtok (1411), majd Mátyás
vásártartási okmányában, mint Újváros jelenik meg a település. Az alapok, az igazi mezővárosi település jelleg már ekkor kialakult.
Státuszilag hol falu, hol város, hol község a
történelem folyamán, mígnem 1989-től véglegesen városi rangot kap.
– Milyen most a város arculata? Mik a
legnagyobb erényei?
– Önkormányzatunk a természeti kincsek
megóvására, az állami támogatások ésszerű
felhasználására és a kisvárosi élet feltételeinek megteremtésére törekszik. Igaz ez építke-

A város éke a Balmaz Hotel

A felújított bölcsöde
zési szokásaira épp úgy, mint a lakosság életvitelére. A legalapvetőbb szolgáltatások a bevásárlástól a gyermekek ellátásán át – bölcsőde, óvoda, általános iskola, gimnázium, szakközépiskola és szakképző – az egészségügyi
szolgáltatásig (gyermekorvosok, házi orvosok, szakrendelések, gyógyszertárak) mindenkinek megteremtik a városias lét feltételeit.
Eredménynek, de erénynek is mondhatnám,
hogy gyalog, busszal, kerékpárral, autóval a
város egyik végétől a másikig maximum 3045 perc alatt el lehet érni mindent.
– Jelent-e pluszterheket akár az infrastruktúrát, akár a közösségi élet szervezését illetően, hogy Balmazújváros igen nagy kiterjedésű település?
– Rövid válaszom az, hogy nem. Minden
pályázati lehetőséget megragadunk az útjaink
felújítása, továbbépítése ügyében, így bátran
elmondhatom, hogy csak a 2010/11-es évben
1430 méter új és 4658 méter felújított út létesült. A 2008/09-es évről már nem is szólva,
ahol az új utak mellett átadtunk 4 új, 11 felújított buszöblöt, 7 esőbeállót és utasvárót. A
helyi buszjáratok száma nőtt, a diákokat iskolabuszokkal szállítjuk, a Volán járatok is további településrészekre juthatnak így el.

Az újonnan épült diákszállás is a közösségi élet felpezsdülését segíti elő
A kerékpárút-fejlesztésünk is jó irányban
halad, nemcsak a városközpont és a Sziki tó
megközelíthetőségéről van szó. További lehetőség rejlik abban, hogy Balmazújvárost
Nagyhegyessel is összeköti a közeljövőben
induló program. A turista utak így Hajdúszoboszló és Hortobágy irányába még vonzóbbá
teszik városunkat. A közösségi élet felpezsdülését segítjük azzal, hogy közintézményeink legnagyobb részét felújítottuk. Gondolok
itt a színházteremre, a középiskolára, a teljesen új Diákszállóra, a műfüvespályára, a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár olvasótermének megújulására.
– Milyen fejlesztések zajlottak, milyeneket
terveznek?
– Szeretnénk régebbi, korszerűtlen intézményeinket kiváltani, iskola, óvoda épületbővítéssel, energiatakarékos fűtési, világítási
rendszereink továbbfejlesztésével. Nem elhanyagolhatók az egészségügy komplex fejlesztése terén tett lépéseink sem. Októberben
adtuk át a saját erőből elkészült új alapellátó
intézményünket, melyben a gyermekorvosok,
háziorvosok mellett a fogászat, a védőnők, a
foglalkozás egészségügy kaptak helyet. A
mintegy négyszáz milliós beruházást a szakellátást biztosító intézményünk kialakítása
követi, melyre további hatszázmilliót költünk. Így a város központjában igazi kistérségi központként fogadhatjuk az egészségügyi
ellátást igénybe vevő embereket.
Régi vágya valósul meg a lakosságnak,
amikor az egykori Semsey kastély felújításáról
beszélünk. Ez is lassan valósággá fog válni,
bár nem a pincétől a padlásig sikerül megújítanunk, mint ahogyan terveztük. A közbeszerzési eljárást követően megkezdődhetnek a munkák. Ugyanígy fontos rendezvény-és sportközpont létrehozása, erre is kész tervekkel rendelkezünk. A diszkónak és egyéb kulturális programoknak is helyet adó Ifjúsági és Közösségi
Ház létrehozására közel 100 millió forintot
nyertünk, itt is folyamatban van a megvalósítás. A Semsey kastély, illetve a megújuló
Sport-és Termálfürdőnk szintén a város szívében található, ezért különösen fontos, hogy a

hozzájuk vezető, őket körülölelő zöldövezet
milyen. Reményeink szerint itt is eredményesen pályázunk, így a városközpont rehabilitációs pályázatunkból megújulhat teljesen ez a
tér is. Összegezve elégedettek lehetünk a fejlesztéseinkkel, a városias arculat alakulásával.
– „Balmazújváros jó választás” – fogalmaz a város honlapján. Mi támasztja ezt alá
a letelepedni szándékozók, illetve a befektetők szempontjából?
– Fontos, hogy nyugodt légkörben, biztonságban nevelhetik a Balmazújvároson élők
gyermekeiket. Nincs szmogriadó, de választhatnak a kertes ház, avagy a társasház, bérház
kategóriás lakások sokaságából. Fél óra alatt
eljuthatnak a közeli nagyobb városokba (Debrecen, Szoboszló, Böszörmény), de itt is megkapnak minden alapvető szolgáltatást, amely
a kiegyensúlyozott élethez szükséges. A befektetőknek tudniuk kell, hogy az M3-as autópályától, illetve a 33-as és a 4-es főúttól negyedórányira megtalálják ipari parkunkat.
Akár a feldolgozóiparnak, akár más jellegű
munkahelyek létrehozásának kedvez a város
fekvése. A keleti határ közelsége, a kiváló minőségű termőföld, az egyetemi város, Debrecen adta szellemi tőke lehetőségének kihasználása, a valóban fejlődő városias szolgáltatások mind infrastruktúrában, mind hozzáadott
értékben kedveznek a befektetni vágyóknak.
– Milyennek látja a város jövőjét?
– Bizakodó vagyok, tele tervekkel és tennivágyással.

Dr. Tiba István fogorvos,
egészségügyi szakközgazdász,
három gyermek édesapja. Balmazújváros Város polgármestere, Hajdú-Bihar megye 8.
számú választókerületének országgyűlési képviselője, a Parlament jegyzője. Polgármesterként és a Balmazújvárosi Kistérségi Társulás
elnökeként az emberek mindennapi életéért, a
közintézményeink jobb működéséért dolgozik.
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Balmazpharm: sokrétű egészségügyi szolgáltatás

Városias lét, nyugodt környezet Balmazújvárosban

A napokban adták át a Balmazpharm Kft.
megújult gyógyszertárát, amely egy város
önkormányzatával közös intézményrendszer szerves része. A családi vállalkozás három egészségügyi centrumban érdekelt,
ebből kettő Balmazújvároson, egy Nagyhegyesen működik.
A jelenleg 27 főt foglalkoztató családi vállalkozás tulajdonosai az Orcsik gyógyszerész-család: Dr. Orcsik István, Dr. Orcsikné dr. Hanuder
Mária és Dr. Orcsik Róbert szakgyógyszerészek. A család már 1976 óta teljesít gyógyszerészi szolgálatot Balmazújvároson, állami
gyógyszertárakban. A Balmazpharm Kft. egy
korábban bérelt helyen üzemeltett gyógyszertárra alapozva hozta létre azt az egészségcentrumot, amelyben ma már az egészségügyi szolgáltatások széles tárházával várják a hozzájuk
betérőket. 1995-ben az akkor még kuriózum-

A Balmazpharm centrum az egészségügyi
szolgáltatások széles tárházát nyújtja

nak számító állatpatikát nyitották meg, majd
1998-ban a Őrangyal Gyógyszertárat. Az igényeknek eleget téve előbb állatorvosi, majd
humánorvosi rendelőket – köztük fogorvosi
rendelőt – hoztak létre. A szolgáltatások egyre
teljesebbé váltak beleértve az állatorvosi szaktanácsadást, a hobbiállat-tartás kellékeinek forgalmazását. Működtetnek drogériát és gyógyászati segédeszköz üzletet is. Dr. Orcsik István
elmondta, hogy míg a patikában jobbára az orvos által felírt szert kapja a beteg, addig a drogériában van idő, hely és megfelelő személyzet
ahhoz, hogy éljen a választási lehetőségével. A
több mint kétezer négyzetméteres Balmazpharm Egészségügyi Centrumban működik az
állandó gyógyszertári ügyelet is, ami még teljesebbé teszi a szolgáltatásokat. A családi vállalkozás vezetője kiemelte, hogy míg ez egy saját
tulajdonban lévő komplex szolgáltatást nyújtó
létesítmény, addig a másik két gyógyszertáruk
az érintett önkormányzatokkal közösen létrehozott egészségügyi centrumokban működik. Az
Augusztin Béla Gyógyszertár bővítését, korszerűsítését most fejezték be egy önkormányzattal összehangolt projekt keretében. A város
bővítette a rendelőintézetet, valamint új alapellátó intézményt épített, így egy komplex egészségügyi szolgáltató központ alakult ki. dr.
Orcsik István szavai szerint a fejlesztésnek köszönhetően a hagyományos patikahangulatot
árasztó Őrangyal Gyógyszertár mellett immár
egy nagyon tágas és rendkívül korszerű patika

Tágasabb és korszerűbb lett az Augusztin
Béla Gyógyszertár
közül választhatnak a betegek. Az Augusztin
Béla Gyógyszertár officináját ugyanis úgy alakították ki, hogy a személyzet csak a beteggel
foglalkozzon. A precíz, pontos kiszolgálást pedig a szakképzett kollektíva mellett komoly informatikai háttér támogatja.

Dr Orcsik István (1952. Pécs)
Szegeden szerzett gyógyszerészi
diplomát. A Balmazpharm Kft.
tulajdonosa, ügyvezető igazgatója 1995. óta. Elnök a Magyar
Vöröskereszt Országos Etikai
Bizottságánál, területi vezetőségénél, a Hortobágyi Leader Közhasznú Egyesületnél. Munkáját Balmazújváros Városért kitüntetéssel, Bocskai István-díjjal és a Magyar Vöröskereszt több kitüntetésével jutalmazták

tett időpont esetén 6–8 fogásos borkóstolós
vacsora kiváló helyszínéül szolgál.
A hangulatos, panorámás, fedett látványteraszon vendégeik exkluzív környezetben
A szórakozni, pihenni, kikapcsolódni vá- lönlegességeket és cukrászati termékeket élvezhetik a társalgást, pihenést és fogyasztgyók otthona a Balmaz Hotel, mely a Hor- kínálunk, amelyeket a vendégek helyszí- hatják a hotel specialitásait tavasztól-őszig.
A szabadidő kellemes eltöltését, a testitobágyi Nemzeti Park területén, családias nen és elvitelre is meg tudnak vásárolni.
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város éke.
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panaszok kezelésére. Gerincbántalbefogadására alkalmas. A fürmak és műtétek utáni utókezelés
dőszobás, klímával, színes TVesetén is megmutatkozik a gyógyvel, telefonnal és mini bárral
víz kedvező hatása. A közvetlen átfelszerelt, pótágyazható egy, két
járás biztosított a városi gyógy- és
és négyágyas szobák mellett
strandfürdőbe is, mivel a két létesítegy luxus kivitelű lakosztály is
mény egy területen helyezkedik el.
várja a vendégeket saját infra
Az aktív kikapcsolódásra vágyókat
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A szálloda földszintjén taarculatot vált és a vendégek részére
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Hangulatos Venezia kávézónkban kávékü- 14 fős bortermében, amely előre egyezte- programmal csábítja a vendégeket.

Nyugodt légkörben, biztonságban nevelhetik a Balmazújvároson élők gyermekeiket. A közeli városok félóra alatt elérhetők, de helyben is megvan minden alapvető szolgáltatás, amely a kiegyensúlyozott
élethez szükséges. A város intézményeire,
útjaira és minden értékének megóvására
sokat áldoz, derül ki Tiba István polgármester szavaiból.
– A város történelmének melyek voltak a legfontosabb mérföldkövei?
– Balmazújváros és környéke mondhatni ősidőktől lakott területe a Hajdúságnak. Balmaz
nevével már Zsigmond idejében találkozhatunk, mint pusztabirtok (1411), majd Mátyás
vásártartási okmányában, mint Újváros jelenik meg a település. Az alapok, az igazi mezővárosi település jelleg már ekkor kialakult.
Státuszilag hol falu, hol város, hol község a
történelem folyamán, mígnem 1989-től véglegesen városi rangot kap.
– Milyen most a város arculata? Mik a
legnagyobb erényei?
– Önkormányzatunk a természeti kincsek
megóvására, az állami támogatások ésszerű
felhasználására és a kisvárosi élet feltételeinek megteremtésére törekszik. Igaz ez építke-
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zési szokásaira épp úgy, mint a lakosság életvitelére. A legalapvetőbb szolgáltatások a bevásárlástól a gyermekek ellátásán át – bölcsőde, óvoda, általános iskola, gimnázium, szakközépiskola és szakképző – az egészségügyi
szolgáltatásig (gyermekorvosok, házi orvosok, szakrendelések, gyógyszertárak) mindenkinek megteremtik a városias lét feltételeit.
Eredménynek, de erénynek is mondhatnám,
hogy gyalog, busszal, kerékpárral, autóval a
város egyik végétől a másikig maximum 3045 perc alatt el lehet érni mindent.
– Jelent-e pluszterheket akár az infrastruktúrát, akár a közösségi élet szervezését illetően, hogy Balmazújváros igen nagy kiterjedésű település?
– Rövid válaszom az, hogy nem. Minden
pályázati lehetőséget megragadunk az útjaink
felújítása, továbbépítése ügyében, így bátran
elmondhatom, hogy csak a 2010/11-es évben
1430 méter új és 4658 méter felújított út létesült. A 2008/09-es évről már nem is szólva,
ahol az új utak mellett átadtunk 4 új, 11 felújított buszöblöt, 7 esőbeállót és utasvárót. A
helyi buszjáratok száma nőtt, a diákokat iskolabuszokkal szállítjuk, a Volán járatok is további településrészekre juthatnak így el.

Az újonnan épült diákszállás is a közösségi élet felpezsdülését segíti elő
A kerékpárút-fejlesztésünk is jó irányban
halad, nemcsak a városközpont és a Sziki tó
megközelíthetőségéről van szó. További lehetőség rejlik abban, hogy Balmazújvárost
Nagyhegyessel is összeköti a közeljövőben
induló program. A turista utak így Hajdúszoboszló és Hortobágy irányába még vonzóbbá
teszik városunkat. A közösségi élet felpezsdülését segítjük azzal, hogy közintézményeink legnagyobb részét felújítottuk. Gondolok
itt a színházteremre, a középiskolára, a teljesen új Diákszállóra, a műfüvespályára, a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár olvasótermének megújulására.
– Milyen fejlesztések zajlottak, milyeneket
terveznek?
– Szeretnénk régebbi, korszerűtlen intézményeinket kiváltani, iskola, óvoda épületbővítéssel, energiatakarékos fűtési, világítási
rendszereink továbbfejlesztésével. Nem elhanyagolhatók az egészségügy komplex fejlesztése terén tett lépéseink sem. Októberben
adtuk át a saját erőből elkészült új alapellátó
intézményünket, melyben a gyermekorvosok,
háziorvosok mellett a fogászat, a védőnők, a
foglalkozás egészségügy kaptak helyet. A
mintegy négyszáz milliós beruházást a szakellátást biztosító intézményünk kialakítása
követi, melyre további hatszázmilliót költünk. Így a város központjában igazi kistérségi központként fogadhatjuk az egészségügyi
ellátást igénybe vevő embereket.
Régi vágya valósul meg a lakosságnak,
amikor az egykori Semsey kastély felújításáról
beszélünk. Ez is lassan valósággá fog válni,
bár nem a pincétől a padlásig sikerül megújítanunk, mint ahogyan terveztük. A közbeszerzési eljárást követően megkezdődhetnek a munkák. Ugyanígy fontos rendezvény-és sportközpont létrehozása, erre is kész tervekkel rendelkezünk. A diszkónak és egyéb kulturális programoknak is helyet adó Ifjúsági és Közösségi
Ház létrehozására közel 100 millió forintot
nyertünk, itt is folyamatban van a megvalósítás. A Semsey kastély, illetve a megújuló
Sport-és Termálfürdőnk szintén a város szívében található, ezért különösen fontos, hogy a

hozzájuk vezető, őket körülölelő zöldövezet
milyen. Reményeink szerint itt is eredményesen pályázunk, így a városközpont rehabilitációs pályázatunkból megújulhat teljesen ez a
tér is. Összegezve elégedettek lehetünk a fejlesztéseinkkel, a városias arculat alakulásával.
– „Balmazújváros jó választás” – fogalmaz a város honlapján. Mi támasztja ezt alá
a letelepedni szándékozók, illetve a befektetők szempontjából?
– Fontos, hogy nyugodt légkörben, biztonságban nevelhetik a Balmazújvároson élők
gyermekeiket. Nincs szmogriadó, de választhatnak a kertes ház, avagy a társasház, bérház
kategóriás lakások sokaságából. Fél óra alatt
eljuthatnak a közeli nagyobb városokba (Debrecen, Szoboszló, Böszörmény), de itt is megkapnak minden alapvető szolgáltatást, amely
a kiegyensúlyozott élethez szükséges. A befektetőknek tudniuk kell, hogy az M3-as autópályától, illetve a 33-as és a 4-es főúttól negyedórányira megtalálják ipari parkunkat.
Akár a feldolgozóiparnak, akár más jellegű
munkahelyek létrehozásának kedvez a város
fekvése. A keleti határ közelsége, a kiváló minőségű termőföld, az egyetemi város, Debrecen adta szellemi tőke lehetőségének kihasználása, a valóban fejlődő városias szolgáltatások mind infrastruktúrában, mind hozzáadott
értékben kedveznek a befektetni vágyóknak.
– Milyennek látja a város jövőjét?
– Bizakodó vagyok, tele tervekkel és tennivágyással.

Dr. Tiba István fogorvos,
egészségügyi szakközgazdász,
három gyermek édesapja. Balmazújváros Város polgármestere, Hajdú-Bihar megye 8.
számú választókerületének országgyűlési képviselője, a Parlament jegyzője. Polgármesterként és a Balmazújvárosi Kistérségi Társulás
elnökeként az emberek mindennapi életéért, a
közintézményeink jobb működéséért dolgozik.
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Talpra állt a márciusi tragédia után Püspökladány
szem előtt. A nemrégiben megválasztott polgármester Dombi Imréné (Fidesz-KDNP) az
idei év egyik legfontosabb feladatának tartja,
hogy az öt éve megkezdett útról ne térjen le a
város. Első lépésként a
költségvetést kellett stabilizálni, amit szigorú
gazdálkodással és sikeres ÖNHIKI pályázattal
tudtak elérni. Közben az
elmúlt években megPüspökladány főtéri részlete, Győrfi Lajos szobrászművész kezdett fejlesztések tovább folytatódnak: a na1848-as emlékművével
pokban adják át a 445
Püspökladány számára 2011 Arnót Sándor mil lió fo rint ból meg épült 2 ki lo mé ter
polgármester, országgyűlési képviselő tra- hosszú déli gyűjtő utat, ami a mezőgazdagikus autóbalesete miatt fekete év volt. sági forgalom elterelésével csökkenti a
Amíg az ország legtöbb településén a vá- belváros leterheltségét. A város 452 millió
rosvezetők energiáit a településfejlesztés és forintot nyert a legkritikusabb terület vízelaz kötötte le, hogyan lehet a változás alatt vezetésére, így csökken a talaj terhelése,
lévő közigazgatási rendszerben minél elő- va la mint ki épül az új te le pi vá ros rész
nyösebb pozíciót szerezni, addig a Sárrét szennyvízhálózata.
Az egyik leghátrányosabb kistérség közközpontjának számító település a politikai
csatározások középpontjába került az el- pontjának vezetői számára az infrastruktumúlt fél esztendőben. Összesen öt választá- rális fejlesztéseknél is fontosabb a munkasi fordulón vannak túl a püspökladányiak. helyteremtés, hiszen a magas munkanélküliség az alig 8 kilométerre lévő Kabai CuA városban élőknek természetes elvárásuk korgyár bezárása óta megoldhatatlannak tűvolt a helyi vezetők felé, hogy a választási nő problémának látszik. Püspökladány önküzdelmek helyett a város fejlődését tartsák kormányzata két úton is elindult, hogy

csökkentse a lakosok megélhetési problémáit. Pályázati forrásból egy éven keresztül
közel 100 főnek ad munkát a város a sikeres közmunka mintaprogram keretében.
Hosszú távú megoldásként pedig egy mezőgazdasági termelőprogramot is indít az
önkormányzat 2012-ben. Önkormányzati
földeken szabadban és fóliasátorban zöldséget, és dísznövényeket termesztenek a
helyi intézmények konyhái számára, továbbá a városi díszterek, parkok virágosítása
érdekében. A későbbiekben cél, hogy a
zöldségtermesztéshez kapcsolódóan feldolgozóipar települjön.
A Hajdu-Bihar megye nyugati csücskében lévő település úgy tűnik, fel tudott állni a márciusi tragédia után. A választásokkal járó politikai küzdelmek ellenére – és
úgy, hogy fél évig nem volt képviselete a
Parlamentben - Püspökladány jelentős sikereket ért el.

Dom bi Imréné 1969-ben
született. 1994-ben képesített könyvelői, vállalati tervezői, statisztikusi képesítést szerzett. 1996-ban szakmai an gol nyelv vizs gát,
2007-ben értékpapír és tőzsdei jogi vizsgát tett. 2006.
október 1-jétől választott önkormányzati képviselő. 2011. júniusa óta polgármester.

Püspökladányi Gyógyfürdő
Püspökladány a Tiszántúl közepén, a SárrétNagykunság-Hortobágy tájegységek találkozásánál fekvő igazi alföldi város, ahol már a
múlt század elején, 1920-ban termálvízre
bukkantak.
A természet adta ajándék kihasználására
több mint négy évtizede termálstrandfürdő
épült a helységben, mely azóta is kedvelt pihenőhely a környék lakosai és a távolabbról
érkezők számára. Termálvizünket 1987-ben
gyógyvízzé minősítették.
A „Sárrét Kincse”-ként emlegetett hidrogénkarbonátos, nátriumkloridos, jódos, brómos, jelentős szervesanyag tartalommal rendelkező gyógyvizet hatékonyan alkalmazzuk
mozgásszervi és nőgyógyászati betegségek,
bőrbetegségek, gyógyítására, valamint balesetek, műtétek utókezelésére.
Gyógyászatunkon reumatológiai, fizioterápiás szakrendelés és fürdőorvosi ellátás
üzemel, ahol TB által támogatott gyógykezeléseket lehet igénybe venni akár orvosi beutaló nélkül is.
Fizikoterápiás és balneoterápiás kezelések
széles palettája áll a gyógyulni, pihenni vágyók rendelkezésére. A különböző kezelésformák medencefürdő, gyógymasszázs, iszapkezelés, víz alatti vízsugármasszázs, súlyfürdő,
szénsavas kezelés, vízben végzett csoportos
gyógytorna, csoportos és egyéni gyógyúszás,
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komplex gyógyfürdőkezelés,
akupunktúra, „Bioptron” lámpás kezelés, elektroterápia,
fényterápia,
finn
szauna,
fizioterápia, fototerápia, frissítő
masszázs, galvánfürdő, gyógytorna, ingeráram kezelés, intim
torna, iontoforézis, kismamatorna, lézerterápia, mágnesterápia,
pedikűr, reflexológia, szolárium, TENS kezelés, ultrahang.
A kezelések kombinálásá- A Városi Gyógyfürdő az első Széchenyi Terv pályázatán
val, fokozott mértékű állapot- nyert támogatásból épült 2002-ben
javulás várható.
Mozgáskorlátozott betegek számára is al- zon, keressen fel bennünket! A Püspökladákalmas, gyógy- és strand fürdőnkben egész nyi Gyógyfürdő egész évben várja önt!
Nyitva tartás: 8.00 – 19.00 óráig.
éven át üzemelő két szabadtéri- és két fedett
Ne feledje, az egészségét nem félteni kell,
gyógymedence, úszómedence, tanmedence,
gyermekmedence mellett súlyfürdő, víz alatti hanem megőrizni!
tornamedence, és wellness részleggel várjuk
vendégeinket. A strandfürdő területén kialakított szabadtéri főzési hely, kiválóan alkalmas
szabadtéri céges rendezvények megtartására az
aktív kikapcsolódást füves labdarúgó pálya, homokos röplabda pálya, a gyermekek szórakozását pedig játszótér, óriásméretű társasjátékok
Püspökladányi Gyógyfürdő
(sakk, kinevet a végén, malom) szolgálja.
4150 Püspökladány, Petőfi út 62.
Ha Ön csendes, ápolt környezetre, kikap- Tel.: (+36) 54/450-946 Fax: (+36) 54/450-944
E-mail: plgyogy@enternet.hu
csolódásra vágyik, mindezt összekötve
www.puspokladanygyogyfurdo.hu
egészsége ápolásával, akkor ne gondolkoz-

Derecske ma is őrzi központi szerepét
Derecske éppen 20 évvel ezelőtt kapta viszsza városi rangját, amelyet egykor Rákóczi
fejedelem adományozott a településnek. A
város egy fontos háromszög közepén található, amelynek három csúcsa: Debrecen,
Nagyvárad és Hajdúszoboszló. Az első kettő
jelentős befolyással volt Derecskére, hiszen
az itteni emberek látták el a két nagyvárost
élelmiszerrel és kisipari termékekkel. E hagyományok ma is élnek, meghatározó a
kertészet, és kialakult egy erős kisiparos réteg is – mondja Bakó István polgármester.
Derecske ma is őrzi központi szerepét. Néhány évvel ezelőtt megalakították a „kishajdúvárosok” szövetségét is, amely jelenleg
12-13 tagot számlál határon innen és túl.
Derecske hosszú évek óta úgy gazdálkodik,
hogy annyit költ, amennyi bevétele van –
mondja Bakó István. Ezt az elvet követték az
elődök és a most második ciklusát töltő jelenlegi polgármester is. Ő azonban – mint mondja –
igyekezett pótolni a korábban elmaradt fejlesztéseket. Így új óvoda és bölcsőde létesült, megújult az iskola és tornaterem épült, de megszépült a főtér is az önkormányzati önerő mellett
uniós források segítségével. Beruházásaiban, illetve az infrastruktúra működtetésében - az
óvoda, iskola, vagy éppen a kerékpárút tekintetében – együttműködik több szomszédos településsel, továbbá egy 12 településből álló ivóvízminőség javító társulás gesztora Derecske.

A hajdúsági kisvárosban a lakosság 14 százalékának nincs munkája. Bakó István szerint a
közmunka fontos és gyakran életmentő foglalkoztatási forma, ám az önkormányzat azt szeretné, ha lakosainak hosszú távú munkalehetősége lenne. Így a helyi vállalkozások számára
ipari területeket létesítettek. Hisznek abban –
mondja a polgármester – hogy az a helyi vállalkozó, amelyik 10-20 éve a városban dolgozik,
évtizedek múlva is ott lesz, s feltehetően helyi
munkaerőt alkalmaz majd. Ugyanez az elv vezérli őket akkor is, amikor a helyi gazdáknak
próbálnak segíteni azzal, hogy együttműködik
egy csaknem 1 milliárdos fejlesztés pályázat
előkészítésében, melynek köszönhetően a mezőgazdaságból élő emberek az öntözéssel
olyan növényeket is biztonsággal termelhetnek
majd, amelyekre eddig nem volt lehetőségük.
Sajnálatos, hogy Derecskének mindössze
15 százaléka csatornázott, a szennyvíztisztító
pedig rendkívül elavult. Egy most induló 3
milliárd forintos pályázatnak köszönhetően
azonban két éven belül 95 százalékra emelkedik a csatornázottság. A projektben a lakosság
is fontos szerepet vállalt, az önerőt ugyanis a
lakossági hozzájárulás bizosítja. Ez a polgármester szerint az emberek környezettudatosságát jelzi. S, ha már a környezettudatosságról
esik szó, Bakó István elmondja, hogy öt évvel
ezelőtt több ajánlatot is kapott a város megújuló energiák hasznosítására. Akkor úgy döntöttek, hogy kicsiben próbálják ki ezeket, így im-

Városüzemeltetés egy helyen
víz- és csatornaműveket, emellett intézményfenntartó, közétkeztetési, ingatlan
hasznosítási és közmunka szervezési valamint lapkiadói feladatokat is ellát. Végső
Zoltán ügyvezető azt mondja: nagyon sokat spórolnak a városnak.

A közel tízezres lélekszámú Derecske
városa madártávlatból
Mára 60 embert foglalkoztató, több profilú társasággá vált a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Az önkormányzat
tulajdonában lévő vállalkozás üzemelteti a

A cégnek ma is az egyik legfontosabb tevékenysége a víz-és csatornaművek üzemeltetése, karbantartása. Bár általában nem jellemző, hogy
egy településnek saját vízműve legyen, Derecskén ez bevált, hiszen már a ’90-es évek eleje óta
így van. Az elmúlt 3-4 évben további feladatokat kapott a cég. Az alapvetően tehát víz-és csatorna üzemeltetésre alakult a nonprofit kft. - minimális városüzemeltetési feladatokkal – ma
már a sportcsarnok teljeskörű fenntartását, a
sportpálya üzemeletetését végzi, de ők takarítják az összes önkormányzati fenntartású ingatlant is – derül ki Végső Zoltán szavaiból.
Az utóbbi évek feladatbővülésével került a
társasághoz a főzőkonyha üzemeltetése. Az
önkormányzat két évvel ezelőtt törzstőkét
emelt, saját beruházásban kibővítette a középiskola főzőkonyháját, így naponta 1500 adag
étel elkészítésével elégítik ki az igényeket Derecskén kívül Konyár községben is. A közétkeztetés mellett ebéd házhozszállítással igyekeznek kielégíteni a lakosság igényeit. Az
igénynövekedést jelzi, hogy viszonylag rövid
idő alatt az egy menüs rendszert három menüssé fejlesztették, már webshopjuk is van.

Az új óvodát a föld hőjével fűtik
már négy éve pelletkazánnal fűtenek az iskolában, s úgy tűnik, a hatodik évtől már hasznot
hoz. Az új óvodát a föld hőjével fűtik január
óta, és napkollektorok szolgáltatják a használati meleg vizet. A tervek szerint az új rendszerben tisztított szennyvízen pedig egy 5 hektáros
energiaerdőt telepítenek majd Derecskén.

Bakó István 1994-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetem matematika-kémia szakán végzett, majd egy debreceni középiskola tanára, később igazgatója lett. 1998-tól
a közigazgatásban helyezkedik el. 2002-től szülővárosa,
a derecskei polgármesteri hivatal pénzügyi osztályvezetője. 2006 óta Derecske polgármestere.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit
kft. tartja karban az önkormányzati ingatlanokat – pl. szociális bérlakásokat – és adja bérbe az önkormányzati tulajdonú földterületeket. Az önkormányzat apartmanjainak kiadása is az ő hatáskörükbe tartozik. A cég szervezi a közhasznú és közmunkákat. Ők tartják
karban a közvilágítást, mert a derecskei képviselő-testület úgy gondolta, jobb, ha saját
maga látja el ezt a szolgáltatást.
Tevékenységi körük legutoljára 2011 januárjában bővült. A Derecskei Hírek és a
derecskehu weboldal kiadói jogát szintén az
önkormányzat ruházta át a kft-re. Az új divízió lehetővé teszi, az uniós finanszírozású
projektekben való közreműködést, tovább növelve ezzel a város bevételeit.
Az önkormányzat 2006-ban kitűzött célja
-hogy minden olyan tevékenységgel, mely a
város számára bevételt hozhat a saját tulajdonú kft-t erősítse, változatlan, ezért a jövőben
további feladatbővítés is elképzelhető.

Végső Zoltán, 1980-ban született, vállalkozásszervező
szakközgazdász. Hetedik éve
dolgozik Derecskén, pályázatok menedzselését követően
kapott lehetőséget az Önkormányzat legnagyobb cégének
vezetőjeként. Lendületes,
lobbanékony vezető, munkatársaitól rugalmas
együttműködést, csapatmunkát vár el.
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csökkentse a lakosok megélhetési problémáit. Pályázati forrásból egy éven keresztül
közel 100 főnek ad munkát a város a sikeres közmunka mintaprogram keretében.
Hosszú távú megoldásként pedig egy mezőgazdasági termelőprogramot is indít az
önkormányzat 2012-ben. Önkormányzati
földeken szabadban és fóliasátorban zöldséget, és dísznövényeket termesztenek a
helyi intézmények konyhái számára, továbbá a városi díszterek, parkok virágosítása
érdekében. A későbbiekben cél, hogy a
zöldségtermesztéshez kapcsolódóan feldolgozóipar települjön.
A Hajdu-Bihar megye nyugati csücskében lévő település úgy tűnik, fel tudott állni a márciusi tragédia után. A választásokkal járó politikai küzdelmek ellenére – és
úgy, hogy fél évig nem volt képviselete a
Parlamentben - Püspökladány jelentős sikereket ért el.

Dom bi Imréné 1969-ben
született. 1994-ben képesített könyvelői, vállalati tervezői, statisztikusi képesítést szerzett. 1996-ban szakmai an gol nyelv vizs gát,
2007-ben értékpapír és tőzsdei jogi vizsgát tett. 2006.
október 1-jétől választott önkormányzati képviselő. 2011. júniusa óta polgármester.

Püspökladányi Gyógyfürdő
Püspökladány a Tiszántúl közepén, a SárrétNagykunság-Hortobágy tájegységek találkozásánál fekvő igazi alföldi város, ahol már a
múlt század elején, 1920-ban termálvízre
bukkantak.
A természet adta ajándék kihasználására
több mint négy évtizede termálstrandfürdő
épült a helységben, mely azóta is kedvelt pihenőhely a környék lakosai és a távolabbról
érkezők számára. Termálvizünket 1987-ben
gyógyvízzé minősítették.
A „Sárrét Kincse”-ként emlegetett hidrogénkarbonátos, nátriumkloridos, jódos, brómos, jelentős szervesanyag tartalommal rendelkező gyógyvizet hatékonyan alkalmazzuk
mozgásszervi és nőgyógyászati betegségek,
bőrbetegségek, gyógyítására, valamint balesetek, műtétek utókezelésére.
Gyógyászatunkon reumatológiai, fizioterápiás szakrendelés és fürdőorvosi ellátás
üzemel, ahol TB által támogatott gyógykezeléseket lehet igénybe venni akár orvosi beutaló nélkül is.
Fizikoterápiás és balneoterápiás kezelések
széles palettája áll a gyógyulni, pihenni vágyók rendelkezésére. A különböző kezelésformák medencefürdő, gyógymasszázs, iszapkezelés, víz alatti vízsugármasszázs, súlyfürdő,
szénsavas kezelés, vízben végzett csoportos
gyógytorna, csoportos és egyéni gyógyúszás,
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komplex gyógyfürdőkezelés,
akupunktúra, „Bioptron” lámpás kezelés, elektroterápia,
fényterápia,
finn
szauna,
fizioterápia, fototerápia, frissítő
masszázs, galvánfürdő, gyógytorna, ingeráram kezelés, intim
torna, iontoforézis, kismamatorna, lézerterápia, mágnesterápia,
pedikűr, reflexológia, szolárium, TENS kezelés, ultrahang.
A kezelések kombinálásá- A Városi Gyógyfürdő az első Széchenyi Terv pályázatán
val, fokozott mértékű állapot- nyert támogatásból épült 2002-ben
javulás várható.
Mozgáskorlátozott betegek számára is al- zon, keressen fel bennünket! A Püspökladákalmas, gyógy- és strand fürdőnkben egész nyi Gyógyfürdő egész évben várja önt!
Nyitva tartás: 8.00 – 19.00 óráig.
éven át üzemelő két szabadtéri- és két fedett
Ne feledje, az egészségét nem félteni kell,
gyógymedence, úszómedence, tanmedence,
gyermekmedence mellett súlyfürdő, víz alatti hanem megőrizni!
tornamedence, és wellness részleggel várjuk
vendégeinket. A strandfürdő területén kialakított szabadtéri főzési hely, kiválóan alkalmas
szabadtéri céges rendezvények megtartására az
aktív kikapcsolódást füves labdarúgó pálya, homokos röplabda pálya, a gyermekek szórakozását pedig játszótér, óriásméretű társasjátékok
Püspökladányi Gyógyfürdő
(sakk, kinevet a végén, malom) szolgálja.
4150 Püspökladány, Petőfi út 62.
Ha Ön csendes, ápolt környezetre, kikap- Tel.: (+36) 54/450-946 Fax: (+36) 54/450-944
E-mail: plgyogy@enternet.hu
csolódásra vágyik, mindezt összekötve
www.puspokladanygyogyfurdo.hu
egészsége ápolásával, akkor ne gondolkoz-

Derecske ma is őrzi központi szerepét
Derecske éppen 20 évvel ezelőtt kapta viszsza városi rangját, amelyet egykor Rákóczi
fejedelem adományozott a településnek. A
város egy fontos háromszög közepén található, amelynek három csúcsa: Debrecen,
Nagyvárad és Hajdúszoboszló. Az első kettő
jelentős befolyással volt Derecskére, hiszen
az itteni emberek látták el a két nagyvárost
élelmiszerrel és kisipari termékekkel. E hagyományok ma is élnek, meghatározó a
kertészet, és kialakult egy erős kisiparos réteg is – mondja Bakó István polgármester.
Derecske ma is őrzi központi szerepét. Néhány évvel ezelőtt megalakították a „kishajdúvárosok” szövetségét is, amely jelenleg
12-13 tagot számlál határon innen és túl.
Derecske hosszú évek óta úgy gazdálkodik,
hogy annyit költ, amennyi bevétele van –
mondja Bakó István. Ezt az elvet követték az
elődök és a most második ciklusát töltő jelenlegi polgármester is. Ő azonban – mint mondja –
igyekezett pótolni a korábban elmaradt fejlesztéseket. Így új óvoda és bölcsőde létesült, megújult az iskola és tornaterem épült, de megszépült a főtér is az önkormányzati önerő mellett
uniós források segítségével. Beruházásaiban, illetve az infrastruktúra működtetésében - az
óvoda, iskola, vagy éppen a kerékpárút tekintetében – együttműködik több szomszédos településsel, továbbá egy 12 településből álló ivóvízminőség javító társulás gesztora Derecske.

A hajdúsági kisvárosban a lakosság 14 százalékának nincs munkája. Bakó István szerint a
közmunka fontos és gyakran életmentő foglalkoztatási forma, ám az önkormányzat azt szeretné, ha lakosainak hosszú távú munkalehetősége lenne. Így a helyi vállalkozások számára
ipari területeket létesítettek. Hisznek abban –
mondja a polgármester – hogy az a helyi vállalkozó, amelyik 10-20 éve a városban dolgozik,
évtizedek múlva is ott lesz, s feltehetően helyi
munkaerőt alkalmaz majd. Ugyanez az elv vezérli őket akkor is, amikor a helyi gazdáknak
próbálnak segíteni azzal, hogy együttműködik
egy csaknem 1 milliárdos fejlesztés pályázat
előkészítésében, melynek köszönhetően a mezőgazdaságból élő emberek az öntözéssel
olyan növényeket is biztonsággal termelhetnek
majd, amelyekre eddig nem volt lehetőségük.
Sajnálatos, hogy Derecskének mindössze
15 százaléka csatornázott, a szennyvíztisztító
pedig rendkívül elavult. Egy most induló 3
milliárd forintos pályázatnak köszönhetően
azonban két éven belül 95 százalékra emelkedik a csatornázottság. A projektben a lakosság
is fontos szerepet vállalt, az önerőt ugyanis a
lakossági hozzájárulás bizosítja. Ez a polgármester szerint az emberek környezettudatosságát jelzi. S, ha már a környezettudatosságról
esik szó, Bakó István elmondja, hogy öt évvel
ezelőtt több ajánlatot is kapott a város megújuló energiák hasznosítására. Akkor úgy döntöttek, hogy kicsiben próbálják ki ezeket, így im-

Városüzemeltetés egy helyen
víz- és csatornaműveket, emellett intézményfenntartó, közétkeztetési, ingatlan
hasznosítási és közmunka szervezési valamint lapkiadói feladatokat is ellát. Végső
Zoltán ügyvezető azt mondja: nagyon sokat spórolnak a városnak.

A közel tízezres lélekszámú Derecske
városa madártávlatból
Mára 60 embert foglalkoztató, több profilú társasággá vált a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Az önkormányzat
tulajdonában lévő vállalkozás üzemelteti a

A cégnek ma is az egyik legfontosabb tevékenysége a víz-és csatornaművek üzemeltetése, karbantartása. Bár általában nem jellemző, hogy
egy településnek saját vízműve legyen, Derecskén ez bevált, hiszen már a ’90-es évek eleje óta
így van. Az elmúlt 3-4 évben további feladatokat kapott a cég. Az alapvetően tehát víz-és csatorna üzemeltetésre alakult a nonprofit kft. - minimális városüzemeltetési feladatokkal – ma
már a sportcsarnok teljeskörű fenntartását, a
sportpálya üzemeletetését végzi, de ők takarítják az összes önkormányzati fenntartású ingatlant is – derül ki Végső Zoltán szavaiból.
Az utóbbi évek feladatbővülésével került a
társasághoz a főzőkonyha üzemeltetése. Az
önkormányzat két évvel ezelőtt törzstőkét
emelt, saját beruházásban kibővítette a középiskola főzőkonyháját, így naponta 1500 adag
étel elkészítésével elégítik ki az igényeket Derecskén kívül Konyár községben is. A közétkeztetés mellett ebéd házhozszállítással igyekeznek kielégíteni a lakosság igényeit. Az
igénynövekedést jelzi, hogy viszonylag rövid
idő alatt az egy menüs rendszert három menüssé fejlesztették, már webshopjuk is van.

Az új óvodát a föld hőjével fűtik
már négy éve pelletkazánnal fűtenek az iskolában, s úgy tűnik, a hatodik évtől már hasznot
hoz. Az új óvodát a föld hőjével fűtik január
óta, és napkollektorok szolgáltatják a használati meleg vizet. A tervek szerint az új rendszerben tisztított szennyvízen pedig egy 5 hektáros
energiaerdőt telepítenek majd Derecskén.

Bakó István 1994-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetem matematika-kémia szakán végzett, majd egy debreceni középiskola tanára, később igazgatója lett. 1998-tól
a közigazgatásban helyezkedik el. 2002-től szülővárosa,
a derecskei polgármesteri hivatal pénzügyi osztályvezetője. 2006 óta Derecske polgármestere.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit
kft. tartja karban az önkormányzati ingatlanokat – pl. szociális bérlakásokat – és adja bérbe az önkormányzati tulajdonú földterületeket. Az önkormányzat apartmanjainak kiadása is az ő hatáskörükbe tartozik. A cég szervezi a közhasznú és közmunkákat. Ők tartják
karban a közvilágítást, mert a derecskei képviselő-testület úgy gondolta, jobb, ha saját
maga látja el ezt a szolgáltatást.
Tevékenységi körük legutoljára 2011 januárjában bővült. A Derecskei Hírek és a
derecskehu weboldal kiadói jogát szintén az
önkormányzat ruházta át a kft-re. Az új divízió lehetővé teszi, az uniós finanszírozású
projektekben való közreműködést, tovább növelve ezzel a város bevételeit.
Az önkormányzat 2006-ban kitűzött célja
-hogy minden olyan tevékenységgel, mely a
város számára bevételt hozhat a saját tulajdonú kft-t erősítse, változatlan, ezért a jövőben
további feladatbővítés is elképzelhető.

Végső Zoltán, 1980-ban született, vállalkozásszervező
szakközgazdász. Hetedik éve
dolgozik Derecskén, pályázatok menedzselését követően
kapott lehetőséget az Önkormányzat legnagyobb cégének
vezetőjeként. Lendületes,
lobbanékony vezető, munkatársaitól rugalmas
együttműködést, csapatmunkát vár el.
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Hajdú-Bihar gyöngyszeme Hajdúnánás, az „Aranyszalma városa”
A település már a bronzkorban lakott volt,
de számunkra Bocskai István jelölte ki a követendő utat, hajdú gyökereink a mai napig
meghatározzák identitásunkat – mondja
Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere,
aki szerint a hagyományőrzés és a megújulás
együttese jellemzi a város lakóit. Az itt élő
emberek ragaszkodnak múltjukhoz, ápolják hagyományaikat, kitartóak, szorgalmasak, sokat tesznek önmaguk boldogulásáért.
A család és a munka szeretete, valamint az
erkölcsi alapértékek az elmúlt századok során, és ma is biztos alapot jelentenek Hajdúnánás fennmaradásához és fejlődéséhez, az
új kihívások és feladatok megoldásához.
Hajdúnánás rendkívül jó gazdaságföldrajzi és
geotermikus adottságokkal rendelkezik, előnyünkre válik településünk kedvező fekvése
és rendkívül jó megközelíthetősége – emeli
ki a polgármester. Autópályán másfél óra
alatt érhető el Budapest. Az M3-as és az
M35-ös autópályáról három lehajtó is vezet a
városba, amely három megyeszékhely – Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc – metszéspontjában fekszik. A mezőgazdasági környezetünk országosan is kiemelkedő, a város
közigazgatási területén 24 ezer hektár jó minőségű termőföld található – teszi hozzá
Szólláth Tibor.
A meglévő adottságok mellett Hajdúnánáson kiemelt figyelmet fordítanak arra,
hogy megfelelő körülmények fogadják a betelepülni kívánó vállalkozásokat. Ezen törek-

A jellegzetes helyi kézművesség a szalmafonás, és a nemzeti hagyományok egyaránt fontosak
véseiknek mára már látható eredményei vannak. Ugyancsak fontosnak tartják a megújuló energiaforrások használatát – jelenleg előkészítés alatt áll egy, az ipari park részeként
működő energetikai park létesítése, és a hosszú távú tervek között szerepel, hogy a város
az energiaszükségletének jelentős részét a
későbbiek során megújuló energiaforrásokból állítsa elő.
Hajdúnánás meghatározó idegenforgalmi értéke a messze földön híres gyógyvizünk. Magyarország egyik legjobb vizű
gyógyfürdője található nálunk. Ezt bizonyítja, hogy évente több mint kétszázezer
látogató érkezik városunkba. Vendégszeretetünk, pezsgő kulturális életünk, nyári rendezvénysorozataink – amelyek közül legjelentősebb az egy héten át tartó Nánási

Vigasságok –, gasztronómiai fesztiváljaink
feledhetetlen élményeket nyújtanak vendégeinknek – mondja Hajdúnánás polgármestere, Szólláth Tibor.

Szólláth Tibor 1969-ben született Hajdúnánáson. A Debreceni Egyetemen 2000-ben mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnökként végzett. 2002
óta a város képviselő-testületének tagja, ahol 2006–2010
között a Polgári Összefogás
frakciót vezette. 2006–2010 között a megyei Közgyűlés alelnöke volt. 2010 tavaszától a Fidesz parlamenti képviselője, 2010 őszétől polgármester.

A gazdaság fejlesztése a legfontosabb Nyíradonyban
A politikai rendszerváltoztatás utáni első
önkormányzati ciklusban, figyelemmel
Nyíradony korábbi térségi szerepére, a képviselő-testület a városi rang megszerzése érdekében pályázatot nyújtott be Göncz Árpád köztársasági elnöknek. Pályázatában
bemutatta az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhető infrastrukturális változást, mely a
környezetében lévő települések köréből kiemeli, és kapcsolatai révén indokolttá teszi a
felminősítést. 1992. január 1-től a városi
rangot kapott Nyíradony valamit visszaszerzett abból, amit 1950-ben elvettek tőle, a
valódi rehabilitáció azonban még várat magára – mondja Tasó László polgármester.
– Hogyan kaphatja vissza Nyíradony egykori
rangját?
– Előtte is, de különösen az elmúlt 20 évben a
városvezetés arra törekedett, hogy a rangot
megtöltse tartalommal és a közigazgatási terület lakóinak életét komfortosabbá tegye, kialakuljon az a hangulat, amely mentálisan is várossá emeli az egykori járási központot. A választók megtisztelő bizalmából ebből az időszakból 18. éve építjük közösen Nyíradonyt,
és próbáljuk megvalósítani álmainkat. A cél
egyértelműen arra fókuszál, hogy a városi rangú településeken elérhető lehető legtöbb szolgáltatást és lehetőséget „ide hozzunk a nagyvilágból”, helyben alakítsuk ki azok elérhetőségét. Nem állunk rosszul ezen a területen, de
nagyon sok pótolni valónk van még.

Egész évben várja vendégeit
a Hajdúnánási Gyógyfürdõ
A Hajdúnánási Gyógyfürdő már több mint 40 éve várja a gyógyulni, pihenni, kikapcsolódni vágyó látogatókat. Az 1019 méter mélyről feltörő, 67 fokos, nátriumkloridos, jódos-brómos gyógyvíznek
köszönhetően sokan gyógyultak meg itt, pihenték ki a hétköznapok fáradalmait.
Ebben az évben megújult a fedett fürdő, megtörtént az akadálymentesítése, valamint egy új
gyógyászati részleg is átadásra került, mely számos újítással teszi teljessé a szolgáltatások körét. Medence- és kádas fürdő, orvosi gyógymasszázs, víz alatti vízsugármasszázs, tangentor,
szénsavas fürdő, súlyfürdő, iszappakolás, fizikoterápiás kezelések, gyógytorna, reuma szakrendelés, szauna és gőzkabin, valamint 13 kül- és beltéri medence, köztük egy új – különböző élményelemekkel gazdagított – szabadtéri gyógymedence szolgálja a vendégek gyógyulását és
pihenését egész évben.

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
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E-mail: info@nanasfurdo.hu

A gúthi erdő, mint gazdasági és rekreációs
potenciál - a KisVadászház
– Mire gondol?
– Nagy adóssága az elmúlt 20 év kormányainak, hogy nem segítették direkt módon a
területi kiegyenlítődést, és az uniós források
eddigi felhasználását sem a felzárkóztatás jellemezte. A jelenlegi gazdasági környezetben és
az örökölt problémák bénító terhe alatt nehéz
lesz felgyorsítani a megújulás és a jótékony
változás folyamatát. Jövőre, a 20. évfordulóra
készülve tovább folytatjuk az erőltetett fejlesztési ütemet, mert a foglalkoztatás és a gazdasági potenciál területein jelentős a versenyhátrányunk, és fokozott az elvárás határon innen és
túl szomszédjaink, és partnereink felől.

A sport kitörési pont lehet – Harangi Imre Rendezvénycsarnok
– Milyen feladataik vannak, illetve lesznek?
– A gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatási helyzet javítása a térségi gazdasági, társadalmi, kulturális, idegenforgalmi és sport
kapcsolataink kiépítésével erősödhet. Bejegyzés alatt van az első magyar-román határokon átnyúló, új típusú együttműködés
jogi lehetőségét megteremtő Európa Kapu
ETT szervezete, mely egyértelműen a jelen
és a közeljövő legfontosabb fejlesztési programjait valósíthatja meg. 2012 nyarán szeretnénk átadni a Nyíradonytól-, Debrecenig
nyúló külterületi kerékpárutat, és kezdjük a
belvárost átszelő szakaszát is, melynek célja
a Gúthi erdő irányába tartó turisztikai jelentőséggel is bíró folyatás, mely Nyíracsádot
és Nyírábrányt érintve Érmihályfalváig, és
később Nagykárolyt érintve Szatmárnémetiig, az egykori történelmi Só-út vonalán ad
lehetőséget a biztonságos kerékpáros közlekedésre. Befejeződik a csapadékvíz-csatornázás I. üteme és kezdődik a II. ütem, indul
az Ady E. és a Klapka utcák teljes felújítása,
csatornázása, és kezdődik a Kossuth és Ady
utcák közötti belvízcsatornázás. Elkezdődik
a városközpont funkcióbővítő fejlesztése,
amelynek keretében új, korszerű okmányiroda, gyámhivatal, vállalkozást- és gazdálkodást segítő- fejlesztési központ épül, civil
ház épül, a vállalkozók bevonásával megújulnak az árusító pavilonok. Megépül az új
piaccsarnok, a sétáló utca, kandeláberek kerülnek az Árpád tér egészére, új parkoló épül
a Városháza előtt, és minden irányban az első kereszteződésig új burkolatot kapnak a
járdák. A szociális és infrastrukturális fejlettség szempontjából leszakadt városrészek
rehabilitációjára irányuló beruházás keretében a Temesvári úti iskola és óvoda energetikai korszerűsítése, a közösségi ház bővítése, mosoda létestése, és egy tornaterem kialakítása mellett, út és járdaépítések, játszótérépítés zárkóztatja fel, és hozza helyzetbe

a Temesvári, a Vágóhíd, a Móricz, a Mikszáth, és a Bokrétás utca környezetét. Átadásra kerül a kibővített bölcsőde, a családsegítő, és gyermekvédelmi szolgálat, illetve
a szociális szolgáltató központ feladatellátása korszerű körülmények közé kerül. Remélhetően ezek a beruházások sok helyi vállalkozásnak és munkavállalónak adnak majd
lehetőséget.
– A város mennyire tudja kihasználja turisztikai adottságait?
– A térség legjelentősebb gazdasági és
rekreációs potenciálja a Gúthi erdő, mely állami kezelésben van, és mélyen az adottságai alatt teljesít. A kihasználtságától lényegesen nagyobb erőforrásként meghatározó
lehet a jövőben a foglalkoztatás, a megújuló
energia előállítás, és az idegenforgalom területein, ha meg lesz rá a központi akarat.
Feltáratlan termálvíz, térségi potenciál a
versenysportban és az utánpótlás nevelésben, különösen a labdarúgás és női kézilabda sportágakban, íjászat, kalandparkok, horgászat, lovas-turizmus, western-lovaglás,
vadászat, nordic-walking, kiaknázandó területek, melyeket a fiataljainkra kell építeni. A
legnagyobb kihívás az mindentől függetlenül a jelen és a jövő nemzedékének helyben
tartása és visszacsábítása.

Tasó László 1963. január 14én született, a debreceni Kossuth Lajos TE bölcsészkarán
diplomázott szociálpolitikus.
1994-ben polgármesterré választották, jelenleg 5. ciklusát
tölti. 2004-től megyei listáról
2006-ban és 2010-ben egyéni
választókerületi mandátummal került a Parlamentbe. 1998-tól tagja a Fidesznek, 2005-től Önkormányzati Tagozat megyei elnöke.
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Hajdú-Bihar gyöngyszeme Hajdúnánás, az „Aranyszalma városa”
A település már a bronzkorban lakott volt,
de számunkra Bocskai István jelölte ki a követendő utat, hajdú gyökereink a mai napig
meghatározzák identitásunkat – mondja
Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere,
aki szerint a hagyományőrzés és a megújulás
együttese jellemzi a város lakóit. Az itt élő
emberek ragaszkodnak múltjukhoz, ápolják hagyományaikat, kitartóak, szorgalmasak, sokat tesznek önmaguk boldogulásáért.
A család és a munka szeretete, valamint az
erkölcsi alapértékek az elmúlt századok során, és ma is biztos alapot jelentenek Hajdúnánás fennmaradásához és fejlődéséhez, az
új kihívások és feladatok megoldásához.
Hajdúnánás rendkívül jó gazdaságföldrajzi és
geotermikus adottságokkal rendelkezik, előnyünkre válik településünk kedvező fekvése
és rendkívül jó megközelíthetősége – emeli
ki a polgármester. Autópályán másfél óra
alatt érhető el Budapest. Az M3-as és az
M35-ös autópályáról három lehajtó is vezet a
városba, amely három megyeszékhely – Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc – metszéspontjában fekszik. A mezőgazdasági környezetünk országosan is kiemelkedő, a város
közigazgatási területén 24 ezer hektár jó minőségű termőföld található – teszi hozzá
Szólláth Tibor.
A meglévő adottságok mellett Hajdúnánáson kiemelt figyelmet fordítanak arra,
hogy megfelelő körülmények fogadják a betelepülni kívánó vállalkozásokat. Ezen törek-

A jellegzetes helyi kézművesség a szalmafonás, és a nemzeti hagyományok egyaránt fontosak
véseiknek mára már látható eredményei vannak. Ugyancsak fontosnak tartják a megújuló energiaforrások használatát – jelenleg előkészítés alatt áll egy, az ipari park részeként
működő energetikai park létesítése, és a hosszú távú tervek között szerepel, hogy a város
az energiaszükségletének jelentős részét a
későbbiek során megújuló energiaforrásokból állítsa elő.
Hajdúnánás meghatározó idegenforgalmi értéke a messze földön híres gyógyvizünk. Magyarország egyik legjobb vizű
gyógyfürdője található nálunk. Ezt bizonyítja, hogy évente több mint kétszázezer
látogató érkezik városunkba. Vendégszeretetünk, pezsgő kulturális életünk, nyári rendezvénysorozataink – amelyek közül legjelentősebb az egy héten át tartó Nánási

Vigasságok –, gasztronómiai fesztiváljaink
feledhetetlen élményeket nyújtanak vendégeinknek – mondja Hajdúnánás polgármestere, Szólláth Tibor.

Szólláth Tibor 1969-ben született Hajdúnánáson. A Debreceni Egyetemen 2000-ben mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnökként végzett. 2002
óta a város képviselő-testületének tagja, ahol 2006–2010
között a Polgári Összefogás
frakciót vezette. 2006–2010 között a megyei Közgyűlés alelnöke volt. 2010 tavaszától a Fidesz parlamenti képviselője, 2010 őszétől polgármester.

A gazdaság fejlesztése a legfontosabb Nyíradonyban
A politikai rendszerváltoztatás utáni első
önkormányzati ciklusban, figyelemmel
Nyíradony korábbi térségi szerepére, a képviselő-testület a városi rang megszerzése érdekében pályázatot nyújtott be Göncz Árpád köztársasági elnöknek. Pályázatában
bemutatta az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhető infrastrukturális változást, mely a
környezetében lévő települések köréből kiemeli, és kapcsolatai révén indokolttá teszi a
felminősítést. 1992. január 1-től a városi
rangot kapott Nyíradony valamit visszaszerzett abból, amit 1950-ben elvettek tőle, a
valódi rehabilitáció azonban még várat magára – mondja Tasó László polgármester.
– Hogyan kaphatja vissza Nyíradony egykori
rangját?
– Előtte is, de különösen az elmúlt 20 évben a
városvezetés arra törekedett, hogy a rangot
megtöltse tartalommal és a közigazgatási terület lakóinak életét komfortosabbá tegye, kialakuljon az a hangulat, amely mentálisan is várossá emeli az egykori járási központot. A választók megtisztelő bizalmából ebből az időszakból 18. éve építjük közösen Nyíradonyt,
és próbáljuk megvalósítani álmainkat. A cél
egyértelműen arra fókuszál, hogy a városi rangú településeken elérhető lehető legtöbb szolgáltatást és lehetőséget „ide hozzunk a nagyvilágból”, helyben alakítsuk ki azok elérhetőségét. Nem állunk rosszul ezen a területen, de
nagyon sok pótolni valónk van még.

Egész évben várja vendégeit
a Hajdúnánási Gyógyfürdõ
A Hajdúnánási Gyógyfürdő már több mint 40 éve várja a gyógyulni, pihenni, kikapcsolódni vágyó látogatókat. Az 1019 méter mélyről feltörő, 67 fokos, nátriumkloridos, jódos-brómos gyógyvíznek
köszönhetően sokan gyógyultak meg itt, pihenték ki a hétköznapok fáradalmait.
Ebben az évben megújult a fedett fürdő, megtörtént az akadálymentesítése, valamint egy új
gyógyászati részleg is átadásra került, mely számos újítással teszi teljessé a szolgáltatások körét. Medence- és kádas fürdő, orvosi gyógymasszázs, víz alatti vízsugármasszázs, tangentor,
szénsavas fürdő, súlyfürdő, iszappakolás, fizikoterápiás kezelések, gyógytorna, reuma szakrendelés, szauna és gőzkabin, valamint 13 kül- és beltéri medence, köztük egy új – különböző élményelemekkel gazdagított – szabadtéri gyógymedence szolgálja a vendégek gyógyulását és
pihenését egész évben.

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
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E-mail: info@nanasfurdo.hu

A gúthi erdő, mint gazdasági és rekreációs
potenciál - a KisVadászház
– Mire gondol?
– Nagy adóssága az elmúlt 20 év kormányainak, hogy nem segítették direkt módon a
területi kiegyenlítődést, és az uniós források
eddigi felhasználását sem a felzárkóztatás jellemezte. A jelenlegi gazdasági környezetben és
az örökölt problémák bénító terhe alatt nehéz
lesz felgyorsítani a megújulás és a jótékony
változás folyamatát. Jövőre, a 20. évfordulóra
készülve tovább folytatjuk az erőltetett fejlesztési ütemet, mert a foglalkoztatás és a gazdasági potenciál területein jelentős a versenyhátrányunk, és fokozott az elvárás határon innen és
túl szomszédjaink, és partnereink felől.

A sport kitörési pont lehet – Harangi Imre Rendezvénycsarnok
– Milyen feladataik vannak, illetve lesznek?
– A gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatási helyzet javítása a térségi gazdasági, társadalmi, kulturális, idegenforgalmi és sport
kapcsolataink kiépítésével erősödhet. Bejegyzés alatt van az első magyar-román határokon átnyúló, új típusú együttműködés
jogi lehetőségét megteremtő Európa Kapu
ETT szervezete, mely egyértelműen a jelen
és a közeljövő legfontosabb fejlesztési programjait valósíthatja meg. 2012 nyarán szeretnénk átadni a Nyíradonytól-, Debrecenig
nyúló külterületi kerékpárutat, és kezdjük a
belvárost átszelő szakaszát is, melynek célja
a Gúthi erdő irányába tartó turisztikai jelentőséggel is bíró folyatás, mely Nyíracsádot
és Nyírábrányt érintve Érmihályfalváig, és
később Nagykárolyt érintve Szatmárnémetiig, az egykori történelmi Só-út vonalán ad
lehetőséget a biztonságos kerékpáros közlekedésre. Befejeződik a csapadékvíz-csatornázás I. üteme és kezdődik a II. ütem, indul
az Ady E. és a Klapka utcák teljes felújítása,
csatornázása, és kezdődik a Kossuth és Ady
utcák közötti belvízcsatornázás. Elkezdődik
a városközpont funkcióbővítő fejlesztése,
amelynek keretében új, korszerű okmányiroda, gyámhivatal, vállalkozást- és gazdálkodást segítő- fejlesztési központ épül, civil
ház épül, a vállalkozók bevonásával megújulnak az árusító pavilonok. Megépül az új
piaccsarnok, a sétáló utca, kandeláberek kerülnek az Árpád tér egészére, új parkoló épül
a Városháza előtt, és minden irányban az első kereszteződésig új burkolatot kapnak a
járdák. A szociális és infrastrukturális fejlettség szempontjából leszakadt városrészek
rehabilitációjára irányuló beruházás keretében a Temesvári úti iskola és óvoda energetikai korszerűsítése, a közösségi ház bővítése, mosoda létestése, és egy tornaterem kialakítása mellett, út és járdaépítések, játszótérépítés zárkóztatja fel, és hozza helyzetbe

a Temesvári, a Vágóhíd, a Móricz, a Mikszáth, és a Bokrétás utca környezetét. Átadásra kerül a kibővített bölcsőde, a családsegítő, és gyermekvédelmi szolgálat, illetve
a szociális szolgáltató központ feladatellátása korszerű körülmények közé kerül. Remélhetően ezek a beruházások sok helyi vállalkozásnak és munkavállalónak adnak majd
lehetőséget.
– A város mennyire tudja kihasználja turisztikai adottságait?
– A térség legjelentősebb gazdasági és
rekreációs potenciálja a Gúthi erdő, mely állami kezelésben van, és mélyen az adottságai alatt teljesít. A kihasználtságától lényegesen nagyobb erőforrásként meghatározó
lehet a jövőben a foglalkoztatás, a megújuló
energia előállítás, és az idegenforgalom területein, ha meg lesz rá a központi akarat.
Feltáratlan termálvíz, térségi potenciál a
versenysportban és az utánpótlás nevelésben, különösen a labdarúgás és női kézilabda sportágakban, íjászat, kalandparkok, horgászat, lovas-turizmus, western-lovaglás,
vadászat, nordic-walking, kiaknázandó területek, melyeket a fiataljainkra kell építeni. A
legnagyobb kihívás az mindentől függetlenül a jelen és a jövő nemzedékének helyben
tartása és visszacsábítása.

Tasó László 1963. január 14én született, a debreceni Kossuth Lajos TE bölcsészkarán
diplomázott szociálpolitikus.
1994-ben polgármesterré választották, jelenleg 5. ciklusát
tölti. 2004-től megyei listáról
2006-ban és 2010-ben egyéni
választókerületi mandátummal került a Parlamentbe. 1998-tól tagja a Fidesznek, 2005-től Önkormányzati Tagozat megyei elnöke.
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Hajdúszoboszló a természet patikája
Az igényesen gondozott, szépen fejlődő alföldi üdülőváros, Hajdúszoboszló a magyar idegenforgalom egyik fellegvára. A
város öröksége, fejlődésének alapja az ősi
Pannon-tenger évmilliókon keresztül lerakódott kincse, a gyógyvíz.
Kedvező adottságú, kiválóan megközelíthető
település Hajdúszoboszló, amely egész évben
tökéletesen alkalmas családok, és gyógyulni,
felüdülni vágyók teljes kikapcsolódására.
Több mint egymillió vendégéjszakával Budapest után Hévízzel rivalizálva hol második, hol
harmadik helyen áll a látogatottság terén.
– Először 1075-ben említik a települést, amely
a török pusztítás alatt elnéptelenedett – mond-

forrás az idegenforgalom, ahol viszonylag alacsony fizetésű munkahelyek vannak. Jelentős
ipari létesítmény, ipari park nincs, megélhetési
lehetőséget még a mezőgazdaság kínál, de az
ott foglalkoztatottak száma évről évre csökken. Nagyon sok embernek van kisebb földje,
hobbikertje, de egyre kevesebben élnek a mezőgazdaságból annak ellenére, hogy kiváló
termőföldjei vannak a városnak. Ennek oka az,
hogy csak kis része öntözhető, ami a mai időjárási viszonyok között a jó termés gátja, fejtegette a polgármester, aki szerint a löszhátat öntözhetővé kell tenni, ám ez rendkívül költséges
beruházás. Véleménye szerint ennek megoldása döntően nem önkormányzati feladat, ezért
nem tartja valószínűnek, hogy a városi költ-

Hajdúszoboszló 1925 óta jelentős üdülő- és gyógyközpont, látogatóinak 60 százaléka magyar
ja Sóvágó László polgármester. Bocskai 1606
szeptemberében írta azt az adománylevelet,
amely alapján újra benépesült. A város mint
gyógyhely és üdülőközpont, valamint a hajdúszoboszlói gyógyvíz születésnapjaként egyaránt 1925. október 26-át említik. A „folyékony arany” felszínre törésének napja ez, mely
a turizmus szempontjából meghatározó volt a
kis mezőváros életében, és új lehetőséget kínált
a fejlődéshez. A szoboszlói gyógyvíz mind az
egészségmegőrzés, mind a gyógyítás során kiemelkedik a természet patikájának tárházából.
A polgármester szavai szerint 24 ezer lakosa van ma Hajdúszoboszlónak. A lélekszám
hosszú évek óta stagnál. – Az idegenforgalom
nagyon jelentős, nagyon szép bevételi forrás,
de mégis csak egy lábon állást jelent, ezért a fiatalság másfelé kacsingat – fogalmaz Sóvágó
László. Az ok egyszerű: a döntő megélhetési

ségvetésből akár az önerőre pénzt tudnának
szorítani annak ellenére, hogy Hajdúszoboszló
azon nagyon ritka magyar városok egyike,
amelynek egy fillér adósága sincs, sőt fejlesztésre is futja. Magyarország legnagyobb gázszolgáltatójának, a Tigáznak a városban van a
központja, a szolgáltatás azonban másutt folyik,
ezért bevételi forrásként, azaz iparűzési adófizetőként nem gyakorol jelentős hatást a város
életére, viszont sok hajdúszoboszlóinak biztosít munkahelyet. A legnagyobb foglalkoztató
az önkormányzat 900 munkavállalóval. Ez a
szám még jelentősebb, ha a városgazdálkodást
és a fürdőt is figyelembe vesszük, ahol a város
tulajdonosként érdekelt. A munkanélküliség
nagyjából az országos átlagnak felel meg, míg
a térségben ennél sokkal magasabb. A családok pénzügyi helyzetét nyaranta az is segíti,

hogy Hajdúszoboszlón több mint tízezer vendégágy van. Ennek szerepe azonban egyre kisebb, mert sok szálloda épül. – Azt mondtam
ugyan, hogy ipar nincs, de jelentős beruházás,
munkalehetőség a hotelek építése, felújítása.
Az elmúlt években sok milliárd forintot fordítottak fejlesztésre – húzta alá a polgármester,
mondván, ma már több mint négyezer szállodai ágy található Hajdúszoboszlón. – Európa
legnagyobb fürdője a mienk, itt épült az első
élményfürdő, tavaly adtuk át az Aqua-Palacet, és a szállodák zömének saját fürdője, orvosi
rendelője van – vázolta dr. Sóvágó László.
Megváltozott a vendégkör, hiszen a rendszerváltást megelőzően beutalóval érkeztek a vendégek, most viszont mindenki önszántából látogat el Hajdúszoboszlóra. A látogatók zöme,
60 százaléka magyar, 40 százaléka külföldi,
zömmel lengyel és német, de lassan felzárkózik Románia is. Amíg a debreceni repülőtér
nem működik, más nemzetek jelentős érdeklődésére nem számítanak.
A városvezető szerint fontos, hogy ne a
mennyiségre, hanem a minőségre helyezzék a
hangsúlyt, és a hozzájuk látogatókat a legmagasabb színvonalú ellátásban részesítsék. Annak érdekében, hogy a vendégek hosszabb
időre maradjanak, több programra, nagyobb
összefogásra lenne szükség a térségben.
– Minden, ami a város fejlődését szolgálja, az egyben idegenforgalomét is – összegzi
a polgármester. Hiszen – mint mondja – ha
valaki elutazik valahova, szeretné szép, kulturált környezetben tölteni idejét. – Ezen a téren még van tennivaló Magyarországon, bár
azt gondolom, a mi városunk a rendezettebbek közé tartozik – fűzi hozzá, példaként említve, hogy ebben az évben teljessé vált a csatornahálózat, tavaly adták át a felújított gimnáziumot, rövidesen pedig birtokba veszik a
750 millió forintból korszerűsített rendelőintézetet. Egy 1,3 milliárd forint értékű, kétfordulós pályázat első „akadályait” sikerrel vették, így várhatóan a városközpont is átépül,
megújul 2013 végére.

Dr. Sóvágó László 1951-ben
született Hajdúböszörményben. Jogász, Szegeden végzett. Hajdúszoboszlón dolgozott a közigazgatásban,
majd 1990–1994 között parlamenti képviselő. Az MDF
alapító tagja. 1994 óta Hajdúszoboszló polgármestere. 15 éven át volt a
Magyar Fürdővárosok Szövetségének elnöke.

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

Hungarospa: Európa legnagyobb fürdőkomplexuma
A fedett élményfürdő átadásával helyére került az utolsó, hiányzó láncszem, Európa
legnagyobb fürdőkomplexuma, a Hungarospa Hajdúszoboszló immár minden igényt
kielégít a gyógy- és wellnesszturizmus területén. Czeglédi Gyula vezérigazgató szerint
a versenyképesség megőrzésének titka a minőség és a fejlődés.
– Több mint nyolcvanöt év telt el azóta, hogy
Pávai Vajna Ferenc geológus 1925-ben hévizet talált Hajdúszoboszlón. Melyek voltak azóta a legfontosabb mérföldkövek?
1927. július 26-át, a fövenyfürdő megnyitását
tekintjük gyógyfürdőnk születésnapjának. Azóta folyamatos a fejlődés. 1942-ben már 9
medence üzemel, a forgalom eléri az évi félmillió látogatót.1972-ben épül az úszómedence és az új termálfürdő, a forgalom több mint
másfél milliós. 1991-ben a gyógyfürdő részvénytársasággá alakul, többségi tulajdonosa a
városi önkormányzat. 1995-ben megnyílik a
fürdő saját kempingje, majd szanatóriuma.
– Az utolsó másfél évtized milliárdos fejlesztései milyen eredményeket hoztak a világhírű hajdúszoboszlói gyógyvízre épülő komplexumban?
– 1996-ban a Gyógyfürdő Rt. és a tulajdonos önkormányzat 8 évre szóló 900 milliós
fejlesztési tervet fogadott el, ami 6 év alatt
valósult meg 4,2 milliárd forintból. Ennek
keretében 1998-ban saját tőkéből és önkormányzati támogatással megkezdődött a termálfürdő épületének bővítése, felújítása.
2000-ben valósult meg az egyik legjelentősebb innovatív beruházás, az Aquapark,
amely az egész hazai turizmusra hatást gyakorolt. A Széchenyi tervben elsők között elnyert egymilliárdos támogatással 2001 októbere és 2002 nyara között a strandmedencék
műszakilag teljesen megújultak, élményelemekkel bővültek, elkészült Közép-Európa
legnagyobb, 6200 m2 vízfelületű medencéje,
az Aquapark területe kétszeresére bővült, 3 új
óriáscsúszda épült, és elkészült az igazi szenzációnak számító mediterrán tengerpart. A

kormány 2007-ben kiemelt projektként nevesítette, és 2,25 milliárd forinttal támogatta az
Aqua-Palace fedett élményfürdőt, amelyet
2010 márciusában avattunk.
– A Hungarospa hogyan őrzi meg versenyképességét?
– Két alapvetően fontos tényezőt emelnék
ki. Az egyik a piaci igények figyelembevételével előkészített folyamatos fejlesztés, a másik pedig a minőség, melybe beletartozik a
szolgáltatások színvonala és a vendégszeretet, a vendég kiszolgálása is. Arra törekszünk,
hogy munkánkról folyamatosan visszajelzéseket kapjunk. Ennek egyik módja a kérdőíves felmérés, amelyben a vendégek 5 pontos
skálán értékelnek bennünket. Az átlagpontszám évek óta 4,75 körül alakul, ami nagyon
jó eredménynek számít. A szakmai szervezetektől is kapunk visszajelzéseket. Az utóbbi
10-12 évben elismerések sorát érdemeltük ki.
– Az Ön munkáját is több díjjal jutalmazták…
– 2001-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozatának
kitüntetését kaptam meg, 2005-ben pedig a
„Hajdúszoboszlóért” kitüntetést. A turisztikai
tevékenység irányításában, tervezésében,
szervezésében, a nemzetközi turisztikai kapcsolatok terén végzett kiemelkedő munka elismeréseként 2009-ben vehettem át a Pro
Turismo díjat. Ezek az elismerések jelzik,
hogy jó az út, és a közösség hasznát szolgálja, amin járunk. Természetesen a díjak cégünk valamennyi dolgozójának közös munkáját is dicsérik.
– Milyen a fürdő látogatottsága?
– 2010-ben összesen 2 221 814 szolgáltatást értékesítettünk. Az idei év eddig eltelt
időszakában ugyanannyi fürdővendégünk
volt, mint tavaly. A júliusi több hetes hűvös
időszak visszavetette a vendégforgalmat.
Szerencsére az Aqua-Palace élményfürdő,
és a gyógyfürdő ilyenkor is kínál fürdőzési
lehetőséget, és a strand melegvizes, gyógyvizes medencéi nagy előnyt jelentenek pl. a
Balatonnal szemben. A kiesést a nyárias

szep tem ber ben si ke rült be pó tol nunk. A
gyógyászati forgalom néhány százalékkal
elmarad a tavalyitól, melyet reményeink
szerint év végéig kompenzálni tudunk. Jövőre nagyon nehéz évre számítunk, hisz
várhatóan tovább csökken a lakosság fizetőképessége. A már kifutóban lévő üdülési
csekk szerepét csak lassan tudja átvenni a
Széchenyi Pihenő Kártya. Ennek ellenére
bízunk a sikerében. A jelenlegi finanszírozási problémák ellenére a gyógyászatot
sem sza bad le ír ni. A Haj dú szo bosz lói
Gyógyfürdő nagy lehetőségeket lát az orvosi kutatásokban, melyek alátámasztják a
különböző gyógykezelések és a fürdőkúra
hatékonyságát.
– További célok?
– Elsődleges cél most a befejezett fejlesztések pénzügyi és szakmai menedzselése, turisztikai hasznosítása. A fedett élményfürdő
még sok lehetőséget tartogat a szolgáltatások fejlesztésére. Ugyanakkor hosszabb távra természetesen álmodjuk a jövőt, ahogyan
azt a Hungarospa menedzsmentje eddig is
tette. Születnek az ötletek, hogy néhány év
múlva új attrakcióval rukkoljunk elő, erről
azonban még korai beszélni. A tervezésnél
természetesen figyelembe vesszük a legújabb turisztikai trendeket, figyeljük versenytársainkat nemcsak itthon, hanem Európában és szerte a világban.

Czeglédi Gyula 1956. november 8-án született Hajdúszoboszlón. Végzettsége gazdasági mérnök, szakközgazda. Pályafutása kezdetén a
MOL hajdúszoboszlói egységében segédmunkás, majd
szociálpolitikai vezető volt.
Rövid közigazgatási kitérőt követően 12 évig
dolgozott a SZOT üdültetésben. 1996 óta a
Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. vezérigazgatója. Nős, két felnőtt korú gyermek apja.
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Hajdúszoboszló a természet patikája
Az igényesen gondozott, szépen fejlődő alföldi üdülőváros, Hajdúszoboszló a magyar idegenforgalom egyik fellegvára. A
város öröksége, fejlődésének alapja az ősi
Pannon-tenger évmilliókon keresztül lerakódott kincse, a gyógyvíz.
Kedvező adottságú, kiválóan megközelíthető
település Hajdúszoboszló, amely egész évben
tökéletesen alkalmas családok, és gyógyulni,
felüdülni vágyók teljes kikapcsolódására.
Több mint egymillió vendégéjszakával Budapest után Hévízzel rivalizálva hol második, hol
harmadik helyen áll a látogatottság terén.
– Először 1075-ben említik a települést, amely
a török pusztítás alatt elnéptelenedett – mond-

forrás az idegenforgalom, ahol viszonylag alacsony fizetésű munkahelyek vannak. Jelentős
ipari létesítmény, ipari park nincs, megélhetési
lehetőséget még a mezőgazdaság kínál, de az
ott foglalkoztatottak száma évről évre csökken. Nagyon sok embernek van kisebb földje,
hobbikertje, de egyre kevesebben élnek a mezőgazdaságból annak ellenére, hogy kiváló
termőföldjei vannak a városnak. Ennek oka az,
hogy csak kis része öntözhető, ami a mai időjárási viszonyok között a jó termés gátja, fejtegette a polgármester, aki szerint a löszhátat öntözhetővé kell tenni, ám ez rendkívül költséges
beruházás. Véleménye szerint ennek megoldása döntően nem önkormányzati feladat, ezért
nem tartja valószínűnek, hogy a városi költ-

Hajdúszoboszló 1925 óta jelentős üdülő- és gyógyközpont, látogatóinak 60 százaléka magyar
ja Sóvágó László polgármester. Bocskai 1606
szeptemberében írta azt az adománylevelet,
amely alapján újra benépesült. A város mint
gyógyhely és üdülőközpont, valamint a hajdúszoboszlói gyógyvíz születésnapjaként egyaránt 1925. október 26-át említik. A „folyékony arany” felszínre törésének napja ez, mely
a turizmus szempontjából meghatározó volt a
kis mezőváros életében, és új lehetőséget kínált
a fejlődéshez. A szoboszlói gyógyvíz mind az
egészségmegőrzés, mind a gyógyítás során kiemelkedik a természet patikájának tárházából.
A polgármester szavai szerint 24 ezer lakosa van ma Hajdúszoboszlónak. A lélekszám
hosszú évek óta stagnál. – Az idegenforgalom
nagyon jelentős, nagyon szép bevételi forrás,
de mégis csak egy lábon állást jelent, ezért a fiatalság másfelé kacsingat – fogalmaz Sóvágó
László. Az ok egyszerű: a döntő megélhetési

ségvetésből akár az önerőre pénzt tudnának
szorítani annak ellenére, hogy Hajdúszoboszló
azon nagyon ritka magyar városok egyike,
amelynek egy fillér adósága sincs, sőt fejlesztésre is futja. Magyarország legnagyobb gázszolgáltatójának, a Tigáznak a városban van a
központja, a szolgáltatás azonban másutt folyik,
ezért bevételi forrásként, azaz iparűzési adófizetőként nem gyakorol jelentős hatást a város
életére, viszont sok hajdúszoboszlóinak biztosít munkahelyet. A legnagyobb foglalkoztató
az önkormányzat 900 munkavállalóval. Ez a
szám még jelentősebb, ha a városgazdálkodást
és a fürdőt is figyelembe vesszük, ahol a város
tulajdonosként érdekelt. A munkanélküliség
nagyjából az országos átlagnak felel meg, míg
a térségben ennél sokkal magasabb. A családok pénzügyi helyzetét nyaranta az is segíti,

hogy Hajdúszoboszlón több mint tízezer vendégágy van. Ennek szerepe azonban egyre kisebb, mert sok szálloda épül. – Azt mondtam
ugyan, hogy ipar nincs, de jelentős beruházás,
munkalehetőség a hotelek építése, felújítása.
Az elmúlt években sok milliárd forintot fordítottak fejlesztésre – húzta alá a polgármester,
mondván, ma már több mint négyezer szállodai ágy található Hajdúszoboszlón. – Európa
legnagyobb fürdője a mienk, itt épült az első
élményfürdő, tavaly adtuk át az Aqua-Palacet, és a szállodák zömének saját fürdője, orvosi
rendelője van – vázolta dr. Sóvágó László.
Megváltozott a vendégkör, hiszen a rendszerváltást megelőzően beutalóval érkeztek a vendégek, most viszont mindenki önszántából látogat el Hajdúszoboszlóra. A látogatók zöme,
60 százaléka magyar, 40 százaléka külföldi,
zömmel lengyel és német, de lassan felzárkózik Románia is. Amíg a debreceni repülőtér
nem működik, más nemzetek jelentős érdeklődésére nem számítanak.
A városvezető szerint fontos, hogy ne a
mennyiségre, hanem a minőségre helyezzék a
hangsúlyt, és a hozzájuk látogatókat a legmagasabb színvonalú ellátásban részesítsék. Annak érdekében, hogy a vendégek hosszabb
időre maradjanak, több programra, nagyobb
összefogásra lenne szükség a térségben.
– Minden, ami a város fejlődését szolgálja, az egyben idegenforgalomét is – összegzi
a polgármester. Hiszen – mint mondja – ha
valaki elutazik valahova, szeretné szép, kulturált környezetben tölteni idejét. – Ezen a téren még van tennivaló Magyarországon, bár
azt gondolom, a mi városunk a rendezettebbek közé tartozik – fűzi hozzá, példaként említve, hogy ebben az évben teljessé vált a csatornahálózat, tavaly adták át a felújított gimnáziumot, rövidesen pedig birtokba veszik a
750 millió forintból korszerűsített rendelőintézetet. Egy 1,3 milliárd forint értékű, kétfordulós pályázat első „akadályait” sikerrel vették, így várhatóan a városközpont is átépül,
megújul 2013 végére.
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majd 1990–1994 között parlamenti képviselő. Az MDF
alapító tagja. 1994 óta Hajdúszoboszló polgármestere. 15 éven át volt a
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A fedett élményfürdő átadásával helyére került az utolsó, hiányzó láncszem, Európa
legnagyobb fürdőkomplexuma, a Hungarospa Hajdúszoboszló immár minden igényt
kielégít a gyógy- és wellnesszturizmus területén. Czeglédi Gyula vezérigazgató szerint
a versenyképesség megőrzésének titka a minőség és a fejlődés.
– Több mint nyolcvanöt év telt el azóta, hogy
Pávai Vajna Ferenc geológus 1925-ben hévizet talált Hajdúszoboszlón. Melyek voltak azóta a legfontosabb mérföldkövek?
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tekintjük gyógyfürdőnk születésnapjának. Azóta folyamatos a fejlődés. 1942-ben már 9
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másfél milliós. 1991-ben a gyógyfürdő részvénytársasággá alakul, többségi tulajdonosa a
városi önkormányzat. 1995-ben megnyílik a
fürdő saját kempingje, majd szanatóriuma.
– Az utolsó másfél évtized milliárdos fejlesztései milyen eredményeket hoztak a világhírű hajdúszoboszlói gyógyvízre épülő komplexumban?
– 1996-ban a Gyógyfürdő Rt. és a tulajdonos önkormányzat 8 évre szóló 900 milliós
fejlesztési tervet fogadott el, ami 6 év alatt
valósult meg 4,2 milliárd forintból. Ennek
keretében 1998-ban saját tőkéből és önkormányzati támogatással megkezdődött a termálfürdő épületének bővítése, felújítása.
2000-ben valósult meg az egyik legjelentősebb innovatív beruházás, az Aquapark,
amely az egész hazai turizmusra hatást gyakorolt. A Széchenyi tervben elsők között elnyert egymilliárdos támogatással 2001 októbere és 2002 nyara között a strandmedencék
műszakilag teljesen megújultak, élményelemekkel bővültek, elkészült Közép-Európa
legnagyobb, 6200 m2 vízfelületű medencéje,
az Aquapark területe kétszeresére bővült, 3 új
óriáscsúszda épült, és elkészült az igazi szenzációnak számító mediterrán tengerpart. A
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skálán értékelnek bennünket. Az átlagpontszám évek óta 4,75 körül alakul, ami nagyon
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időszakában ugyanannyi fürdővendégünk
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Hajdúhadház – a lehetõségek városa
Hajdúhadház közel 14 000 fõs város, Debrecen és Nyíregyháza között félúton a 4. számú fõút mentén helyezkedik el. A
hajdúváros javarészt mezõgazdaságból élt, a települést körülvevõ agrárcélú területek most is jelentõsek. A lakosság a
kertségekben szõlõskerteket, gyümölcsösöket birtokol, valamint egyre több cég keresi befektetési céllal a telkeket a város határában, távlati céljai alapján Hajdúhadház nyugati részét szeretné az önkormányzat ipari parkká alakítani. Nagy
elõny az, hogy a területek árai viszonylag alacsonyak. A 4.
számú fõút most épülõ, Debrecent elkerülõ szakaszának befejezése után sokkal hamarabb el lehet majd érni az autópályát is, ez is lehetõséget teremt az ide települõ cégeknek a
költséghatékonyabb logisztikai tervezésre.
Idén elindult az önkormányzati tulajdonban lévõ térkõgyártó üzem, ahol a közcélú foglalkoztatottak végezhetnek
valódi termelõ munkát. Tervezetten az önkormányzati mezõgazdasági területek megmunkálására is sor kerül a közfoglalkoztatás keretében.

A hajdúhadházi Bocskai tér

Hajdúk öröksége
A Bocskai téren található a kéttornyú Református templom és a Polgármesteri Hivatal, amely az 1912-ban épült
Bocskay szálló épületében kapott helyet. A településen
egy középiskola, két általános iskola mûködik, illetve a
kulturális értékeket Csokonai Mûvelõdési Ház és a Dr.
Földi János Könyvtár, Emlékház és Galéria õrzi. Itt élt és
alkotott a méltán híres Égerházi Imre kortárs festõmûvész, de számos híres tudós, mûvész és író viszi Hadház
hírét a nagyvilágban.
Az önkormányzat épületének pincéjében kialakításra került egy néprajzi kiállítás a Radnóczi Ferenc Kertbarátkör
munkájának köszönhetõen, valamint a templomban berendezett egyház és iskolatörténeti kiállítás is egyedülálló.
Hajdúhadház észak-keleti részén helyezkedik el a Liget, és
mellette a keleti országrész egyetlen laktanyája, a Vay
Ádám Kiképzõbázis. A Ligeten számos természeti érték is
található: jellegzetes erdõtársulások, a magyar kökörcsin, és
földikutya populáció.
A településen nagy hagyománya van a káposztatermelésnek, az októberben megrendezett Torzsás Napok rendezvénysorozat ebbõl a hagyományból merít. Civil szervezetek,
intézmények és baráti társaságok versenyeznek a fesztivál
utolsó napján, hogy ki tudja a legfinomabb ételt elkészíteni,
természetesen káposztából.
Minden évben van Szüreti felvonulás, amely a szõlõtermesztési és bortermelési hagyományokat eleveníti fel, feldíszített szekereken vonulnak fel a hadházi és a környezõ települések szõlõsgazdái. 2011-ben elõször, hagyományteremtõ
céllal Európa-nap volt, amely az uniós összetartozást erõsíti.
Bemutatkozott számos Európai Uniós tagország, a lakosság
megismerhette a francia, német, lengyel, portugál, görög és
erdélyi hagyományokat és gasztronómiai értékeit.

Tapasztalt versenyzõk a Torzsás napon

És az ifjú tehetségek is jelen vannak

Polgármester: Csáfordi Dénes
Alpolgármester: Vargáné Sõrés Ilona
Jegyzõ: Dr. Suba Tamás
Elérhetõség:
52/583-420,
titkarsag@hajduhadhaz.hu,
www.hajduhadhaz.hu

Csáfordi Dénes polgármester, dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszterrel a Torzsás Napokon
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Hagyományteremtő lehalászási ünnep a Hortobágyon

A Hortobágyi Halgazdaság a hortobágyi halászati hagyományok
őrzőjeként, a magyar tógazdasági
kultúra egyik megteremtőjeként
1916 óta gazdálkodik közel 6000
hektár halastórendszeren, ezzel
Európa egyik legnagyobb pontytermelő halgazdasága.
A halastavak a Hortobágyi
Nemzeti Park területén természeti környezetben találhatók
természetvédelmi oltalom alatt,
részei a Világörökségnek.

A társaság fő tevékenysége
a halgazdálkodás, mely kiterjed
a halkeltetéstől a termelésen, feldolgozáson át a kereskedelemig.
Áruhaltermelés éves szinten
3 000 tonna (70% ponty, 20%
busa, 5% amur, 4% ragadozó,
1% egyéb). 2004 óta ökológiai
gazdálkodást végez növényevő
(busa, amur) és ragadozó halak
vonatkozásában.
2011-ben a halgazdaság
védőgázas csomagolású Irdalt

a halászat hagyományos formáját, a kézi hálóhúzást, és a nélkülözhetetlen összetartást. A két
nap alatt közel 3500 látogató
csodálta kíváncsian a hortobágyi halászok hálójában vendégeskedő 400 mázsa halat, mely
a telelőtavakba került át. A halászati bemutató és kiállítás
mellett folyamatos színpadi programok szórakoztatták a közönséget. A hortobágyi
halételeket kitűnő
italok kísérték.
Amíg a felnőttek
a Tarpa pálinkát,
a Vivamus Pincészet borait és a
Brandecker Sörfőzde söreit
kóstolgatták, addig a gyerekek
kézműves foglalkozás mellett
az íjászattal, a póni-lovaglással,
a versenyző vizslákkal és a madárkórház lakóival ismerkedtek.
Bővebb információ és képek:
www.lehalaszasiunnep.hu

Kedves Partnereink!
Köszönjük egész éves támogató
együttm ködésüket!

®

Szeretettel várunk mindenkit, ünnepeljen velünk jövőre is, és kóstolja meg a Hortobágyi Hal -at!
Elérhetőség: Hortobágyi Halgazdaság Zrt. • 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. • Tel.: 52/369-110; • info@hhgzrt.hu; www.hhgzrt.hu

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

Hortobágyi csárda – Újra nyitva!
Több mint 300 éve várja az
utazókat az egykori Só-út
mellett, a Kilenclyukú híd
tövében ez a gyönyörű,
nemrégiben felújított műemlék épület, mely a világörökség részét is képezi.
Történetét, a vándorok
életét, a pusztát felfedező
nagyjaink alakját bemutató
kiállítás látható az egykori
vendégszobákban. Az ivóban hagyományos pásztor
ételeinket és a pusztában
termett alapanyagokból –
szürke marhából, rackából,
gyöngytyúkból, mangalicából, halakból – sütött-főzött ínyencségeket kínálunk, melyeket jóféle magyar pálinkákkal és borokkal kísérhet az utazó.

A Cosmo Média Kft. nevében:
Kövecsesné Takács Tünde

2011.
A csárda tárt kapukkal fogadja az arra járót, családokat, barátokat, összeházasodni vágyókat, kicsi és nagy csoportokat akár 250 főig. A terasz, a tornác, a csárdakert és természetesen az épület belső
terei is különleges hangulatot árasztanak. Egész évben érdemes betérni, a téli zord idő is barátságossá válik a gyönyörű és meleg cserépkályhák, levesek és tüzesítő italok társaságában.

Folyta
t
2012- ás
ben!

Hagyomány, természetesség, nemes egyszerűség, rafinált ízek. Térjen be hozzánk!

Hortobágyi csárda
4071 Hortobágy, Petőfi tér 1. sz.; telefon: 06-52-589-010; e-mail: csarda@hortobagy.eu; www.hortobagy.eu

augusztus 19.

szeptember 23.

november 25.

www.cosmomedia.hu

A Hor to bá gyi Hal gaz da ság Zrt.
95 éves fenn ál lá sá nak
al kal má ból 2011. ok tó ber
15–16-án ren dez te meg az el ső
le ha lá szá si ün ne pet.

Amur filé terméke nyerte el a
75. Országos Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Kiállítás
(OMÉK) Biogazdálkodási díját.
A csomagolás előnye az esztétikai látvány mellett, adalékanyag
és tartósítószer mentessége,
valamint frissen tartó ereje. A
termék érdekessége az irdalás, melynek köszönhetően közel szálkamentes az alapanyag.
A Hortobágyi
Hal® kitűnő íze,
és termelésének
körülményei miatt a legkeresettebb hazai haltermékek egyike, egyedülálló minőségére garancia a Debreceni Kardiológiai Intézet ajánlása.
Fennállásának 95 éves évfordulójából,
hagyományteremtő
szándékkal került megrendezésre 2011. október 15–16-án az I.
Hortobágyi Lehalászási Ünnep.
A rendezvény célja megmutatni
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