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Csongrádi kormányhivatal: jó irányban a járások felé

Állampolgársági eskütétel Ópusztaszeren

Csongrádban már vannak kézzel fogható eredményei az államigazgatás átalakításának. Javult a munkavégzés színvonala, jelentős megtakarítást értek el, kialakult a szervezeten belüli együttműködés. B. Nagy László kormánymegbízottal beszélgettünk a szolgáltató közigazgatásról és az összetartozásról.
– Az államigazgatás átalakításának több,
jelentős lépésén túl vagyunk. Ön szerint
miről szólt az eddigi munka?
– Az államigazgatási rendszert 2010-ben három dolog: az eladósodottság, a bürokratikus
ügyintézés és a különböző színvonalon ellátott feladatok jellemezték. Az adósság kezelése és az egységesség igénye kierőszakolta
a beavatkozást. Újra meg kellett határozni az
állam és az önkormányzat szerepét, mert az
áttekinthető szervezetekben jobban követhető a pénz útja, és pontosabb a munkavégzés
is. Az eddigiek bizonyítják: kevesebb pénzből is el lehet látni jól az állami feladatokat.
– Ennek van már kézzelfogható eredménye?
– Hivatalunk jelenleg 16 olyan hatóságot
foglal magába, amelyek korábban különállóan látták el feladatukat. Tavaly január elseje óta a szervezetek gazdálkodása az irányításunk alatt áll. Ez jó döntés volt, hiszen
országos szinten tavaly 60 milliárd forintot,
mi itt, Csongrád megyében közel 2 milliárdot takarítottunk meg. 180 millió forintot
spóroltunk például azzal, hogy a gazdaságtalan bérleti szerződéseket felmondtuk, és a
szakigazgatási szerveket saját ingatlanba
költöztettük. Saját cégünk végzi a takarítási,
karbantartási feladatokat is. Közben kialakult a szervezeten belüli együttműködés, ez-

által javult a munkavégzés színvonala. Az
elmúlt két év tapasztalatai továbbvihetők a
járási rendszerbe, és kialakítható a modern,
szolgáltató jellegű közigazgatás.
– Sikerült-e elérni a kitűzött célt, a szakszerű és hatékony ügyintézést?
– A szolgáltató közigazgatás lényege, hogy
a hivatalnok értse meg, ő van az állampolgárokért, és nem fordítva. Éppen ezért a szegedi és
a hódmezővásárhelyi kormányablakokba jól
felkészült, elkötelezett kollégák kerültek, akik
mosolyogni is tudnak. Nem kis elvárás ez, hiszen napi 12 órában vagyunk nyitva, és több
mint 200 féle ügyben kell munkatársainknak
intézkedni. Eddig majdnem harmincezer ügyben tudtunk segíteni, hamarosan a huszonötezredik ügyfelünket köszönthetjük. A legnagyobb elismerés, amikor egy-egy elégedett
ügyfél telefonon vagy levélben megköszöni a
gyors és pontos eljárást.
– A következő lépés a járási hivatalok
létrehozása lesz. Az előkészületekkel hol
tartanak? Sikerült optimális, a települések
számára kedvező felosztást kialakítani?
– Csongrád megyében a leendő járási
kormányhivatalok és az önkormányzatok
között az ingó és ingatlan vagyonnal, illetve
a feladat- és munkaerő-átadás, -átvétellel
kapcsolatban az átmenet zökkenőmentesen
zajlik majd. Kollégáim már a nyár közepén
elkezdték az egyeztetéseket a megyei települések vezetőivel. Bár van olyan város,
amellyel nehéz volt tető alá hozni a megállapodást, van olyan is, mint Mórahalom,
ahol előrelépésként élik meg a járási székhellyé válást. Úgy gondolom, a járási rendszer mérföldkő azon az úton, amelynek végén minden településen elérhető lesz az

egyablakos ügyintézés. Most még ennek a
feltételei felé haladunk, de jó az irány.
– Kormánymegbízottként Ön milyen
ügyek mellé áll oda? Miért vállalták például a Hazai Ízek Fesztiválja megszervezését?
– A szegedi szuperlézer-beruházás ügyét
hivatalvezetőként és politikusként is fontosnak tartom: az ELI nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak számít, a hivatalunk már el is kezdte az építési hatósági
engedélyeztetési eljárást. Mindent el fogok
követni, hogy ami ebben a mi feladatunk, azt
gördülékenyenen, gyorsan intézzük. De
egyébként is úgy gondolom, hogy a kormánymegbízottnak érzékenynek kell lennie
olyan problémákra is, amelyek távol állnak a
hivatali munkától, vagy csak áttételesen
kapcsolódnak a közigazgatáshoz. Eredeti
végzettségem agrármérnök, ezért örülök annak, hogy a jó minőségű magyar termékre
ma már nagy igény van. Ez a tudatos vásárlói magatartásnak köszönhető. Az élelmiszeripar hazai termelőit, feldolgozóit, forgalmazóit együttműködésre ösztönző szervezet,
a Gasztro Térkép Klaszter keresett meg bennünket, hogy rendezzünk közösen egy gazdasági fórumot Szegeden, ami a szektor képviselőit egy asztalhoz ülteti. Csongrád megye az ország éléskamrája, ezért még akkor
is szerepet kellett ebben vállalnunk, ha tudjuk, hogy a kormányhivatalnak ez nem feladata. Örömmel gyűjtöttünk tavaly karácsonykor ajándékokat a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Intézmény négyezer, család nélkül élő gyermekének is.
– Történt az elmúlt két évben olyan esemény, ami miatt azt mondhatja: megérte elvállalni a feladatot?
– Büszke vagyok arra, hogy országgyűlési képviselőként megszavazhattam azt a
törvényt, amely az egyszerűsített honosítási eljárásról szól. Többször voltam már állampolgársági eskütételen, és semmihez
sem hasonlítható érzés ilyenkor látni és
hallgatni határon túli honfitársainkat. Legutóbb Ópusztaszeren volt részem ebben az
élményben, ahol 98-an tettek esküt az Árpád-szobor előtt, Szent Mihály-napján. Éppen azon a napon, amelyen Orbán Viktor
miniszterelnök úrral közösen felavathattuk
a Nemzeti Összetartozás Emlékművét a
Nemzeti Történeti Emlékparkban. Abban a
szerencsés helyzetben vagyok, hogy elmondhatom: én ezzel már elértem politikai
karrierem csúcsát.

B. Nagy László 1958-ban
születet Szegeden. 1983-ban a
Debreceni Agrártudományi
Egyetemen szerzett agrármérnöki diplomát. 1992-ig a Gabonatermesztési Kutató Intézet
tudományos munkatársa volt.
Elvégezte az MBA-képzést,
több szegedi bankfiókban dolgozott vezető beosztásban. 2010-től országgyűlési képviselő, 2011 januárja óta Csongrád megye kormánymegbízottja.
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Íjásztalálkozó és Nyílzápor rendezvénye az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban

A megye feladata a jövő stratégiájának megalkotása
Testhezálló feladat a megyék számára a
területfejlesztés – véli Magyar Anna, Csongrád megye közgyűlésének elnöke. Csongrádban minden érintettet bevonva, a meglévő
adottságokra építve készítik a fejlesztési
terveket.
– Milyen adottságai és lehetőségei vannak a
megyének?
– Alapvetően nagyon jók a földrajzi adottságai, napfényben a leggazdagabb megye, sok
híres terméke van a szegedi paprikától a makói hagymáig. Jó adottságú a mezőgazdaság
mellett a megújuló energiaforrások terén,
gazdag termálvízkincse van, dolgos emberek lakják, a szegedi egyetem kiváló szellemi bázis. Ami gond, de adott esetben kitörési lehetőség lehet, hogy az ország, illetve az
unió szélén vagyunk. Most, hogy megkaptuk azt a feladatot, hogy a megye területfejlesztési irányait szabjuk meg, ott ezt potenciális lehetőségnek tekintjük azzal, hogy
vannak magyar szomszédaink, itt van Temes
megye és a Vajdaság.
– Ha már a külkapcsolatok szóba kerültek: lengyel tiszteletbeli konzulátus nyílt az
önkormányzati hivatalban…
– Ez valóban nem szokványos, de mi nagyon fontosnak tartottuk, mert hosszú évekre
visszamenőleg nagyon erős a magyar–lengyel kapcsolat, Csongrád megyének van egy
testvérmegyéje, Łódz Vajdaság, amellyel
igen szoros a kapcsolat, sok eseményt, rendezvényt szerveztünk.
– Hogyan készül a területfejlesztési koncepció? Hol tartanak?
– Az első perctől kezdve a lehető legszélesebb körben konzultációt hirdettünk. Kérdőíveket küldtünk ki, rengeteg találkozót
szerveztünk. Minden olyan elképzelés össze
van gyűjtve, ami értékként megjelenik. Mindenképpen szerettem volna elkerülni, hogy
fontos gondolatok kívül maradjanak. Jól állunk, információim szerint a minisztérium

elsők között foglalkozik az anyagunkkal,
ami fenn van a honlapunkon, hiszen bárki
véleményét szívesen fogadjuk.
– Prioritások?
– Munkahelyteremtés, infrastruktúra, a
közlekedési lehetőségek javítása. A megyének van egy távlati elképzelése a Rijeka és
Constanţa vonalát összekötő vasútvonalról.
Fontos lenne, hogy a légi közlekedés beinduljon, a turizmushoz, áruszállításhoz ez elengedhetetlen.
– Megtörtént az intézmények átadása.
Zökkenőmentesen zajlott?
– Intézményeinket átadtuk a kormányhivatalnak. A mindennapos működtetés, egységes, számon kérhető rendszer kialakítása
inkább állami feladat, ott talán kevesebb tere van a megyénkénti egyedi megoldásoknak, míg a fejlesztésnek pontosan a különbségekre, adottságokra kell épülnie.
– És mennyire testhezálló egy nő számára a politika, a megyei elnöki pozíció?
– Szerintem a nők színt visznek a politikába. Vannak olyan sajátosságok, amelyek
nőként, férfiként egyformán kezelendők, de
a nőkben többször van készség a kiegyensúlyozásra, kompromisszumokra, illetve megvan az a bizonyos háziasszonyi hozzáállás
is, ami elősegíti, hogy egyszerre több dolgot
működtessenek. Én a nőket biztatnám, hogy
merjenek vállalkozni ilyen feladatra, mert jó
az, amikor megvalósul valami abból, amit
elképzeltek, mert jó tenni a közért.

Magyar Anna a Szegedi Tudományegyetemen végezte egyetemi tanulmányait programtervező matematikus szakon. Később szerezte meg közgazdasági képesítését. Menedzserképzőt és controlling akadémiát is
végzett. A Csongrád Megyei
Közgyűlést 2006 óta vezeti. 2011-ben Bronisław
Komorowski lengyel köztársasági elnök kitüntette
a Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével.

Szüleim 1945-ben Budapestről Nyugat felé menekültek, ennek köszönhető, hogy Mosonmagyaróváron születtem. Csongrád megyébe Budapestről
kerültem. Először Hódmezővásárhely
művésztelepén éltem, majd 1980-ban
Szegedre hívtak. A fővárossal ellentétben itt kevesebb a feszültség, izgalom,
egyfajta nyugalom jellemzi az itteni
létet. A városban sok olyan ember él,
akik miatt én is szívesen maradok itt.
Jól érzem magam, ha van munka és
tudok dolgozni, hiszen számomra elsősorban a szobrászat a fontos. Mint
köztéri szobrász, a közélettel is foglalkozom. A Nemzeti Kulturális Alap
(NKA) bizottságában ismét tevékenyen részt veszek. Látom, hogy
mennyire kevés a pénz a képzőművészetre, ennek ellenére az NKA meglehetősen nagy mecénás. Az elmúlt
években a Csongrád Megyei Önkormányzat is nagyvonalú mecénás szerepet játszott, nagyszerű kulturális
programok születtek, ennek eredményeként készítettem a II. világháborús
emlékművet (Háború), amely 2009
óta a megyeháza előtt áll. Szobraim a
világ több városában megtalálhatóak,
legutóbb Japán fővárosában, Tokió
egyik közterén állították fel szobromat. A művet októberben avatták fel.
Természetesen az elmúlt negyven év
alatt készült köztéri szobraim közül
több látható Csongrádban is, amely
megyéről színes képet kaphat kedves
olvasó, fellapozva ezt a magazint.
Kligl Sándor
Magyar Érdemrend
Lovagkeresztjével kitüntetett
szobrászművész
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Íjásztalálkozó és Nyílzápor rendezvénye az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban

A megye feladata a jövő stratégiájának megalkotása
Testhezálló feladat a megyék számára a
területfejlesztés – véli Magyar Anna, Csongrád megye közgyűlésének elnöke. Csongrádban minden érintettet bevonva, a meglévő
adottságokra építve készítik a fejlesztési
terveket.
– Milyen adottságai és lehetőségei vannak a
megyének?
– Alapvetően nagyon jók a földrajzi adottságai, napfényben a leggazdagabb megye, sok
híres terméke van a szegedi paprikától a makói hagymáig. Jó adottságú a mezőgazdaság
mellett a megújuló energiaforrások terén,
gazdag termálvízkincse van, dolgos emberek lakják, a szegedi egyetem kiváló szellemi bázis. Ami gond, de adott esetben kitörési lehetőség lehet, hogy az ország, illetve az
unió szélén vagyunk. Most, hogy megkaptuk azt a feladatot, hogy a megye területfejlesztési irányait szabjuk meg, ott ezt potenciális lehetőségnek tekintjük azzal, hogy
vannak magyar szomszédaink, itt van Temes
megye és a Vajdaság.
– Ha már a külkapcsolatok szóba kerültek: lengyel tiszteletbeli konzulátus nyílt az
önkormányzati hivatalban…
– Ez valóban nem szokványos, de mi nagyon fontosnak tartottuk, mert hosszú évekre
visszamenőleg nagyon erős a magyar–lengyel kapcsolat, Csongrád megyének van egy
testvérmegyéje, Łódz Vajdaság, amellyel
igen szoros a kapcsolat, sok eseményt, rendezvényt szerveztünk.
– Hogyan készül a területfejlesztési koncepció? Hol tartanak?
– Az első perctől kezdve a lehető legszélesebb körben konzultációt hirdettünk. Kérdőíveket küldtünk ki, rengeteg találkozót
szerveztünk. Minden olyan elképzelés össze
van gyűjtve, ami értékként megjelenik. Mindenképpen szerettem volna elkerülni, hogy
fontos gondolatok kívül maradjanak. Jól állunk, információim szerint a minisztérium

elsők között foglalkozik az anyagunkkal,
ami fenn van a honlapunkon, hiszen bárki
véleményét szívesen fogadjuk.
– Prioritások?
– Munkahelyteremtés, infrastruktúra, a
közlekedési lehetőségek javítása. A megyének van egy távlati elképzelése a Rijeka és
Constanţa vonalát összekötő vasútvonalról.
Fontos lenne, hogy a légi közlekedés beinduljon, a turizmushoz, áruszállításhoz ez elengedhetetlen.
– Megtörtént az intézmények átadása.
Zökkenőmentesen zajlott?
– Intézményeinket átadtuk a kormányhivatalnak. A mindennapos működtetés, egységes, számon kérhető rendszer kialakítása
inkább állami feladat, ott talán kevesebb tere van a megyénkénti egyedi megoldásoknak, míg a fejlesztésnek pontosan a különbségekre, adottságokra kell épülnie.
– És mennyire testhezálló egy nő számára a politika, a megyei elnöki pozíció?
– Szerintem a nők színt visznek a politikába. Vannak olyan sajátosságok, amelyek
nőként, férfiként egyformán kezelendők, de
a nőkben többször van készség a kiegyensúlyozásra, kompromisszumokra, illetve megvan az a bizonyos háziasszonyi hozzáállás
is, ami elősegíti, hogy egyszerre több dolgot
működtessenek. Én a nőket biztatnám, hogy
merjenek vállalkozni ilyen feladatra, mert jó
az, amikor megvalósul valami abból, amit
elképzeltek, mert jó tenni a közért.

Magyar Anna a Szegedi Tudományegyetemen végezte egyetemi tanulmányait programtervező matematikus szakon. Később szerezte meg közgazdasági képesítését. Menedzserképzőt és controlling akadémiát is
végzett. A Csongrád Megyei
Közgyűlést 2006 óta vezeti. 2011-ben Bronisław
Komorowski lengyel köztársasági elnök kitüntette
a Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével.

Szüleim 1945-ben Budapestről Nyugat felé menekültek, ennek köszönhető, hogy Mosonmagyaróváron születtem. Csongrád megyébe Budapestről
kerültem. Először Hódmezővásárhely
művésztelepén éltem, majd 1980-ban
Szegedre hívtak. A fővárossal ellentétben itt kevesebb a feszültség, izgalom,
egyfajta nyugalom jellemzi az itteni
létet. A városban sok olyan ember él,
akik miatt én is szívesen maradok itt.
Jól érzem magam, ha van munka és
tudok dolgozni, hiszen számomra elsősorban a szobrászat a fontos. Mint
köztéri szobrász, a közélettel is foglalkozom. A Nemzeti Kulturális Alap
(NKA) bizottságában ismét tevékenyen részt veszek. Látom, hogy
mennyire kevés a pénz a képzőművészetre, ennek ellenére az NKA meglehetősen nagy mecénás. Az elmúlt
években a Csongrád Megyei Önkormányzat is nagyvonalú mecénás szerepet játszott, nagyszerű kulturális
programok születtek, ennek eredményeként készítettem a II. világháborús
emlékművet (Háború), amely 2009
óta a megyeháza előtt áll. Szobraim a
világ több városában megtalálhatóak,
legutóbb Japán fővárosában, Tokió
egyik közterén állították fel szobromat. A művet októberben avatták fel.
Természetesen az elmúlt negyven év
alatt készült köztéri szobraim közül
több látható Csongrádban is, amely
megyéről színes képet kaphat kedves
olvasó, fellapozva ezt a magazint.
Kligl Sándor
Magyar Érdemrend
Lovagkeresztjével kitüntetett
szobrászművész
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Szeged-Csanádi Egyházmegye: elvál aszthatatlanul összeforrt Szegeddel
A 2030-ban ezeréves
Szeged-Csanádi Egyházmegye összeforrt
Szegeddel és a megyével. Több mint nyolcvan
településen működtet
intézményeket, s kész
arra, hogy ezt bárhol
vállalja, ahol igény van
rá. Az egyházmegye jelenleg a Dóm téri
komplexum nagyszabású felújítására
készül. Mindezekről, illetve a gazdaság, a
társadalom válságáról dr. Kiss-Rigó
László megyéspüspökkel beszélgettünk.
– Júniusban negyven újmisés pappal
gazdagodott a Magyar Katolikus Egyház,
ugyanakkor tudjuk, hogy kevés a lelkész,
sok település maradt lelkipásztor nélkül.
Mi a helyzet az egyházmegye területén?
– Hivatásukat buzgón gyakorló és képzett
lelkipásztorokra mindig szükség van, de az
egyházmegye területén nincs különösebb
gond, minden plébániát el tud látni az egyházmegye felelős lelkipásztor kinevezésével, legfeljebb nincs mindenhol helyben
lakó lelkipásztor, két-három egymással
szomszédos plébánia feladatait kell, hogy
ellássa.
– Tudtak-e az elmúlt években pályázati
forrásokat mozgósítani?
– Maga az egyházmegye és intézményei
is sok esetben sikerrel pályáztak. Mindez
óriási segítséget nyújtott. A Dóm-projekt is
példa erre. Ez nemcsak a Dóm épületének
felújítása, számtalan új funkciót is telepítünk a Dómba a liturgikus funkciókon kívül

is. Kulturális, közösségi, turisztikai célokat
fog szolgálni nagyon sok új lehetőséggel.
Ez egy 2,1 milliárd forintos kiemelt projekt, a kormány befogadta, a szerződést
még idén aláírjuk. A beruházás reményeink
szerint 2014-ben befejeződik.
– Mennyire kiterjedt az intézményrendszerük?
– Kötelességünknek érezzük, hogy
minden olyan területen, ahol minőségi
közszolgálatot tudunk teljesíteni, azt vállaljuk, akár erőnkön felül is, mivel az
egyházmegyének mint közösségnek vannak másokhoz képest többletforrásai. Itt
nem anyagiakra, hanem szellemiekre,
lelkiekre gondolok. Több mint nyolcvan
településen vagyunk jelen valamilyen
intézménnyel, ezek között van egész kis
óvoda, iskola, de van 1500 fős összetett
intézmény is. Van jó néhány szociális
intézményünk, otthonok idősek, illetve fogyatékos emberek számára. Három
megyében látunk el gyermek- és ifjúságvédelmi szakfeladatot. Létrehoztuk a
Grosics Gyula Labdarúgó Akadémiát.
– Az elmúlt években jelentősen nőtt az
egyházmegye kezelésébe vett oktatási
intézmények száma. Mi ennek az oka?
– Ahol a szülők, érintettek többsége
kérte, hogy létesüljön katolikus közoktatási
intézmény, illetve fenntartásba vegyen ilyet
a megye, ott azonnal megkezdtük a tárgyalást az önkormányzattal, s ha partner
volt, vállaltuk a feladatot. Ez így lesz
ezután is, lehetőségeink, de elsősorban az
igények szerint szeretnénk szolgálni ezen a
területen is.

– Milyen kapcsolatot ápol az egyházmegye a székhelytelepüléssel, Szegeddel?
– Szeged a 2030-ban ezeréves SzegedCsanádi Egyházmegyének csupán 1930-tól
székhelye, korábban Temesvár volt. 1930-ban
egy óriási összefogás valósult meg a város,
az egyetem és az egyház között. Ez az
összefogás csodát hozott létre a Dóm téri
komplexummal, az egyetemmel, az egyházépületekkel, a székesegyház létrejöttével. Azóta összeforrott a város és az egyházmegye élete. Sok más mellett konkrétan
a gyermek- és ifjúságvédelemben, a sportban és a Szegedi Szabadtéri Játékok
szervezésében dolgozunk együtt.

Történelmet írtak a magyar–lengyel kapcsolatok terén
Magyarország első tiszteletbeli lengyel
konzulátusa szeptemberben kezdte
meg működését Szegeden. Konzuli kinevezését júliusban Radoslaw Sikorski
külügyminisztertől vette át dr. Karol
Biernacki.
A tiszteletbeli lengyel konzuli iroda a
Csongrád megyei önkormányzatnak köszönhetően Szegeden, a megyeházán nyitotta
meg kapuit. Dr. Karol Biernacki konzul itt
tart szerdánként 16 és 17 órakor fogadóórát
de – mint mondta – telefonon bármikor
rendelkezésre áll. Mindemellett nem adta
fel eddigi munkáját sem, a Magyar
Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei
Levéltárát vezeti immár négy esztendeje.
Ahogy hangsúlyozta, a két dolog abszolút
összeegyeztethető.
– Történelmet írtunk, ez az első tiszteletbeli lengyel konzulátus – emelte ki. A
háttérben egyebek mellett Csongrád
megye geopolitikai fekvése áll, hiszen
ennek köszönhető, hogy az a sok lengyel
turista, aki déli irányba tart, átutazik a
megyén, Szegeden. A konzulátus első
számú feladata gondoskodni az itt megforduló lengyel állampolgárokról, segít-

ségükre lenni, ha erre szükség van. Van
másik oldala is: a kulturális és gazdasági
élet. Csongrád megye az utóbbi években
kiválóan szerepelt ezeken a területeken,
különös tekintettel a kultúrára. Megannyi
lengyel–magyar ügyet érintő esemény
történt, amelyre a lengyel külügyminisztérium felfigyelt, értékelte ezeket, és úgy
döntött, létrehozza a konzulátust, vázolta a

Dr. Karol Biernacki (középen)
Radoslaw Sikorski lengyel és Martonyi
János magyar külügyminiszterrel a
konzuli kinevezés átadásakor

hátteret dr. Karol Biernacki, aki 1983-ban
érkezett Magyarországra, miután Lengyelországban leérettségizett. Egy év nyelvtanulás után lett a szegedi egyetem hallgatója,
ahol 1989-ben vette át diplomáját, s lett
még abban az évben a levéltár munkatársa.
A lengyel–magyar kapcsolatok elejétől
fogva foglalkoztatták, doktori disszertációját a lengyel–magyar diplomáciai kapcsolatok alakulásáról írta. Azóta élete számos területén igyekezett tenni ezeknek a
kapcsolatoknak az elmélyítésért.
– Nagyon jó helyen születtem Galíciában,
ami tele van magyar emlékekkel. Én kiskorom óta találkoztam a magyar emlékekkel,
kultúrával, nagyapám és idősebb szomszédaink sokat emlegették, amikor az Osztrák–Magyar Hadseregben szolgáltak. Belém
ivódott a magyarok iránti érdeklődés. Aztán
megismertem a magyar irodalmat, költészetet, utána nem volt kérdés, hol folytassam
tanulmányaimat – idézi fel a konzul. S hogy
mit jelent számára Magyarország? – Második
hazát – mondja. – Életem nagyobb részét már
itt éltem, magyar feleségem van, itt született a
gyermekünk, gyökereket eresztettem. Azt
szoktam mondani, hogy delegációba jöttem,
és ez a delegáció életem végéig tart.

– XVI. Benedek pápa október 11-i
kezdettel meghirdette a hit évét. Hogyan
kapcsolódnak ehhez?
– Ezek a tematikus évek nem úgy
működnek, mint egy promóciós akció, vagy
politikai kampány, hanem bizonyos, mindig
is fontos szempontokra akarják ráirányítani a
figyelmet. A hit a katolikus egyház esetében
a legfontosabb, és egyénileg is mindenkinek a legnagyobb kincse. A hit éve azt szolgálja, hogy a keresztények legyenek valódi
keresztények, azaz amitől igazán keresztények, az legyen tudatos bennünk. Ez a
„föltámadt Krisztus” ismerete, és a vele
való élő kapcsolat. A katolikus egyház nem

propagandát akar kifejteni, hanem hiteles,
hatékony tanúságtételt kínál.
– De nem vonatkoztathat el attól, hogy
változik a világ, vannak új eszközök, gondolok itt például az internetre.
– Természetesen minden lehetséges
eszközt, ami a világ, a tudomány fejlődése
révén elérhetővé válik, igyekszünk használni. Közhelyet mondok: de minden tudományos eszközt lehet jóra és rosszra
használni. Mi törekszünk arra, hogy jó
célra, helyesen használjuk.
– Nehéz időket élünk, válság sújtja a
világot. A gazdasági mellett legalább akkora teher a lelki válság, a társadalom, a

családok válsága. Milyen útravalóval
induljunk neki a következő évnek?
– A gazdaság és társadalom válsága elválaszthatatlan, és a megoldás is valahol közös
lehet, ami a szellemi rövidlátásból való
kigyógyulást jelenti. Tudniillik nemcsak
rövid távú, főleg önző érdekek érvényesítése teheti jobbá, szebbé az életünket egyénileg és társadalmi szinten, hanem ha rádöbbenünk, tudatosítjuk, hogy vannak örök, de
legalábbis tartós értékek, és ezekben próbálunk gazdagodni, ezeket próbáljuk szolgálni. És akkor meggyógyul a társadalom, az
egészséges társadalom pedig a gazdaságot is
meggyógyítja.

Több mint negyvenezren látták a Móra Ferenc Múzeum Munkácsy-kiállítását
Alapításának százharmincadik évfordulóját ünnepli a következő esztendőben
a szegedi Móra Ferenc Múzeum, amely
szakmailag kiemelkedő munkát végez és
stabilan gazdálkodik.
A Móra Ferenc Múzeumot 1883-ban a város
hozta létre, tavalyig a Csongrád megyei
önkormányzat volt a fenntartója, jelenleg
pedig az állam, majd 2013 januárjától ismét
városi fenntartásban működik. Az ország
egyik legjobb és legstabilabb múzeuma,
nincsenek likviditásai gondjai, sőt várhatóan
komoly anyagi tartalékokkal kerül át a
városhoz. Szakmai munkáját tekintve is a
legkiválóbbak közé sorolható. Mivel egykét kivételtől eltekintve régész igazgatói
voltak – ami igaz a jelenlegi vezetőre is –, a
múzeum kutatási területe, gyűjteménye
régészeti jellegű, nagyon jó a kapcsolata az
egyetem régészeti tanszékével, és egyetemi
tanóráknak is otthont ad a múzeum.
Fogas Ottó igazgató tavaly május óta áll
a tizenkilenc intézményt magába foglaló
komplexum élén. Mint mondja, azóta
rengeteg olyan lépést meg kellett tenniük
az ország minden más múzeumával egyetemben, amelyek azt célozzák, hogy önfenn-

tartók legyenek. Ezért a tudomány és a kutatások mellett el kellett mozdulni a megélhetést nyújtó lehetőségek felé. – Úgy gondolom, hogy a Móra Ferenc Múzeum
ebben ugyanúgy, mint a tudományos életben, élen jár. Megragadunk minden olyan
lehetőséget, ami a múzeum karakterével,
profiljával összhangban van – hangsúlyozta az igazgató. Erre jó példa a tavalyi
Csontváry-, és az idei Munkácsy-tárlat.
Utóbbit már több mint negyvenezren látták. Az igazgató reméli, hogy elérik az
ötvenezret, amire van is esély, hiszen a
nyitva tartást december 16-ig meghosszabbították. Természetesen jövőre is szeretnének olyan nagy kiállítást szervezni, amely
sok látogatót vonz. Az állandó kiállítások
és a többi időszaki kiállítás elsődleges
közönsége Szeged, illetve Csongrád megye
lakossága, azon belül is a fiatalok, gyerekek. Éppen ezért olyan interaktív elemeket,
foglalkozásokat fűznek össze a kiállításokkal, amelyek a gyerekek érdeklődését
felkelthetik. Ilyen volt az idei 1848-as kiállítás, ahova például gyerek méretű huszár
és szegedi polgárőr egyenruhát, fegyvereket készítettek. A tárlaton és kísérőrendezvényein húszezren fordultak meg. Az

A Munkácsy-tárlatot eddig több mint
negyvenezren látták
intézmény csatlakozik az országos múzeumi programokhoz, és sok vándorkiállításnak ad otthont. Nagyon jó kapcsolatot
ápolnak például a Semmelweis Orvostörténeti Múzeummal, amely országjáró kiállításainak egyik legfőbb állomása a szegedi
Móra Ferenc Múzeum.
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Szeged-Csanádi Egyházmegye összeforrt
Szegeddel és a megyével. Több mint nyolcvan
településen működtet
intézményeket, s kész
arra, hogy ezt bárhol
vállalja, ahol igény van
rá. Az egyházmegye jelenleg a Dóm téri
komplexum nagyszabású felújítására
készül. Mindezekről, illetve a gazdaság, a
társadalom válságáról dr. Kiss-Rigó
László megyéspüspökkel beszélgettünk.
– Júniusban negyven újmisés pappal
gazdagodott a Magyar Katolikus Egyház,
ugyanakkor tudjuk, hogy kevés a lelkész,
sok település maradt lelkipásztor nélkül.
Mi a helyzet az egyházmegye területén?
– Hivatásukat buzgón gyakorló és képzett
lelkipásztorokra mindig szükség van, de az
egyházmegye területén nincs különösebb
gond, minden plébániát el tud látni az egyházmegye felelős lelkipásztor kinevezésével, legfeljebb nincs mindenhol helyben
lakó lelkipásztor, két-három egymással
szomszédos plébánia feladatait kell, hogy
ellássa.
– Tudtak-e az elmúlt években pályázati
forrásokat mozgósítani?
– Maga az egyházmegye és intézményei
is sok esetben sikerrel pályáztak. Mindez
óriási segítséget nyújtott. A Dóm-projekt is
példa erre. Ez nemcsak a Dóm épületének
felújítása, számtalan új funkciót is telepítünk a Dómba a liturgikus funkciókon kívül

is. Kulturális, közösségi, turisztikai célokat
fog szolgálni nagyon sok új lehetőséggel.
Ez egy 2,1 milliárd forintos kiemelt projekt, a kormány befogadta, a szerződést
még idén aláírjuk. A beruházás reményeink
szerint 2014-ben befejeződik.
– Mennyire kiterjedt az intézményrendszerük?
– Kötelességünknek érezzük, hogy
minden olyan területen, ahol minőségi
közszolgálatot tudunk teljesíteni, azt vállaljuk, akár erőnkön felül is, mivel az
egyházmegyének mint közösségnek vannak másokhoz képest többletforrásai. Itt
nem anyagiakra, hanem szellemiekre,
lelkiekre gondolok. Több mint nyolcvan
településen vagyunk jelen valamilyen
intézménnyel, ezek között van egész kis
óvoda, iskola, de van 1500 fős összetett
intézmény is. Van jó néhány szociális
intézményünk, otthonok idősek, illetve fogyatékos emberek számára. Három
megyében látunk el gyermek- és ifjúságvédelmi szakfeladatot. Létrehoztuk a
Grosics Gyula Labdarúgó Akadémiát.
– Az elmúlt években jelentősen nőtt az
egyházmegye kezelésébe vett oktatási
intézmények száma. Mi ennek az oka?
– Ahol a szülők, érintettek többsége
kérte, hogy létesüljön katolikus közoktatási
intézmény, illetve fenntartásba vegyen ilyet
a megye, ott azonnal megkezdtük a tárgyalást az önkormányzattal, s ha partner
volt, vállaltuk a feladatot. Ez így lesz
ezután is, lehetőségeink, de elsősorban az
igények szerint szeretnénk szolgálni ezen a
területen is.

– Milyen kapcsolatot ápol az egyházmegye a székhelytelepüléssel, Szegeddel?
– Szeged a 2030-ban ezeréves SzegedCsanádi Egyházmegyének csupán 1930-tól
székhelye, korábban Temesvár volt. 1930-ban
egy óriási összefogás valósult meg a város,
az egyetem és az egyház között. Ez az
összefogás csodát hozott létre a Dóm téri
komplexummal, az egyetemmel, az egyházépületekkel, a székesegyház létrejöttével. Azóta összeforrott a város és az egyházmegye élete. Sok más mellett konkrétan
a gyermek- és ifjúságvédelemben, a sportban és a Szegedi Szabadtéri Játékok
szervezésében dolgozunk együtt.

Történelmet írtak a magyar–lengyel kapcsolatok terén
Magyarország első tiszteletbeli lengyel
konzulátusa szeptemberben kezdte
meg működését Szegeden. Konzuli kinevezését júliusban Radoslaw Sikorski
külügyminisztertől vette át dr. Karol
Biernacki.
A tiszteletbeli lengyel konzuli iroda a
Csongrád megyei önkormányzatnak köszönhetően Szegeden, a megyeházán nyitotta
meg kapuit. Dr. Karol Biernacki konzul itt
tart szerdánként 16 és 17 órakor fogadóórát
de – mint mondta – telefonon bármikor
rendelkezésre áll. Mindemellett nem adta
fel eddigi munkáját sem, a Magyar
Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei
Levéltárát vezeti immár négy esztendeje.
Ahogy hangsúlyozta, a két dolog abszolút
összeegyeztethető.
– Történelmet írtunk, ez az első tiszteletbeli lengyel konzulátus – emelte ki. A
háttérben egyebek mellett Csongrád
megye geopolitikai fekvése áll, hiszen
ennek köszönhető, hogy az a sok lengyel
turista, aki déli irányba tart, átutazik a
megyén, Szegeden. A konzulátus első
számú feladata gondoskodni az itt megforduló lengyel állampolgárokról, segít-

ségükre lenni, ha erre szükség van. Van
másik oldala is: a kulturális és gazdasági
élet. Csongrád megye az utóbbi években
kiválóan szerepelt ezeken a területeken,
különös tekintettel a kultúrára. Megannyi
lengyel–magyar ügyet érintő esemény
történt, amelyre a lengyel külügyminisztérium felfigyelt, értékelte ezeket, és úgy
döntött, létrehozza a konzulátust, vázolta a

Dr. Karol Biernacki (középen)
Radoslaw Sikorski lengyel és Martonyi
János magyar külügyminiszterrel a
konzuli kinevezés átadásakor

hátteret dr. Karol Biernacki, aki 1983-ban
érkezett Magyarországra, miután Lengyelországban leérettségizett. Egy év nyelvtanulás után lett a szegedi egyetem hallgatója,
ahol 1989-ben vette át diplomáját, s lett
még abban az évben a levéltár munkatársa.
A lengyel–magyar kapcsolatok elejétől
fogva foglalkoztatták, doktori disszertációját a lengyel–magyar diplomáciai kapcsolatok alakulásáról írta. Azóta élete számos területén igyekezett tenni ezeknek a
kapcsolatoknak az elmélyítésért.
– Nagyon jó helyen születtem Galíciában,
ami tele van magyar emlékekkel. Én kiskorom óta találkoztam a magyar emlékekkel,
kultúrával, nagyapám és idősebb szomszédaink sokat emlegették, amikor az Osztrák–Magyar Hadseregben szolgáltak. Belém
ivódott a magyarok iránti érdeklődés. Aztán
megismertem a magyar irodalmat, költészetet, utána nem volt kérdés, hol folytassam
tanulmányaimat – idézi fel a konzul. S hogy
mit jelent számára Magyarország? – Második
hazát – mondja. – Életem nagyobb részét már
itt éltem, magyar feleségem van, itt született a
gyermekünk, gyökereket eresztettem. Azt
szoktam mondani, hogy delegációba jöttem,
és ez a delegáció életem végéig tart.

– XVI. Benedek pápa október 11-i
kezdettel meghirdette a hit évét. Hogyan
kapcsolódnak ehhez?
– Ezek a tematikus évek nem úgy
működnek, mint egy promóciós akció, vagy
politikai kampány, hanem bizonyos, mindig
is fontos szempontokra akarják ráirányítani a
figyelmet. A hit a katolikus egyház esetében
a legfontosabb, és egyénileg is mindenkinek a legnagyobb kincse. A hit éve azt szolgálja, hogy a keresztények legyenek valódi
keresztények, azaz amitől igazán keresztények, az legyen tudatos bennünk. Ez a
„föltámadt Krisztus” ismerete, és a vele
való élő kapcsolat. A katolikus egyház nem

propagandát akar kifejteni, hanem hiteles,
hatékony tanúságtételt kínál.
– De nem vonatkoztathat el attól, hogy
változik a világ, vannak új eszközök, gondolok itt például az internetre.
– Természetesen minden lehetséges
eszközt, ami a világ, a tudomány fejlődése
révén elérhetővé válik, igyekszünk használni. Közhelyet mondok: de minden tudományos eszközt lehet jóra és rosszra
használni. Mi törekszünk arra, hogy jó
célra, helyesen használjuk.
– Nehéz időket élünk, válság sújtja a
világot. A gazdasági mellett legalább akkora teher a lelki válság, a társadalom, a

családok válsága. Milyen útravalóval
induljunk neki a következő évnek?
– A gazdaság és társadalom válsága elválaszthatatlan, és a megoldás is valahol közös
lehet, ami a szellemi rövidlátásból való
kigyógyulást jelenti. Tudniillik nemcsak
rövid távú, főleg önző érdekek érvényesítése teheti jobbá, szebbé az életünket egyénileg és társadalmi szinten, hanem ha rádöbbenünk, tudatosítjuk, hogy vannak örök, de
legalábbis tartós értékek, és ezekben próbálunk gazdagodni, ezeket próbáljuk szolgálni. És akkor meggyógyul a társadalom, az
egészséges társadalom pedig a gazdaságot is
meggyógyítja.

Több mint negyvenezren látták a Móra Ferenc Múzeum Munkácsy-kiállítását
Alapításának százharmincadik évfordulóját ünnepli a következő esztendőben
a szegedi Móra Ferenc Múzeum, amely
szakmailag kiemelkedő munkát végez és
stabilan gazdálkodik.
A Móra Ferenc Múzeumot 1883-ban a város
hozta létre, tavalyig a Csongrád megyei
önkormányzat volt a fenntartója, jelenleg
pedig az állam, majd 2013 januárjától ismét
városi fenntartásban működik. Az ország
egyik legjobb és legstabilabb múzeuma,
nincsenek likviditásai gondjai, sőt várhatóan
komoly anyagi tartalékokkal kerül át a
városhoz. Szakmai munkáját tekintve is a
legkiválóbbak közé sorolható. Mivel egykét kivételtől eltekintve régész igazgatói
voltak – ami igaz a jelenlegi vezetőre is –, a
múzeum kutatási területe, gyűjteménye
régészeti jellegű, nagyon jó a kapcsolata az
egyetem régészeti tanszékével, és egyetemi
tanóráknak is otthont ad a múzeum.
Fogas Ottó igazgató tavaly május óta áll
a tizenkilenc intézményt magába foglaló
komplexum élén. Mint mondja, azóta
rengeteg olyan lépést meg kellett tenniük
az ország minden más múzeumával egyetemben, amelyek azt célozzák, hogy önfenn-

tartók legyenek. Ezért a tudomány és a kutatások mellett el kellett mozdulni a megélhetést nyújtó lehetőségek felé. – Úgy gondolom, hogy a Móra Ferenc Múzeum
ebben ugyanúgy, mint a tudományos életben, élen jár. Megragadunk minden olyan
lehetőséget, ami a múzeum karakterével,
profiljával összhangban van – hangsúlyozta az igazgató. Erre jó példa a tavalyi
Csontváry-, és az idei Munkácsy-tárlat.
Utóbbit már több mint negyvenezren látták. Az igazgató reméli, hogy elérik az
ötvenezret, amire van is esély, hiszen a
nyitva tartást december 16-ig meghosszabbították. Természetesen jövőre is szeretnének olyan nagy kiállítást szervezni, amely
sok látogatót vonz. Az állandó kiállítások
és a többi időszaki kiállítás elsődleges
közönsége Szeged, illetve Csongrád megye
lakossága, azon belül is a fiatalok, gyerekek. Éppen ezért olyan interaktív elemeket,
foglalkozásokat fűznek össze a kiállításokkal, amelyek a gyerekek érdeklődését
felkelthetik. Ilyen volt az idei 1848-as kiállítás, ahova például gyerek méretű huszár
és szegedi polgárőr egyenruhát, fegyvereket készítettek. A tárlaton és kísérőrendezvényein húszezren fordultak meg. Az

A Munkácsy-tárlatot eddig több mint
negyvenezren látták
intézmény csatlakozik az országos múzeumi programokhoz, és sok vándorkiállításnak ad otthont. Nagyon jó kapcsolatot
ápolnak például a Semmelweis Orvostörténeti Múzeummal, amely országjáró kiállításainak egyik legfőbb állomása a szegedi
Móra Ferenc Múzeum.

6

7

Csongrád megye

Csongrád megye

Sokrétű kamarai szerepvállalás Csongrádban

Nemzetközi és hazai szinten is élen a Szegedi Tudományegyetem

A képzésben és a területfejlesztésben
vállal szerepet a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, és igyekszik
kapcsolati tőkéjét kiaknázva segíteni az
üzleti élet szereplőinek. A kamara munkájáról Nemesi Pál elnök, a FERROÉP
Zrt. vezérigazgatója beszélt magazinunknak.
– Milyen a megye gazdasági helyzete?
– Földrajzilag speciális helyzetben van,
amit a térképre nézve láthatunk, hiszen két
országgal határos. Éppen ez adhatja rövidesen azt a lehetőséget, hogy a közlekedési infrastruktúrával jól ellátott megyék közé tartozzunk. Itt van az M5-ös autópálya,
ami elmegy Röszkéig, de másfél-két éven
belül leér majd a nagylaki határátkelőig, és
ha hozzáveszem a hódmezővásárhelyi
négysávost, az úthálózat egészen jónak
mondható. Természetesen azoknak a városoknak az ipari parkjai, gazdasága érzékelhetően megélénkült, ahol megjelent az autópálya vagy a gyorsforgalmi út. A befektetők által addig kevésbé keresett területek
iránt megnőtt az érdeklődés, például Makón egy svájci cég épített több tízezer négyzetméteres gyártóbázist. Csongrád a többi
megyéhez hasonlóan „fejnehéz”, Szeged
abszolút meghatározó szerepben van a lakosság, a gazdaság, az oktatás terén. A tudományos élet, ami a Szegedi Tudomány-

Népi iparművészek a Somogyi-könyvtárban
(2012. augusztus)

egyetemhez kapcsolódik, szintén meghatározó a megye gazdasági életét illetően.
Nyilván abban óriási szerepe van a kamarának is, hogy az itt született kutatási eredmények hogyan kerülnek be a megye életébe. Szeretném kiemelni a gabonanemesítés
terén elért eredményeket, amelyek haszna
már a következő évben megjelenhet. A megye gazdasági és szellemi fellegvára Szeged. Ugyanakkor semmiképpen nem elhanyagolható a megye mezőgazdasága. Mind
növénytermesztésben, mind állattenyésztésben folyamatosan jó eredményeket
érünk el. Ennek köszönhetően az élelmiszeripari feldolgozás is fontos szerepet játszik. A baromfi-, sertés- és szarvasmarhafeldolgozásban érintettek csak úgy tudnak
versenyképesen a piacon maradni, ha megfelelő minőségben folyamatosan tudnak
alapanyagot felvásárolni.

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
nem csupán Szeged, de a megye, sőt az
ország felsőoktatásának életében is
nagyon fontos szerepet tölt be. Az egyetem méretei is igen jelentősek. Több,
mint 8 ezer alkalmazott, mintegy 27 ezer
hallgató, 62 milliárd forintos költségvetés, több, mint 300 épület közel 450 ezer
négyzetméternyi területen – ezek a számok jellemzik az intézményt. Ami pedig a
sokszínűségét illeti: 12 karon folyik az oktatás, s a kutatás tekintetében is kimagaslóak az eredmények. Dr. Szabó Gáborral,
a SZTE rektorával beszélgettünk.

Tájékoztató rendezvény az új Munka Törvénykönyvéről a Kamara székházában (2012. július)

– Mi a helyzet az iparral?
– E tekintetben nem állunk ilyen jól.
Hagyománya van a gumiiparnak Makón is,
Szegeden is. A Mercedes-Benz beszállítói
programjának hatását nálunk még nem
érezni. Még nagyon sokat kell dolgozni a
kamarának, a tagvállalatoknak a Bács Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával
együtt azon, hogy a Csongrád megyében e
területen dolgozó cégek minél hamarabb
bekerüljenek a közvetlen beszállítói körbe.
Ugyanakkor örvendetes, hogy a makói
Contitech már visszatért a válság alatti
egyműszakos rendről a háromra, és a megfelelő szakmai felkészültségnek, minőségnek köszönhetően a válság előttinél nagyobb létszámmal dolgoznak.
– Milyen a foglalkoztatási helyzet?
– Az átlagnál magasabb, 10 százalék felett van a munkanélküliség, aminek sok
oka van. Egyrészt a Romániából jövő munkaerő a mezőgazdaságban olyan alacsonyan tartja a béreket, hogy az itt élők időnként nem szívesen vállalnak munkát. Az új
munkahelyek teremtése tekintetében sem
vezetjük a statisztikát, öt-tíz új munkahelyért
is meg kell küzdeni.
– E téren mit tud tenni a kamara?
– Kizárólag annyit, hogy kapcsolati hálóján keresztül üzleti lehetőséget ajánl tagvállalatainak, konferenciákat, kiállításokat
szervez. Jellemzően megtalálnak minket a
térség iránt érdeklődő külföldi befektetők,
érdeklődnek potenciális partnerek, vagy a
területfejlesztés irányai iránt. A közelmúltban például volt egy orosz kereskedelmi
napunk, illetve az izraeli nagykövet járt nálunk a gazdasági tanácsosával.
– A kötelező regisztrációról mi a véleménye?
– Azzal egyetértek, hogy lehetőséget és
megoldást kell keresni arra, hogy tudjuk,
kik a gazdaság szereplői. Ezzel elindultunk
ezen az úton, de a NAV nyilvántartása alapján 75-80 százalék regisztrálta csupán magát. Kérdés, hogy a többiek elfelejtették a

regisztrációt, vagy nem működnek. Akik elmulasztják a regisztrációt, nem tudnak megjelenni az állami megbízásokon, piacon, hiszen a szerződéseken, számlákon fel kell
tüntetni a kamarai regisztrációs számot. Aki
ilyennel nem rendelkezik, nem lehet bevonni az üzleti életbe. Az építőiparban – ahol a
mi cégünk is érdekelt – minden számlán,
szerződésen szerepel, itt nagy gondot fordítunk a törvényességre. A kötelező regisztráció előnye, hogy – ugyan a minimális adattartalom felett önkéntes az adatszolgáltatás
– a jövő gazdaságfejlesztéséhez szükséges
adatok az eddigieknél gyorsabban és pontosabban rendelkezésre állnak. A megyei önkormányzat a kamarával együttműködve
dolgozza ki a 2014–2020 közötti időszak területfejlesztési koncepcióját, ezek az adatbázisok ott is hasznosak.
– Milyen feladata van még a kamarának?
– Az egyik fő csapásirány a szakképzés
kérdése, ennek a megfelelő szintre juttatása. E téren a kormánnyal született egy
együttműködési megállapodás. Fontos
tény, hogy minél kvalifikáltabb egy munkakereső, az elhelyezkedési esélyei annál
jobbak. A kamarai szerepvállalás elsősorban szakmai gyakorlati képzés területén jelentős. A kamara gondozza a gyakorlati
képzést, feltérképezi a képzőhelyeket, minősíti azokat, a tanulószerződések tartalma
felett őrködik, szervezi a vizsgáztatást, felel annak jogszerűségéért.

Nemesi Pál 1956-ban született.
Villamosmérnöki diplomát szerzett. 1990-től a magyar tulajdonú FERROÉP Zrt. vezetője.
1994-től a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
választott tisztségviselője, 2008tól a kamara elnöki tisztségét
tölti be. A Csongrád Megyei Építéstudományi
Egyesület Elnökségét 2002 óta vezeti.

– A Szegedi Tudományegyetem nemzetközileg is elismert intézmény, legutóbb éppen a
legjobb magyar egyetemnek bizonyult egy
nemzetközi ranglistán…
– Manapság szokás az egyetemeket nemzetközi szinten is összehasonlítani. Azt
azonban jó, ha tudjuk, hogy a nemzetközi
összehasonlításban szereplő hasonló nagyságrendű német egyetem költségvetése
többszöröse a miénknek, vagy például az
amerikai Stanford Egyetem kétszer annyi
pénzből gazdálkodhat, mint a teljes magyar
felsőoktatás. A magyar egyetemeknek ilyen
körülmények között kell helytállni a nemzetközi porondon. A Szegedi Tudományegyetem egyébként nem most bukkant fel a
különböző nemzetközi rangsorolásokban.
Az, hogy a QS egyetemi rangsorban
(Quacquarelli Symonds) a SZTE a legjobb
magyar egyetem lett, örömteli, de nem a
helyezés önmagában. Ennél fontosabb,
hogy intézményünk a sanghaji és a leideni
egyetemi ranglistán is évek óta szerepel.
– Ön szerint ez minek köszönhető?
– A hagyományokra épülő, magas színvonalú oktatói és tudományos munkának.
Karaink közül például az orvosi, a természettudományi, informatikai és a gyógyszerészkar mindenképpen kiemelkedő, de –
ami a nemzetközi rangsorokban kevésbé
mutatkozik meg – a humán kutatások területén is erősek vagyunk. Ezeket a dolgokat
nem lehet évről évre változtatni. Ezek mögött intézményi kultúrának, kialakult hagyományoknak, s egy viszonylag stabil tudományos teljesítménynek kell lenni. Úgy
gondolom, bátran tűzhetjük magunk elé azt
a célt, hogy nemzetközileg is versenyképes
egyetem kívánunk lenni, ezt a pozíciónkat
kívánjuk erősíteni. Tudjuk ugyanakkor azt
is, hogy a régió legfontosabb gazdasági szereplői közé tartozunk. E küldetésünket is
szívesen vállaljuk, és minél jobban meg is
kívánunk felelni ennek. Azt szoktam mondani, hogy miközben a bajnokok ligájában
szerepelünk, el kell indulnunk a megyei bajnokságban is, mert nem tehetjük meg, hogy
nem figyelünk a megyére. Vonzáskörzetünkben mintegy 350 ezer ember él, s azon
fiatalok számára is biztosítanunk kell a felsőoktatás lehetőségét, akik nem elsősorban
a nemzetközi szintű képzést célozzák meg.
– Mennyire jellemző a külföldiek képzése az egyetemen?

A Szegedi Tudományegyetem főépülete

– Alapvetően kétféle külföldi hallgató
van Szegeden. Az egyik csoportba azok
tartoznak, akik költségtérítéses formában
német vagy angol nyelvű kurzuson vesznek részt. Többségük egészségügyi (orvos-,
fogorvos-, gyógyszerész-) képzésekre
érkezik. Emellett féléves váltásban az
Erasmus-programban vesznek részt nálunk
cserehallgatók. Egyidőben mintegy 15002000 külföldi hallgató van az intézményünk különböző karain. Nagyon fontosnak tartjuk a nemzetközi kapcsolatokat, a
különféle oktatókat és hallgatókat érintő
programokat is. A természettudományos
területeken való kutatás szinte elképzelhetetlen a nemzetközi tapasztalatszerzés nélkül. Nemzetközi kapcsolataink fejlesztésének fontos állomása a Konfuciusz Intézet
októberi nyitása is, ahol kínai tanárok részvételével folyik az orientalisztika, a kínai
nyelv és kultúra oktatása.
– Milyen szerepet tölt be az egyetem a
felsőoktatáson kívül a térség életében?
– Az egészségügyi rendszer átalakítása
zajlik országszerte. Szegeden már 2007ben elindult az egészségügy átszervezése,
pedig akkor még szó sem volt Semmelweis
Tervről. A gyakorlatban ez úgy néz ki,
hogy miközben egyetemi klinikai központ
vagyunk, egyúttal megtalálhatók a megyei
és városi ellátási szintek is. Óriási a felelősségünk, hiszen bizonyos speciális területeken jóval túlmutat az ellátási körzetünk
a megye vagy a város határánál, s esetenként 2 millió ember gyógyításáért felelnek
kollégáink. Fontosnak tartom, hogy a klinikai központban elindult az a 12 milliárd forintot meghaladó beruházás, amely igen jelentős infrastrukturális és eszközfejlesztést
eredményez az ellátórendszerben. A lényege, hogy a meglévő 410 ágyas klinikához
épül egy 265 ágyas magkórház, illetve egy
sürgősségi betegellátó központ, ami egy
újfajta betegellátási filozófiát is jelent.
– Milyen hagyományokat ápol, őriz a
Szegedi Tudományegyetem?

– Mindenképpen fontos, hogy itt dolgozott és kutatott Szent-Györgyi Albert,
az egyetlen olyan Nobel-díjas, aki a Magyarországon, konkrétan Szegeden végzett munkájáért kapta a világhírű elismerést. Az idén ennek különös jelentősége
van, hiszen 75 éve kapta a Nobel-díjat a
tudós. A tiszteletére rendezett tavaszi konferenciánkon 9 Nobel-díjas vett részt a világ több tájáról. Most ősszel pedig egy tanulmányi versenyt rendezünk a tehetséges
középiskolások számára. November 11-én
tartjuk hagyományosan az Egyetem Napját, amikor arra is emlékezünk, hogy a
Szegedi Egyetem a Kolozsvárról elűzött
magyar egyetem hagyományait viszi tovább, s annak utódának tekinti magát.
– Hogyan indult az egyetem számára az
idei tanév?
– Igen jelentős változások voltak, hiszen az idei, államilag támogatott keretszámok lényegesen alacsonyabbak voltak az
előző évieknél. Számos területen bennünket is negatívan érintett ez az intézkedés,
ugyanakkor a hallgatói létszámunk az országos átlaghoz képest kevésbé, vagy egyáltalán nem csökkent. Ez bizonyára annak
is köszönhető – mint azt a diplomás pályakövető rendszerünk is mutatja –, hogy a
nálunk végzettek 82%-a 6 hónapon belül,
96%-a pedig egy éven belül elhelyezkedik
a munkaerőpiacon.

Dr. Szabó Gábor fizikus, a fizikai
tudomány doktora, az MTA rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára. Szegeden a JATE-n szerzett fizikus
diplomát. 2004-ben az MTA
levelező tagjává, majd 2010-ben
rendes tagjává választották. 2010
júliusától a Szegedi Tudományegyetem rektora.
2009-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét.
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Sokrétű kamarai szerepvállalás Csongrádban

Nemzetközi és hazai szinten is élen a Szegedi Tudományegyetem

A képzésben és a területfejlesztésben
vállal szerepet a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, és igyekszik
kapcsolati tőkéjét kiaknázva segíteni az
üzleti élet szereplőinek. A kamara munkájáról Nemesi Pál elnök, a FERROÉP
Zrt. vezérigazgatója beszélt magazinunknak.
– Milyen a megye gazdasági helyzete?
– Földrajzilag speciális helyzetben van,
amit a térképre nézve láthatunk, hiszen két
országgal határos. Éppen ez adhatja rövidesen azt a lehetőséget, hogy a közlekedési infrastruktúrával jól ellátott megyék közé tartozzunk. Itt van az M5-ös autópálya,
ami elmegy Röszkéig, de másfél-két éven
belül leér majd a nagylaki határátkelőig, és
ha hozzáveszem a hódmezővásárhelyi
négysávost, az úthálózat egészen jónak
mondható. Természetesen azoknak a városoknak az ipari parkjai, gazdasága érzékelhetően megélénkült, ahol megjelent az autópálya vagy a gyorsforgalmi út. A befektetők által addig kevésbé keresett területek
iránt megnőtt az érdeklődés, például Makón egy svájci cég épített több tízezer négyzetméteres gyártóbázist. Csongrád a többi
megyéhez hasonlóan „fejnehéz”, Szeged
abszolút meghatározó szerepben van a lakosság, a gazdaság, az oktatás terén. A tudományos élet, ami a Szegedi Tudomány-

Népi iparművészek a Somogyi-könyvtárban
(2012. augusztus)

egyetemhez kapcsolódik, szintén meghatározó a megye gazdasági életét illetően.
Nyilván abban óriási szerepe van a kamarának is, hogy az itt született kutatási eredmények hogyan kerülnek be a megye életébe. Szeretném kiemelni a gabonanemesítés
terén elért eredményeket, amelyek haszna
már a következő évben megjelenhet. A megye gazdasági és szellemi fellegvára Szeged. Ugyanakkor semmiképpen nem elhanyagolható a megye mezőgazdasága. Mind
növénytermesztésben, mind állattenyésztésben folyamatosan jó eredményeket
érünk el. Ennek köszönhetően az élelmiszeripari feldolgozás is fontos szerepet játszik. A baromfi-, sertés- és szarvasmarhafeldolgozásban érintettek csak úgy tudnak
versenyképesen a piacon maradni, ha megfelelő minőségben folyamatosan tudnak
alapanyagot felvásárolni.

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
nem csupán Szeged, de a megye, sőt az
ország felsőoktatásának életében is
nagyon fontos szerepet tölt be. Az egyetem méretei is igen jelentősek. Több,
mint 8 ezer alkalmazott, mintegy 27 ezer
hallgató, 62 milliárd forintos költségvetés, több, mint 300 épület közel 450 ezer
négyzetméternyi területen – ezek a számok jellemzik az intézményt. Ami pedig a
sokszínűségét illeti: 12 karon folyik az oktatás, s a kutatás tekintetében is kimagaslóak az eredmények. Dr. Szabó Gáborral,
a SZTE rektorával beszélgettünk.

Tájékoztató rendezvény az új Munka Törvénykönyvéről a Kamara székházában (2012. július)

– Mi a helyzet az iparral?
– E tekintetben nem állunk ilyen jól.
Hagyománya van a gumiiparnak Makón is,
Szegeden is. A Mercedes-Benz beszállítói
programjának hatását nálunk még nem
érezni. Még nagyon sokat kell dolgozni a
kamarának, a tagvállalatoknak a Bács Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával
együtt azon, hogy a Csongrád megyében e
területen dolgozó cégek minél hamarabb
bekerüljenek a közvetlen beszállítói körbe.
Ugyanakkor örvendetes, hogy a makói
Contitech már visszatért a válság alatti
egyműszakos rendről a háromra, és a megfelelő szakmai felkészültségnek, minőségnek köszönhetően a válság előttinél nagyobb létszámmal dolgoznak.
– Milyen a foglalkoztatási helyzet?
– Az átlagnál magasabb, 10 százalék felett van a munkanélküliség, aminek sok
oka van. Egyrészt a Romániából jövő munkaerő a mezőgazdaságban olyan alacsonyan tartja a béreket, hogy az itt élők időnként nem szívesen vállalnak munkát. Az új
munkahelyek teremtése tekintetében sem
vezetjük a statisztikát, öt-tíz új munkahelyért
is meg kell küzdeni.
– E téren mit tud tenni a kamara?
– Kizárólag annyit, hogy kapcsolati hálóján keresztül üzleti lehetőséget ajánl tagvállalatainak, konferenciákat, kiállításokat
szervez. Jellemzően megtalálnak minket a
térség iránt érdeklődő külföldi befektetők,
érdeklődnek potenciális partnerek, vagy a
területfejlesztés irányai iránt. A közelmúltban például volt egy orosz kereskedelmi
napunk, illetve az izraeli nagykövet járt nálunk a gazdasági tanácsosával.
– A kötelező regisztrációról mi a véleménye?
– Azzal egyetértek, hogy lehetőséget és
megoldást kell keresni arra, hogy tudjuk,
kik a gazdaság szereplői. Ezzel elindultunk
ezen az úton, de a NAV nyilvántartása alapján 75-80 százalék regisztrálta csupán magát. Kérdés, hogy a többiek elfelejtették a

regisztrációt, vagy nem működnek. Akik elmulasztják a regisztrációt, nem tudnak megjelenni az állami megbízásokon, piacon, hiszen a szerződéseken, számlákon fel kell
tüntetni a kamarai regisztrációs számot. Aki
ilyennel nem rendelkezik, nem lehet bevonni az üzleti életbe. Az építőiparban – ahol a
mi cégünk is érdekelt – minden számlán,
szerződésen szerepel, itt nagy gondot fordítunk a törvényességre. A kötelező regisztráció előnye, hogy – ugyan a minimális adattartalom felett önkéntes az adatszolgáltatás
– a jövő gazdaságfejlesztéséhez szükséges
adatok az eddigieknél gyorsabban és pontosabban rendelkezésre állnak. A megyei önkormányzat a kamarával együttműködve
dolgozza ki a 2014–2020 közötti időszak területfejlesztési koncepcióját, ezek az adatbázisok ott is hasznosak.
– Milyen feladata van még a kamarának?
– Az egyik fő csapásirány a szakképzés
kérdése, ennek a megfelelő szintre juttatása. E téren a kormánnyal született egy
együttműködési megállapodás. Fontos
tény, hogy minél kvalifikáltabb egy munkakereső, az elhelyezkedési esélyei annál
jobbak. A kamarai szerepvállalás elsősorban szakmai gyakorlati képzés területén jelentős. A kamara gondozza a gyakorlati
képzést, feltérképezi a képzőhelyeket, minősíti azokat, a tanulószerződések tartalma
felett őrködik, szervezi a vizsgáztatást, felel annak jogszerűségéért.

Nemesi Pál 1956-ban született.
Villamosmérnöki diplomát szerzett. 1990-től a magyar tulajdonú FERROÉP Zrt. vezetője.
1994-től a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
választott tisztségviselője, 2008tól a kamara elnöki tisztségét
tölti be. A Csongrád Megyei Építéstudományi
Egyesület Elnökségét 2002 óta vezeti.

– A Szegedi Tudományegyetem nemzetközileg is elismert intézmény, legutóbb éppen a
legjobb magyar egyetemnek bizonyult egy
nemzetközi ranglistán…
– Manapság szokás az egyetemeket nemzetközi szinten is összehasonlítani. Azt
azonban jó, ha tudjuk, hogy a nemzetközi
összehasonlításban szereplő hasonló nagyságrendű német egyetem költségvetése
többszöröse a miénknek, vagy például az
amerikai Stanford Egyetem kétszer annyi
pénzből gazdálkodhat, mint a teljes magyar
felsőoktatás. A magyar egyetemeknek ilyen
körülmények között kell helytállni a nemzetközi porondon. A Szegedi Tudományegyetem egyébként nem most bukkant fel a
különböző nemzetközi rangsorolásokban.
Az, hogy a QS egyetemi rangsorban
(Quacquarelli Symonds) a SZTE a legjobb
magyar egyetem lett, örömteli, de nem a
helyezés önmagában. Ennél fontosabb,
hogy intézményünk a sanghaji és a leideni
egyetemi ranglistán is évek óta szerepel.
– Ön szerint ez minek köszönhető?
– A hagyományokra épülő, magas színvonalú oktatói és tudományos munkának.
Karaink közül például az orvosi, a természettudományi, informatikai és a gyógyszerészkar mindenképpen kiemelkedő, de –
ami a nemzetközi rangsorokban kevésbé
mutatkozik meg – a humán kutatások területén is erősek vagyunk. Ezeket a dolgokat
nem lehet évről évre változtatni. Ezek mögött intézményi kultúrának, kialakult hagyományoknak, s egy viszonylag stabil tudományos teljesítménynek kell lenni. Úgy
gondolom, bátran tűzhetjük magunk elé azt
a célt, hogy nemzetközileg is versenyképes
egyetem kívánunk lenni, ezt a pozíciónkat
kívánjuk erősíteni. Tudjuk ugyanakkor azt
is, hogy a régió legfontosabb gazdasági szereplői közé tartozunk. E küldetésünket is
szívesen vállaljuk, és minél jobban meg is
kívánunk felelni ennek. Azt szoktam mondani, hogy miközben a bajnokok ligájában
szerepelünk, el kell indulnunk a megyei bajnokságban is, mert nem tehetjük meg, hogy
nem figyelünk a megyére. Vonzáskörzetünkben mintegy 350 ezer ember él, s azon
fiatalok számára is biztosítanunk kell a felsőoktatás lehetőségét, akik nem elsősorban
a nemzetközi szintű képzést célozzák meg.
– Mennyire jellemző a külföldiek képzése az egyetemen?

A Szegedi Tudományegyetem főépülete

– Alapvetően kétféle külföldi hallgató
van Szegeden. Az egyik csoportba azok
tartoznak, akik költségtérítéses formában
német vagy angol nyelvű kurzuson vesznek részt. Többségük egészségügyi (orvos-,
fogorvos-, gyógyszerész-) képzésekre
érkezik. Emellett féléves váltásban az
Erasmus-programban vesznek részt nálunk
cserehallgatók. Egyidőben mintegy 15002000 külföldi hallgató van az intézményünk különböző karain. Nagyon fontosnak tartjuk a nemzetközi kapcsolatokat, a
különféle oktatókat és hallgatókat érintő
programokat is. A természettudományos
területeken való kutatás szinte elképzelhetetlen a nemzetközi tapasztalatszerzés nélkül. Nemzetközi kapcsolataink fejlesztésének fontos állomása a Konfuciusz Intézet
októberi nyitása is, ahol kínai tanárok részvételével folyik az orientalisztika, a kínai
nyelv és kultúra oktatása.
– Milyen szerepet tölt be az egyetem a
felsőoktatáson kívül a térség életében?
– Az egészségügyi rendszer átalakítása
zajlik országszerte. Szegeden már 2007ben elindult az egészségügy átszervezése,
pedig akkor még szó sem volt Semmelweis
Tervről. A gyakorlatban ez úgy néz ki,
hogy miközben egyetemi klinikai központ
vagyunk, egyúttal megtalálhatók a megyei
és városi ellátási szintek is. Óriási a felelősségünk, hiszen bizonyos speciális területeken jóval túlmutat az ellátási körzetünk
a megye vagy a város határánál, s esetenként 2 millió ember gyógyításáért felelnek
kollégáink. Fontosnak tartom, hogy a klinikai központban elindult az a 12 milliárd forintot meghaladó beruházás, amely igen jelentős infrastrukturális és eszközfejlesztést
eredményez az ellátórendszerben. A lényege, hogy a meglévő 410 ágyas klinikához
épül egy 265 ágyas magkórház, illetve egy
sürgősségi betegellátó központ, ami egy
újfajta betegellátási filozófiát is jelent.
– Milyen hagyományokat ápol, őriz a
Szegedi Tudományegyetem?

– Mindenképpen fontos, hogy itt dolgozott és kutatott Szent-Györgyi Albert,
az egyetlen olyan Nobel-díjas, aki a Magyarországon, konkrétan Szegeden végzett munkájáért kapta a világhírű elismerést. Az idén ennek különös jelentősége
van, hiszen 75 éve kapta a Nobel-díjat a
tudós. A tiszteletére rendezett tavaszi konferenciánkon 9 Nobel-díjas vett részt a világ több tájáról. Most ősszel pedig egy tanulmányi versenyt rendezünk a tehetséges
középiskolások számára. November 11-én
tartjuk hagyományosan az Egyetem Napját, amikor arra is emlékezünk, hogy a
Szegedi Egyetem a Kolozsvárról elűzött
magyar egyetem hagyományait viszi tovább, s annak utódának tekinti magát.
– Hogyan indult az egyetem számára az
idei tanév?
– Igen jelentős változások voltak, hiszen az idei, államilag támogatott keretszámok lényegesen alacsonyabbak voltak az
előző évieknél. Számos területen bennünket is negatívan érintett ez az intézkedés,
ugyanakkor a hallgatói létszámunk az országos átlaghoz képest kevésbé, vagy egyáltalán nem csökkent. Ez bizonyára annak
is köszönhető – mint azt a diplomás pályakövető rendszerünk is mutatja –, hogy a
nálunk végzettek 82%-a 6 hónapon belül,
96%-a pedig egy éven belül elhelyezkedik
a munkaerőpiacon.

Dr. Szabó Gábor fizikus, a fizikai
tudomány doktora, az MTA rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára. Szegeden a JATE-n szerzett fizikus
diplomát. 2004-ben az MTA
levelező tagjává, majd 2010-ben
rendes tagjává választották. 2010
júliusától a Szegedi Tudományegyetem rektora.
2009-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét.
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Folyamatos fejlesztés és magas minőség a Naturtex Kft.-nél

Őrzi hagyományait, értékeit a Szegedi Szabadtéri Játékok

A Magyarországon és külföldön megszerzett cégvezetői tapasztalat, s annak
felismerése, hogy a válságból csak előremenekülni érdemes – talán így lehetne
összefoglalni a Naturtex Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft. sikerét. A sok-sok változáson keresztülment társaság ma már
teljes egészében magyar, családi tulajdonban van. Apa és két fia irányítja a
vállalkozást, amely a legtávolabbi országokba is elviszi a magyar termékek, a
magyar emberek jó hírét.
1989-ben alakult meg a Naturtex Kft. Nem
volt azonban mindez előzmény nélküli, hiszen Gellért Ákos előtte 5 évig vezette a
magyar–osztrák tulajdonú Hungarofeder
nevű céget. Ez a vállalkozás tollfeldolgozással, konfekció- és paplangyártással foglalkozott. Az akkori viszonyokat jól tükrözi,
hogy a Hungarofeder a 18. korlátolt felelősségű társaság volt a 80-as években –

A cég 500 különböző terméket készít

emlékszik vissza a kezdetekre Gellért
Ákos. A cégvezető azonban Németországból állásajánlatot kapott, amelyet el is fogadott, de egy esetleges visszatérés reményében hozták létre a Naturtex Kft-t. Gellért
Ákos 2001-ben hazatért Magyarországra, s
néhány év alatt sikerült kivásárolni a hazai és
külföldi tulajdonostársakat, így a Naturtex
Kft. 2006 óta családi vállalkozás, amelyet
fiaival, ifj. Gellért Ákossal és Gellért Balázzsal vezetnek.
A cég, amint a neve is mutatja, gyapjúés tollfeldolgozással foglalkozik. A családi
vállalkozás tagjai pedig egy-egy kiemelt
területet irányítanak. Gellért Balázs az exportért felelős, ifjabb Gellért Ákos pedig a
marketing, a fejlesztések és a pénzügyek
egy részének irányítója. A családi vállalkozás számára a 2008-ban kezdődő gazdasági válság jelentős változásokat hozott, de
komoly gondokat szerencsére nem okozott. Ekkorra ugyanis már új, külföldi piacok felé fordultak, fejlesztésekbe kezdtek,
amelyek segítségével a társaság – mint
Gellért Ákos fogalmazott – előremenekült.
Ezekben az években elsősorban technológiai és energetikai fejlesztéseket hajtottak végre – veszi át a szót ifj. Gellért Ákos.
Mindehhez sikerrel vették igénybe az Európai Unió által kínált pályázati lehetőségeket. Több mint félmilliárd forint értékű
beruházás valósult meg a telephelyeken
2009–2011 között. A vállalatirányításért
felelős tulajdonostárs elmondása szerint a
forrásoknak és beruházásoknak köszönhetően két év alatt csaknem megduplázták a
cég árbevételét. Emellett a termelési folyamatokat is át kellett strukturálni – így például a készletezést, a készlet hatékony kihasználását, optimalizálását. Az átfogó vállalatirányítási rendszert a cég mind a 140
állandó munkatársának el kell sajátítania a
maga területén, munkafolyamataiban. A
rendszer a tervek szerint 2013 januárjára
válik teljessé – mondja ifj. Gellért Ákos.

A Naturtex Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft. három irányítója

A Naturtex Kft. 2008 előtt 60-65 százalékban a magyar piacra gyártotta termékeit. Ezt követően azonban folyamatosan átalakult a helyzet, s mára a termékek 80 százalékát külföldön adják el. Gellért Balázs
azt mondja: a válság Európában is érződött, de a kontinensen kívüli országokban
kevésbé. Éppen ezért a cég Ázsia felé nyitott, jelenleg pedig Dél-, illetve ÉszakAmerika felé tekintenek, miközben Európa
azon országait is feltérképezték, ahol hazánkhoz képest kevésbé esett vissza az értékesítés. Egyszerre több irányba mozdultak el – sikerrel. Most például Ausztráliába
gyártanak és szállítanak. A siker titka a kitartó munka, és nem utolsó sorban a rugalmas munkatársak és termelés – tudjuk meg
az exportért felelős vezetőtől. Gellért Balázs hozzáteszi: bár a cég tömegárut is termel, külföldön a legnagyobb kereslet mégis a magas minőségű termékek iránt van.
A társaság, és annak vezetői – apa és fiai – világszerte viszik a magyar termékek
jó hírét. A Magyarország és Dél-Korea között nemrégiben született szabadkereskedelmi megállapodás az országban értékesítő
Naturtex Kft. magas minőségű termékeinek is köszönhető, de szállítanak például
Japánba és Kínába is.
Ami a belföldi piacot illeti, a cég számos kereskedőbarát és vevőbarát ötlettel
igyekszik megjelenni. A töltött árukat –
paplan, párna – számos variációban gyártja a társaság a közepes kategóriától a legmagasabb minőségig, de készítenek ágyneműhuzatot is, ugyancsak többféle minőségben. S, hogy a lakástextilek palettája
teljes legyen, partnereik számára szállítanak kiváló minőségű frottír árut is, amely
azonban importból származik. A társaság
számos szakmai elismerést tudhat magáénak. A Naturtex márka 2008-ban, 2009-ben
és 2012-ben is Superbrands díjat kapott. Az
egyik pehelypaplanjuk pedig 2008-ban elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat is. A
térség elismerését pedig a Presztízs Nagydíj jelzi. Mindezek ellenére a vezetők rövid
idő alatt nem számítanak jelentősebb javulásra a hazai piacon. Mint Gellért Ákos fogalmazott, a piaci tortából ugyan egyre nagyobb szeletet tud kivágni a Naturtex Kft.,
ám a torta egyre kisebb.
Arra a kérdésre, hogy milyennek látják
a cég jövőjét, Gellért Balázs azt mondja,
igen nehéz megjósolni. A legtöbb, amit a
kollégák megtehetnek, hogy intenzíven
erősítik a hazai és a környező országok piacait – utalt a tulajdonostárs és testvér
szakterületére. – A mi feladatunk pedig,
hogy minél több országba eljussunk, és
igyekezzünk minél több nagy áruházláncot
meggyőzni termékeink kiválóságáról – teszi hozzá. A cél ugyanis az, hogy olyan
partnereket találjanak, amelyekkel hosszú
éveken át tartó együttműködést tudnak kialakítani. Ez biztosítja ugyanis a vevők
számára a pihentető alvást, a Naturtex
Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft. számára pedig a biztos jövőt.

Nyolcvanadik születésnapját ünnepelte
tavaly a Szegedi Szabadtéri Játékok.
Szellemisége változatlan: igyekszik a
műfajok széles skáláját felölelve mindenki igényeit magas színvonalon kielégíteni. A nagy múltú fesztiválról Bátyai
Edinával, a Szegedi Szabadtéri Játékok
igazgatójával beszélgettünk.
– Mi jellemzi a Szegedi Szabadtéri Játékok
szellemiségét?
– A tradíció határozza meg a szellemiségünket. A nyolcvan év kötelez arra, hogy
nagyon magas szinten elégítsük ki a nézők
igényeit. Büszkén szoktam mondani, hogy
politikamentesen – Alfölditől Vidnyánszkyig – rendeznek a Dóm téren Magyarország legkiemeltebb művészei, parádés szereposztással. Ez a titka a 60-65 ezer látogatónak nyaranta.
– Mi a helyzet most, a válság idején?
– Idén a látogatottság 75 százalékon realizálódott, de országosan piacvezetők maradtunk ezzel a számmal is.
– Mi a vezérelv egy-egy évad műsorának összeállításánál?
– Mindig azt mondjuk magunkról művészeti vezetőnkkel, Kesselyák Gergellyel,
hogy mi nem tematikus fesztivál vagyunk,
nem egy téma köré fűzzük fel a műsorkínálatunkat, hanem követjük az alapítási szándékot. A 30-as években népszínháznak
hozták létre a Szegedi Szabadtéri Játékokat, mi ezt a vonalat követjük, és úgy gondoljuk, hogy mindegyik műfajnak – opera,
operett, tánc és musical – meg kell jelennie. Én azt látom a minden évben, a közönség körében elvégzett szociológiai felméréseink és saját, a Dóm téri estéken megélt
tapasztalataim alapján, hogy minden társadalmi rétegből megtalálják az emberek az
igényüknek megfelelő produkciót.
– Legendás előadások?
– Inkább műfajokat említenék, nem előadásokat. Az opera műfaját próbáljuk úgy
beilleszteni a műsorrendbe, hogy az a fiataloknak is tetsszen, ezért különleges, modern látványvilágot teremtünk az operaelőadások színpadra állításakor. Gyakorlatilag
a Dóm tér volt az a helyszín, ahol megkezdődött az új, könnyedebb műfajok térhódítása a magyarországi színjátszásban.
Ennek előzménye az István a király bemutatása volt ’84-ben, majd következtek a
musicalek. Az operett műfaja is jelentős
metamorfózison ment át 2005-től a Dóm
téren. Nagyon jó szereposztással, alkotói
gárdával és egy friss, a műfajt magát megújító szemlélettel lehet az operettre becsábítani a fiatalokat.
– Prózai darabok?
– Kérdés, hogy van-e létjogosultsága a
prózának nálunk, hiszen nem feltétlenül
szerencsés négyezer fős nézőtér előtt prózát játszani. De például a 80. születésnapunkon Az ember tragédiája Vidnyánszky
rendezésében két teltházas előadással futott. Vagy azért, mert nagyon várta már a
közönség a prózát, vagy azért, mert ez egy

Az ember tragédiája Római színének színpadképe – 2011-ben 80. jubileumát ünnepelte az előadással a Szegedi Szabadtéri Játékok

kultuszmű, ennek ellenére úgy gondoljuk,
nem lehet minden évben prózát műsorra
tűzni. Mindenképpen találni kell hozzá egy
ünnepi alkalmat.
Fontos megemlítenem, hogy van egy kisebb – ezer férőhelyes – színpadunk is Újszegeden, csodálatos környezetben. Arra
törekszünk, hogy ami a nagyszínpadon
hiányzik, azt ott játsszuk. Ez is július-augusztusra esik, és elsősorban a helyi közönségnek szól, programját februárban hirdetjük meg. Az újszegedi ligetbe minden évben meghívunk határon túli társulatokat is.
– Sikerül-e rendre előteremteni a játékokhoz szükséges anyagi hátteret?
– Annak ellenére, hogy 2009 óta válságról beszélünk, és természetesen egy előadásra a világ minden pénzét rá lehetne költeni
annak érdekében, hogy a legjobbat kínáljuk
a közönségnek, mindig megoldjuk. A cég
helyzete stabil, üzembiztosak vagyunk, óvatosan tervezünk annak érdekében, hogy
semmiféle nagyobb változás ne rendítse
meg gazdaságilag a cég működését.
– Milyen lesz a 2013-as évad?
– Mi mindig tárgyévben meghirdetjük a
jövő évi programot, és októbertől áruljuk a
jegyeket. Meghirdettük a jövő évi programot, október 15-től csak bérleteket árusítottunk, de azt hétféle konstrukcióban. Nagyon nagy az érdeklődés. November 19-től
már jegyeket is lehet kapni, a legnagyobb
kedvezmények év végéig tartanak. Az eddigi visszajelzések alapján nagy érdeklődéssel várják az István a királyt, az új operett előadását, a Leányvárást. Nagyon érdeklődnek a nézők a kínai táncszínház és
az Elfújta a szél előadás iránt.
– A következő évadok, tervek?
– Tervek, vágyak, álmok vannak nagy
mennyiségben, de azokról egyelőre még
nem beszélünk. Nem gondoljuk, hogy le
kellene mondanunk a népszínházi jellegről, a jövőben is lesz tánc, operett, opera,
musical… A Reök-palota egyik jövő évi
kiállítását viszont szívesen ajánlom az ol-

vasók figyelmébe. Minden évben törekszünk arra, hogy világhírű festő műveit
mutathassuk be. 2013-ban Miró kiállítást
rendezünk.
– Ha már szóba került, beszéljünk a
Reök-palota programjairól, szerepéről!
– Szeged városának egy öt éve felújított
összművészeti központja ez. A várostól a
Szegedi Szabadtéri Játékok kapta meg a lehetőséget, hogy megtöltse programokkal
ezt a csodálatosan felújított épületet. Ez
azért fontos lehetőség, mert önmagában a
játékok egy kéthónapos nyári fesztivál, a
népszínházi kínálatot pedig ki tudjuk egészíteni különböző programokkal egész évben. Ráadásul így magunkkal tudunk konkurálni, ami szerencsés helyzet. Aki a Dóm
térre jön, színházi belépőjével lehetősége
van arra is, hogy ellátogasson a Reökpalota kiállításaira. Figyelünk arra is, hogy
a helyi igényeket kielégítsük. Nagyon sok
embernek van például olyan vágya, hogy
megismerje a játékokon fellépő művészeket, ezért felvettük a programjaink sorába a
közönségtalálkozókat. Az elmúlt öt év statisztikája, úgy gondolom, országosan is
számottevő, több mint száz kiállítást rendeztünk és több mint nyolcszáz programot
a szobaszínháztól a kamarakoncerteken
át a múzeumpedagógiai foglalkozásokig,
amelyeken összességében 220 ezer ember
fordult meg.

Bátyai Edina kulturális menedzser. 1988 óta a Szegedi
Szabadtéri Játékok Igazgatóságán dolgozik – hol a Szegedi Nemzeti Színházzal összevont intézmény keretein
belül, hol az önállósult fesztiválnál. Pályáját szervezési
osztályvezetőként kezdte, majd 2003-tól ügyvezető, 2004-től pedig igazgató az immár önálló
gazdasági társaságként működő fesztivál élén.
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Folyamatos fejlesztés és magas minőség a Naturtex Kft.-nél

Őrzi hagyományait, értékeit a Szegedi Szabadtéri Játékok

A Magyarországon és külföldön megszerzett cégvezetői tapasztalat, s annak
felismerése, hogy a válságból csak előremenekülni érdemes – talán így lehetne
összefoglalni a Naturtex Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft. sikerét. A sok-sok változáson keresztülment társaság ma már
teljes egészében magyar, családi tulajdonban van. Apa és két fia irányítja a
vállalkozást, amely a legtávolabbi országokba is elviszi a magyar termékek, a
magyar emberek jó hírét.
1989-ben alakult meg a Naturtex Kft. Nem
volt azonban mindez előzmény nélküli, hiszen Gellért Ákos előtte 5 évig vezette a
magyar–osztrák tulajdonú Hungarofeder
nevű céget. Ez a vállalkozás tollfeldolgozással, konfekció- és paplangyártással foglalkozott. Az akkori viszonyokat jól tükrözi,
hogy a Hungarofeder a 18. korlátolt felelősségű társaság volt a 80-as években –

A cég 500 különböző terméket készít

emlékszik vissza a kezdetekre Gellért
Ákos. A cégvezető azonban Németországból állásajánlatot kapott, amelyet el is fogadott, de egy esetleges visszatérés reményében hozták létre a Naturtex Kft-t. Gellért
Ákos 2001-ben hazatért Magyarországra, s
néhány év alatt sikerült kivásárolni a hazai és
külföldi tulajdonostársakat, így a Naturtex
Kft. 2006 óta családi vállalkozás, amelyet
fiaival, ifj. Gellért Ákossal és Gellért Balázzsal vezetnek.
A cég, amint a neve is mutatja, gyapjúés tollfeldolgozással foglalkozik. A családi
vállalkozás tagjai pedig egy-egy kiemelt
területet irányítanak. Gellért Balázs az exportért felelős, ifjabb Gellért Ákos pedig a
marketing, a fejlesztések és a pénzügyek
egy részének irányítója. A családi vállalkozás számára a 2008-ban kezdődő gazdasági válság jelentős változásokat hozott, de
komoly gondokat szerencsére nem okozott. Ekkorra ugyanis már új, külföldi piacok felé fordultak, fejlesztésekbe kezdtek,
amelyek segítségével a társaság – mint
Gellért Ákos fogalmazott – előremenekült.
Ezekben az években elsősorban technológiai és energetikai fejlesztéseket hajtottak végre – veszi át a szót ifj. Gellért Ákos.
Mindehhez sikerrel vették igénybe az Európai Unió által kínált pályázati lehetőségeket. Több mint félmilliárd forint értékű
beruházás valósult meg a telephelyeken
2009–2011 között. A vállalatirányításért
felelős tulajdonostárs elmondása szerint a
forrásoknak és beruházásoknak köszönhetően két év alatt csaknem megduplázták a
cég árbevételét. Emellett a termelési folyamatokat is át kellett strukturálni – így például a készletezést, a készlet hatékony kihasználását, optimalizálását. Az átfogó vállalatirányítási rendszert a cég mind a 140
állandó munkatársának el kell sajátítania a
maga területén, munkafolyamataiban. A
rendszer a tervek szerint 2013 januárjára
válik teljessé – mondja ifj. Gellért Ákos.

A Naturtex Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft. három irányítója

A Naturtex Kft. 2008 előtt 60-65 százalékban a magyar piacra gyártotta termékeit. Ezt követően azonban folyamatosan átalakult a helyzet, s mára a termékek 80 százalékát külföldön adják el. Gellért Balázs
azt mondja: a válság Európában is érződött, de a kontinensen kívüli országokban
kevésbé. Éppen ezért a cég Ázsia felé nyitott, jelenleg pedig Dél-, illetve ÉszakAmerika felé tekintenek, miközben Európa
azon országait is feltérképezték, ahol hazánkhoz képest kevésbé esett vissza az értékesítés. Egyszerre több irányba mozdultak el – sikerrel. Most például Ausztráliába
gyártanak és szállítanak. A siker titka a kitartó munka, és nem utolsó sorban a rugalmas munkatársak és termelés – tudjuk meg
az exportért felelős vezetőtől. Gellért Balázs hozzáteszi: bár a cég tömegárut is termel, külföldön a legnagyobb kereslet mégis a magas minőségű termékek iránt van.
A társaság, és annak vezetői – apa és fiai – világszerte viszik a magyar termékek
jó hírét. A Magyarország és Dél-Korea között nemrégiben született szabadkereskedelmi megállapodás az országban értékesítő
Naturtex Kft. magas minőségű termékeinek is köszönhető, de szállítanak például
Japánba és Kínába is.
Ami a belföldi piacot illeti, a cég számos kereskedőbarát és vevőbarát ötlettel
igyekszik megjelenni. A töltött árukat –
paplan, párna – számos variációban gyártja a társaság a közepes kategóriától a legmagasabb minőségig, de készítenek ágyneműhuzatot is, ugyancsak többféle minőségben. S, hogy a lakástextilek palettája
teljes legyen, partnereik számára szállítanak kiváló minőségű frottír árut is, amely
azonban importból származik. A társaság
számos szakmai elismerést tudhat magáénak. A Naturtex márka 2008-ban, 2009-ben
és 2012-ben is Superbrands díjat kapott. Az
egyik pehelypaplanjuk pedig 2008-ban elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat is. A
térség elismerését pedig a Presztízs Nagydíj jelzi. Mindezek ellenére a vezetők rövid
idő alatt nem számítanak jelentősebb javulásra a hazai piacon. Mint Gellért Ákos fogalmazott, a piaci tortából ugyan egyre nagyobb szeletet tud kivágni a Naturtex Kft.,
ám a torta egyre kisebb.
Arra a kérdésre, hogy milyennek látják
a cég jövőjét, Gellért Balázs azt mondja,
igen nehéz megjósolni. A legtöbb, amit a
kollégák megtehetnek, hogy intenzíven
erősítik a hazai és a környező országok piacait – utalt a tulajdonostárs és testvér
szakterületére. – A mi feladatunk pedig,
hogy minél több országba eljussunk, és
igyekezzünk minél több nagy áruházláncot
meggyőzni termékeink kiválóságáról – teszi hozzá. A cél ugyanis az, hogy olyan
partnereket találjanak, amelyekkel hosszú
éveken át tartó együttműködést tudnak kialakítani. Ez biztosítja ugyanis a vevők
számára a pihentető alvást, a Naturtex
Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft. számára pedig a biztos jövőt.

Nyolcvanadik születésnapját ünnepelte
tavaly a Szegedi Szabadtéri Játékok.
Szellemisége változatlan: igyekszik a
műfajok széles skáláját felölelve mindenki igényeit magas színvonalon kielégíteni. A nagy múltú fesztiválról Bátyai
Edinával, a Szegedi Szabadtéri Játékok
igazgatójával beszélgettünk.
– Mi jellemzi a Szegedi Szabadtéri Játékok
szellemiségét?
– A tradíció határozza meg a szellemiségünket. A nyolcvan év kötelez arra, hogy
nagyon magas szinten elégítsük ki a nézők
igényeit. Büszkén szoktam mondani, hogy
politikamentesen – Alfölditől Vidnyánszkyig – rendeznek a Dóm téren Magyarország legkiemeltebb művészei, parádés szereposztással. Ez a titka a 60-65 ezer látogatónak nyaranta.
– Mi a helyzet most, a válság idején?
– Idén a látogatottság 75 százalékon realizálódott, de országosan piacvezetők maradtunk ezzel a számmal is.
– Mi a vezérelv egy-egy évad műsorának összeállításánál?
– Mindig azt mondjuk magunkról művészeti vezetőnkkel, Kesselyák Gergellyel,
hogy mi nem tematikus fesztivál vagyunk,
nem egy téma köré fűzzük fel a műsorkínálatunkat, hanem követjük az alapítási szándékot. A 30-as években népszínháznak
hozták létre a Szegedi Szabadtéri Játékokat, mi ezt a vonalat követjük, és úgy gondoljuk, hogy mindegyik műfajnak – opera,
operett, tánc és musical – meg kell jelennie. Én azt látom a minden évben, a közönség körében elvégzett szociológiai felméréseink és saját, a Dóm téri estéken megélt
tapasztalataim alapján, hogy minden társadalmi rétegből megtalálják az emberek az
igényüknek megfelelő produkciót.
– Legendás előadások?
– Inkább műfajokat említenék, nem előadásokat. Az opera műfaját próbáljuk úgy
beilleszteni a műsorrendbe, hogy az a fiataloknak is tetsszen, ezért különleges, modern látványvilágot teremtünk az operaelőadások színpadra állításakor. Gyakorlatilag
a Dóm tér volt az a helyszín, ahol megkezdődött az új, könnyedebb műfajok térhódítása a magyarországi színjátszásban.
Ennek előzménye az István a király bemutatása volt ’84-ben, majd következtek a
musicalek. Az operett műfaja is jelentős
metamorfózison ment át 2005-től a Dóm
téren. Nagyon jó szereposztással, alkotói
gárdával és egy friss, a műfajt magát megújító szemlélettel lehet az operettre becsábítani a fiatalokat.
– Prózai darabok?
– Kérdés, hogy van-e létjogosultsága a
prózának nálunk, hiszen nem feltétlenül
szerencsés négyezer fős nézőtér előtt prózát játszani. De például a 80. születésnapunkon Az ember tragédiája Vidnyánszky
rendezésében két teltházas előadással futott. Vagy azért, mert nagyon várta már a
közönség a prózát, vagy azért, mert ez egy

Az ember tragédiája Római színének színpadképe – 2011-ben 80. jubileumát ünnepelte az előadással a Szegedi Szabadtéri Játékok

kultuszmű, ennek ellenére úgy gondoljuk,
nem lehet minden évben prózát műsorra
tűzni. Mindenképpen találni kell hozzá egy
ünnepi alkalmat.
Fontos megemlítenem, hogy van egy kisebb – ezer férőhelyes – színpadunk is Újszegeden, csodálatos környezetben. Arra
törekszünk, hogy ami a nagyszínpadon
hiányzik, azt ott játsszuk. Ez is július-augusztusra esik, és elsősorban a helyi közönségnek szól, programját februárban hirdetjük meg. Az újszegedi ligetbe minden évben meghívunk határon túli társulatokat is.
– Sikerül-e rendre előteremteni a játékokhoz szükséges anyagi hátteret?
– Annak ellenére, hogy 2009 óta válságról beszélünk, és természetesen egy előadásra a világ minden pénzét rá lehetne költeni
annak érdekében, hogy a legjobbat kínáljuk
a közönségnek, mindig megoldjuk. A cég
helyzete stabil, üzembiztosak vagyunk, óvatosan tervezünk annak érdekében, hogy
semmiféle nagyobb változás ne rendítse
meg gazdaságilag a cég működését.
– Milyen lesz a 2013-as évad?
– Mi mindig tárgyévben meghirdetjük a
jövő évi programot, és októbertől áruljuk a
jegyeket. Meghirdettük a jövő évi programot, október 15-től csak bérleteket árusítottunk, de azt hétféle konstrukcióban. Nagyon nagy az érdeklődés. November 19-től
már jegyeket is lehet kapni, a legnagyobb
kedvezmények év végéig tartanak. Az eddigi visszajelzések alapján nagy érdeklődéssel várják az István a királyt, az új operett előadását, a Leányvárást. Nagyon érdeklődnek a nézők a kínai táncszínház és
az Elfújta a szél előadás iránt.
– A következő évadok, tervek?
– Tervek, vágyak, álmok vannak nagy
mennyiségben, de azokról egyelőre még
nem beszélünk. Nem gondoljuk, hogy le
kellene mondanunk a népszínházi jellegről, a jövőben is lesz tánc, operett, opera,
musical… A Reök-palota egyik jövő évi
kiállítását viszont szívesen ajánlom az ol-

vasók figyelmébe. Minden évben törekszünk arra, hogy világhírű festő műveit
mutathassuk be. 2013-ban Miró kiállítást
rendezünk.
– Ha már szóba került, beszéljünk a
Reök-palota programjairól, szerepéről!
– Szeged városának egy öt éve felújított
összművészeti központja ez. A várostól a
Szegedi Szabadtéri Játékok kapta meg a lehetőséget, hogy megtöltse programokkal
ezt a csodálatosan felújított épületet. Ez
azért fontos lehetőség, mert önmagában a
játékok egy kéthónapos nyári fesztivál, a
népszínházi kínálatot pedig ki tudjuk egészíteni különböző programokkal egész évben. Ráadásul így magunkkal tudunk konkurálni, ami szerencsés helyzet. Aki a Dóm
térre jön, színházi belépőjével lehetősége
van arra is, hogy ellátogasson a Reökpalota kiállításaira. Figyelünk arra is, hogy
a helyi igényeket kielégítsük. Nagyon sok
embernek van például olyan vágya, hogy
megismerje a játékokon fellépő művészeket, ezért felvettük a programjaink sorába a
közönségtalálkozókat. Az elmúlt öt év statisztikája, úgy gondolom, országosan is
számottevő, több mint száz kiállítást rendeztünk és több mint nyolcszáz programot
a szobaszínháztól a kamarakoncerteken
át a múzeumpedagógiai foglalkozásokig,
amelyeken összességében 220 ezer ember
fordult meg.

Bátyai Edina kulturális menedzser. 1988 óta a Szegedi
Szabadtéri Játékok Igazgatóságán dolgozik – hol a Szegedi Nemzeti Színházzal összevont intézmény keretein
belül, hol az önállósult fesztiválnál. Pályáját szervezési
osztályvezetőként kezdte, majd 2003-tól ügyvezető, 2004-től pedig igazgató az immár önálló
gazdasági társaságként működő fesztivál élén.
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Pick Szeged Zrt.: tradíció, minőség, elhivatottság
Magyarország piacvezető élelmiszeripari vállalata a Pick Szeged Zrt., amelynek neve nemcsak hazánkban, hanem az
egész világon ugyanazt jelenti: tradíciót,
minőséget, elhivatottságot és folyamatos
fejlesztéseket, no és persze egy utánozhatatlan ízvilágot. A siker és a sikeresség
titkát kérdezzük Kovács Lászlótól, a
vállalat igazgatóságának elnökétől.

Szegeden épült az ország egyik legmodernebb szennyvíztisztítója

Szegedi Vízmű Zrt. – a hatékony, innovatív és környezettudatos szolgáltató
A Szeged és Algyő területén összesen közel 177 ezer lakos számára ivóvizet biztosító Szegedi Vízmű Zrt. folyamatos
környezetbarát fejlesztéseivel és innovatív megoldásaival meghatározó szerepet
tölt be a víziközmű ágazatban. Ennek
köszönhetően a hatékonyan és eredményesen működő társaság tevékenysége
egyre magasabb színvonalú, amivel
nemcsak a tulajdonosok elégedettek, hanem az ügyfeleik is, amelyet a kutatások
rendszeresen visszaigazolnak – mondja
Istókovics Zoltán vezérigazgató.
– Mi jellemzi az ellátási területet ivóvízminőség, csatornázottság tekintetében? Milyen nagyobb fejlesztések történtek?
– Szegeden az ivóvíz több mint 680 kilométernyi ivóvízvezeték-hálózaton keresztül jut el a fogyasztókhoz. Naponta átlagosan
30-35 ezer m3, havonta többször ellenőrzött, jó minőségű víz jut a csapokba. Szeged ivóvízkészlete – amelyet mélyfúrású
kutak segítségével hoznak a felszínre – közel 10 ezer éves. Az ivóvíz minőségét –
több mint 3 milliárdos fejlesztéssel – uniós
forrásból még tovább fogjuk fokozni, megfelelve ezzel a legszigorúbb elvárásoknak
és az ivóvízminőség-javító program követelményeinek.
Az ivóvíz-szolgáltatás mellett a társaság
feladata a keletkező szennyvíz és a csapadékvíz elvezetése, a szennyvizek megtisztítása, a szennyvíztisztítók üzemeltetése.
ISPA-beruházás keretében 2008-ra kibővült
a csatornahálózat, így Szeged szinte teljes
egészében csatornázottá vált. A szennyvíztisztítás biológiai fokozata is megépült, a
korábbi mechanikai fokozat kiegészült. A
beruházás megvalósulásával az ország egyik
legkorszerűbb, és harmadik legnagyobb
szennyvíztisztítója épült meg Szegeden,

amely a város és négy környékbeli település
szennyvizeinek tisztítására alkalmas.
A telep napi, átlagos befogadó kapacitása 60 ezer m3/nap. A beérkező szennyvíz
szervesanyag-tartalmából biogázt állítunk
elő, amelyet gázmotor-generátorok segítségével villamos energiává alakítunk át.
Így a szennyvíztisztító telep elektromosenergia-igényének közel 70%-át,
hőszükségletének pedig 100%-át megújuló
energiából fedezzük.
– Milyen a tulajdonosi szerkezet?
– 1994-ben alakult meg a Szegedi Vízmű Kft., majd 2001-ben a Szegedi Vízmű
Rt. (2006. április 13. óta Szegedi Vízmű
Zrt.). A társaságban Szeged város tulajdonosi részaránya 51%, míg a francia szakmai befektető, a Veolia Eau magyarországi
leányvállalata, a Veolia Víz Zrt. tulajdonosi
részaránya 49%. A két fél közötti szerződés
hosszú távra határozza meg a tulajdonosok
jogait és kötelezettségeit, a feladatok megoszlását a szegedi víziközművek működtetésében.
Nagyon jónak tartom azt a konstrukciót,
amivel a Szegedi Vízmű dolgozik. Például
a teljes víziközművagyon az önkormányzat
tulajdonában van, a társaság üzemeltetőként hálózatbérleti díjat fizet ezek használatáért. Az önkormányzat a város hosszú távú
tervei alapján dönt a víziközmű-fejlesztések (új építések) rangsoráról és ütemezéséről; külön bizottság által határozza meg az
építési alapból finanszírozott fejlesztéseket,
beruházásokat, felújításokat. Mivel a díjaink jelentős mértékben (33%) tartalmaznak
fejlesztési és felújítási forrást, kiegyensúlyozott és hosszú távú rekonstrukciós programot tudunk megvalósítani.
A vegyes tulajdonosi szerkezetből adódóan a társaság működése azonkívül, hogy
jól ellenőrzött, teljesen átlátható is. A társa-

ság és a tulajdonosok között az együttműködés kifejezetten jónak mondható.
– Ma, amikor a közigazgatás átalakítása
folyik, minden hivatalnál a hatékony, magas
színvonalú, gazdaságos szolgáltatás biztosítását tűzik ki célul. Önök is a biogáztermeléssel a gazdaságos és hatékony működtetés ékes példái. Még milyen lépéseket
tesznek vagy terveznek ezen a téren?
– Jelenleg bevezetés és tesztelés alatt áll
például a hőszivattyús fűtési rendszer kiépítése több telephelyen is. 2008 óta folyamatosan alkalmazzuk a korszerű, energiatakarékos, környezetbarát megoldásokat,
legyen szó a kitermelt víz, a szennyvíz,
vagy akár a föld hőenergiáját hasznosító
megoldásokról.
A víziközmű ágazatban elsők között vezettük be az ügyfelek kényelmét szolgáló elektronikus szolgáltatásokat, például az e-számlázást és az e-ügyfélszolgálatot. Nálunk már
lehetőség van a vízmérő állását mobiltelefonon bejelenteni és úttörők vagyunk a QR-kód
alapú számlafizetés bevezetésében is.
Tudatosan törekszünk arra, hogy hatékonyan, innovatívan és környezettudatosan
szolgáltassunk, annak érdekében, hogy megfeleljünk ügyfeleink jogos elvárásainak.

Istókovics Zoltán 1971-ben
született. Az Ybl Miklós Műszaki Főiskolán mélyépítő
üzemmérnöki diplomát, majd
2001-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen MBA diplomát is szerzett. 2006-tól az
Érd és Térsége Víziközmű
Kft. általános ügyvezető igazgatóhelyettesi feladatait látta el. 2010. október 16-tól tölti be a
társaság vezérigazgatói pozícióját.

– Melyek voltak a legfontosabb mérföldkövek a Pick márka történetében azóta, hogy
Pick Márk 1869-ben megalapította vállalkozását?
– Pick Márk kezdetben a termény- és paprikakereskedéssel foglalkozott, s eleinte
csak kis, néhány mázsás tételben készített
húsárut. Pár esztendő múltán, 1886-ban
viszont már kifejezetten szalámikészítésre
kért iparengedélyt. Az 1900-as párizsi világkiállításon a Pick szalámi bronzérmet,
az 1935-ös brüsszeli világkiállításon elismerő oklevelet kapott. A kezdeti sikereket
követően aztán 1948-ban a céget is államosították. A következő fontos mérföldkő
1957. Ekkor négyszáz dolgozóval évi
2200 tonna szalámit gyárt a cég, és az export aránya megközelíti a 40 százalékot.
Az 1958 és 1971 közötti ciklusban több
szegedi vállalat is beolvad, és teljessé válik a húsipari profil a vágástól a feldolgozásig. 1968-ban már évi 5000 tonna, 1975re pedig évi 10 000 tonna a gyártókapacitás. 1987-re önállósul a vállalat, majd
1992-ben részvénytársasággá alakul, és a
Pick részvényeket bevezetik a Budapesti
Értéktőzsdére. A 2001 és 2005 közötti időszakban az Arago Befektetési Holding Zrt.
a fő tulajdonos, majd 2005-ben Csányi
Sándor úr jelenik meg a tulajdonosi körben, és a későbbiekben 99,9 százalékos tulajdonossá vált. 2006-ban a Délhús Zrt.
beolvadt a Pickbe, és létrejött a mai üzemi
struktúra. Ma a Bonafarm-csoport tagjaként a „termőföldtől az asztalig” biztosítani tudjuk az ellenőrzött körülményeket a
takarmányellátástól a sertéshízlaláson át a
feldolgozásig.
– Minek köszönhető, hogy a családi vállalkozás hungarikummá vált?
– Még anno Pick Márk fantasztikus érzékkel találta el a magyaros ízvilágot, és
rendkívül aktívan építette fel a márkát. Már
a háború előtt gyorsan ismertté tette az
Egyesült Államokban, de Párizstól Ázsiáig
mindenhol kedvelték, s kedvelik a termékekeinket, mert a különleges ízélmény
kiváló minőséggel is párosul, és az előállítás módja, a csupa természetes és ellenőrzött magyar alapanyag, a környezetbarát
feldolgozási mód és magas technológia garanciát jelent a prémium kategóriájú termékre. Ezt segítette, hogy még a szocializmus időszakában is stratégiai termékké
vált, s ennek megfelelően menedzselték.
– Mutassa be, kérem, a jelenlegi Pick
Szeged Zrt.-t! Hány telephelyen hányféle
terméket készít, hány embernek ad munkát? Hány országba jut el a Pick?

– A Pick Szeged Zrt. az európai élelmiszeripar egyik jelentős szereplője, Magyarország legnagyobb húsipari vállalkozása, öt
telephellyel, saját országos üzletlánccal és
budapesti kereskedelmi központtal 2800 főnek biztosít stabil munkahelyet. Leányvállalataink megtalálhatóak Németországban,
Oroszországban, és külkereskedelmi képviselettel rendelkezünk Japánban. Pillanatnyilag 26 országba exportálunk az USA-tól
Kínáig. Tevékenységi körünk lefedi a teljes
húsipari vertikumot az élőállatvágástól a
hústermékek kereskedelméig. Választékunkban a legkülönfélébb piaci igényeket
kielégítő prémiumtermékek találhatóak:
szárazáruk, sonkák, vörösáruk, felvágottak,
kenős áruk, szalonnák, baconok. Téliszalámiból évente 3 millió rudat értékesítünk.

tartható Élelmiszerlánc Világtalálkozón első, második és harmadik helyezést értünk
el a mangalicatermékeinkkel, 2011-ben
Gazdasági Nívódíjat kapott a cég, de az öt
éve útjára indított Superbrands programban
évről évre elnyerte a megtisztelő címet, sőt
2009–2010-ben Business Superbrands is
lett. 2008 óta a legtöbbször említett magyar
márka. Egyik legjelentősebb sikerünk,
hogy 2007 decemberében az Európai Bizottság védett eredetűnek minősítette a szegedi téliszalámit, amely az unió 800-as listáján az első magyar termék volt, s ezzel a
névvel sehol semmi más nem forgalmazható. A világon egyébként is kevés olyan márka van, amely több mint 140 éven át sikeresen fenn tudott volna maradni. Ebbe a szűk
körbe tartozni önmagában dicsőség.

A Pick Szeged Zrt. elnöke, Kovács László a cég termékeit mutatja be

– Nehéz idők járnak a húsfeldolgozó
iparra. A Pick márka, a cég megsínylette a
válságot?
– A válsághelyzetet természetesen cégünk is megérezte, hiszen hatására a fogyasztói kör átalakult. A fogyasztói környezet az olcsóbb termékek irányába tolódott el,
de ugyanakkor a kimagasló brandnek és a jó
menedzselésnek köszönhetően nőtt az exportbevételünk, s ezzel a nehéz időszak ellenére a Pick évről évre tudta, tudja tartani a
növekedést. Ez legfőképpen az említett magas technológiai és technikai színvonalnak, a
rendkívül kvalifikált szakembergárdának és
a stabil alapanyag-ellátásnak köszönhető.
– Milyen elismerésekkel büszkélkedhetnek?
– Csak az elmúlt öt év terméséből emelnék ki néhányat: 2009-ben Agrárgazdasági
Minőségi Díjat kaptunk, 2010-ben a Fenn-

– Tervek, elképzelések a közeli, s távoli
jövőre? Új termékek, új ízek?
– A Pick márkanévhez hasonlóan szeretnénk újjáéleszteni a Herz márkanevet
is. Ezért az eredeti receptúra alapján a legmodernebb technológiával, kiváló minőségű alapanyagokból, prémium kategóriájú
termékeket kívánunk újrapozícionálni. A
hazai piac fontosságának elismerése mellett növekedési lehetőséget főként az exportban látunk, leginkább az ázsiai területeken. A fejlődés zálogaként a tulajdonos,
Csányi Sándor úr a közelmúltban jelentette be, hogy komoly fejlesztések várhatóak
a cégcsoportnál. Pécs környékén új vágóhíd, Szeged határában pedig zöldmezős
beruházásként egy új feldolgozóüzem létesítése a terv, összesen 50 milliárd forintos
fejlesztéssel.
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Pick Szeged Zrt.: tradíció, minőség, elhivatottság
Magyarország piacvezető élelmiszeripari vállalata a Pick Szeged Zrt., amelynek neve nemcsak hazánkban, hanem az
egész világon ugyanazt jelenti: tradíciót,
minőséget, elhivatottságot és folyamatos
fejlesztéseket, no és persze egy utánozhatatlan ízvilágot. A siker és a sikeresség
titkát kérdezzük Kovács Lászlótól, a
vállalat igazgatóságának elnökétől.

Szegeden épült az ország egyik legmodernebb szennyvíztisztítója

Szegedi Vízmű Zrt. – a hatékony, innovatív és környezettudatos szolgáltató
A Szeged és Algyő területén összesen közel 177 ezer lakos számára ivóvizet biztosító Szegedi Vízmű Zrt. folyamatos
környezetbarát fejlesztéseivel és innovatív megoldásaival meghatározó szerepet
tölt be a víziközmű ágazatban. Ennek
köszönhetően a hatékonyan és eredményesen működő társaság tevékenysége
egyre magasabb színvonalú, amivel
nemcsak a tulajdonosok elégedettek, hanem az ügyfeleik is, amelyet a kutatások
rendszeresen visszaigazolnak – mondja
Istókovics Zoltán vezérigazgató.
– Mi jellemzi az ellátási területet ivóvízminőség, csatornázottság tekintetében? Milyen nagyobb fejlesztések történtek?
– Szegeden az ivóvíz több mint 680 kilométernyi ivóvízvezeték-hálózaton keresztül jut el a fogyasztókhoz. Naponta átlagosan
30-35 ezer m3, havonta többször ellenőrzött, jó minőségű víz jut a csapokba. Szeged ivóvízkészlete – amelyet mélyfúrású
kutak segítségével hoznak a felszínre – közel 10 ezer éves. Az ivóvíz minőségét –
több mint 3 milliárdos fejlesztéssel – uniós
forrásból még tovább fogjuk fokozni, megfelelve ezzel a legszigorúbb elvárásoknak
és az ivóvízminőség-javító program követelményeinek.
Az ivóvíz-szolgáltatás mellett a társaság
feladata a keletkező szennyvíz és a csapadékvíz elvezetése, a szennyvizek megtisztítása, a szennyvíztisztítók üzemeltetése.
ISPA-beruházás keretében 2008-ra kibővült
a csatornahálózat, így Szeged szinte teljes
egészében csatornázottá vált. A szennyvíztisztítás biológiai fokozata is megépült, a
korábbi mechanikai fokozat kiegészült. A
beruházás megvalósulásával az ország egyik
legkorszerűbb, és harmadik legnagyobb
szennyvíztisztítója épült meg Szegeden,

amely a város és négy környékbeli település
szennyvizeinek tisztítására alkalmas.
A telep napi, átlagos befogadó kapacitása 60 ezer m3/nap. A beérkező szennyvíz
szervesanyag-tartalmából biogázt állítunk
elő, amelyet gázmotor-generátorok segítségével villamos energiává alakítunk át.
Így a szennyvíztisztító telep elektromosenergia-igényének közel 70%-át,
hőszükségletének pedig 100%-át megújuló
energiából fedezzük.
– Milyen a tulajdonosi szerkezet?
– 1994-ben alakult meg a Szegedi Vízmű Kft., majd 2001-ben a Szegedi Vízmű
Rt. (2006. április 13. óta Szegedi Vízmű
Zrt.). A társaságban Szeged város tulajdonosi részaránya 51%, míg a francia szakmai befektető, a Veolia Eau magyarországi
leányvállalata, a Veolia Víz Zrt. tulajdonosi
részaránya 49%. A két fél közötti szerződés
hosszú távra határozza meg a tulajdonosok
jogait és kötelezettségeit, a feladatok megoszlását a szegedi víziközművek működtetésében.
Nagyon jónak tartom azt a konstrukciót,
amivel a Szegedi Vízmű dolgozik. Például
a teljes víziközművagyon az önkormányzat
tulajdonában van, a társaság üzemeltetőként hálózatbérleti díjat fizet ezek használatáért. Az önkormányzat a város hosszú távú
tervei alapján dönt a víziközmű-fejlesztések (új építések) rangsoráról és ütemezéséről; külön bizottság által határozza meg az
építési alapból finanszírozott fejlesztéseket,
beruházásokat, felújításokat. Mivel a díjaink jelentős mértékben (33%) tartalmaznak
fejlesztési és felújítási forrást, kiegyensúlyozott és hosszú távú rekonstrukciós programot tudunk megvalósítani.
A vegyes tulajdonosi szerkezetből adódóan a társaság működése azonkívül, hogy
jól ellenőrzött, teljesen átlátható is. A társa-

ság és a tulajdonosok között az együttműködés kifejezetten jónak mondható.
– Ma, amikor a közigazgatás átalakítása
folyik, minden hivatalnál a hatékony, magas
színvonalú, gazdaságos szolgáltatás biztosítását tűzik ki célul. Önök is a biogáztermeléssel a gazdaságos és hatékony működtetés ékes példái. Még milyen lépéseket
tesznek vagy terveznek ezen a téren?
– Jelenleg bevezetés és tesztelés alatt áll
például a hőszivattyús fűtési rendszer kiépítése több telephelyen is. 2008 óta folyamatosan alkalmazzuk a korszerű, energiatakarékos, környezetbarát megoldásokat,
legyen szó a kitermelt víz, a szennyvíz,
vagy akár a föld hőenergiáját hasznosító
megoldásokról.
A víziközmű ágazatban elsők között vezettük be az ügyfelek kényelmét szolgáló elektronikus szolgáltatásokat, például az e-számlázást és az e-ügyfélszolgálatot. Nálunk már
lehetőség van a vízmérő állását mobiltelefonon bejelenteni és úttörők vagyunk a QR-kód
alapú számlafizetés bevezetésében is.
Tudatosan törekszünk arra, hogy hatékonyan, innovatívan és környezettudatosan
szolgáltassunk, annak érdekében, hogy megfeleljünk ügyfeleink jogos elvárásainak.

Istókovics Zoltán 1971-ben
született. Az Ybl Miklós Műszaki Főiskolán mélyépítő
üzemmérnöki diplomát, majd
2001-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen MBA diplomát is szerzett. 2006-tól az
Érd és Térsége Víziközmű
Kft. általános ügyvezető igazgatóhelyettesi feladatait látta el. 2010. október 16-tól tölti be a
társaság vezérigazgatói pozícióját.

– Melyek voltak a legfontosabb mérföldkövek a Pick márka történetében azóta, hogy
Pick Márk 1869-ben megalapította vállalkozását?
– Pick Márk kezdetben a termény- és paprikakereskedéssel foglalkozott, s eleinte
csak kis, néhány mázsás tételben készített
húsárut. Pár esztendő múltán, 1886-ban
viszont már kifejezetten szalámikészítésre
kért iparengedélyt. Az 1900-as párizsi világkiállításon a Pick szalámi bronzérmet,
az 1935-ös brüsszeli világkiállításon elismerő oklevelet kapott. A kezdeti sikereket
követően aztán 1948-ban a céget is államosították. A következő fontos mérföldkő
1957. Ekkor négyszáz dolgozóval évi
2200 tonna szalámit gyárt a cég, és az export aránya megközelíti a 40 százalékot.
Az 1958 és 1971 közötti ciklusban több
szegedi vállalat is beolvad, és teljessé válik a húsipari profil a vágástól a feldolgozásig. 1968-ban már évi 5000 tonna, 1975re pedig évi 10 000 tonna a gyártókapacitás. 1987-re önállósul a vállalat, majd
1992-ben részvénytársasággá alakul, és a
Pick részvényeket bevezetik a Budapesti
Értéktőzsdére. A 2001 és 2005 közötti időszakban az Arago Befektetési Holding Zrt.
a fő tulajdonos, majd 2005-ben Csányi
Sándor úr jelenik meg a tulajdonosi körben, és a későbbiekben 99,9 százalékos tulajdonossá vált. 2006-ban a Délhús Zrt.
beolvadt a Pickbe, és létrejött a mai üzemi
struktúra. Ma a Bonafarm-csoport tagjaként a „termőföldtől az asztalig” biztosítani tudjuk az ellenőrzött körülményeket a
takarmányellátástól a sertéshízlaláson át a
feldolgozásig.
– Minek köszönhető, hogy a családi vállalkozás hungarikummá vált?
– Még anno Pick Márk fantasztikus érzékkel találta el a magyaros ízvilágot, és
rendkívül aktívan építette fel a márkát. Már
a háború előtt gyorsan ismertté tette az
Egyesült Államokban, de Párizstól Ázsiáig
mindenhol kedvelték, s kedvelik a termékekeinket, mert a különleges ízélmény
kiváló minőséggel is párosul, és az előállítás módja, a csupa természetes és ellenőrzött magyar alapanyag, a környezetbarát
feldolgozási mód és magas technológia garanciát jelent a prémium kategóriájú termékre. Ezt segítette, hogy még a szocializmus időszakában is stratégiai termékké
vált, s ennek megfelelően menedzselték.
– Mutassa be, kérem, a jelenlegi Pick
Szeged Zrt.-t! Hány telephelyen hányféle
terméket készít, hány embernek ad munkát? Hány országba jut el a Pick?

– A Pick Szeged Zrt. az európai élelmiszeripar egyik jelentős szereplője, Magyarország legnagyobb húsipari vállalkozása, öt
telephellyel, saját országos üzletlánccal és
budapesti kereskedelmi központtal 2800 főnek biztosít stabil munkahelyet. Leányvállalataink megtalálhatóak Németországban,
Oroszországban, és külkereskedelmi képviselettel rendelkezünk Japánban. Pillanatnyilag 26 országba exportálunk az USA-tól
Kínáig. Tevékenységi körünk lefedi a teljes
húsipari vertikumot az élőállatvágástól a
hústermékek kereskedelméig. Választékunkban a legkülönfélébb piaci igényeket
kielégítő prémiumtermékek találhatóak:
szárazáruk, sonkák, vörösáruk, felvágottak,
kenős áruk, szalonnák, baconok. Téliszalámiból évente 3 millió rudat értékesítünk.

tartható Élelmiszerlánc Világtalálkozón első, második és harmadik helyezést értünk
el a mangalicatermékeinkkel, 2011-ben
Gazdasági Nívódíjat kapott a cég, de az öt
éve útjára indított Superbrands programban
évről évre elnyerte a megtisztelő címet, sőt
2009–2010-ben Business Superbrands is
lett. 2008 óta a legtöbbször említett magyar
márka. Egyik legjelentősebb sikerünk,
hogy 2007 decemberében az Európai Bizottság védett eredetűnek minősítette a szegedi téliszalámit, amely az unió 800-as listáján az első magyar termék volt, s ezzel a
névvel sehol semmi más nem forgalmazható. A világon egyébként is kevés olyan márka van, amely több mint 140 éven át sikeresen fenn tudott volna maradni. Ebbe a szűk
körbe tartozni önmagában dicsőség.

A Pick Szeged Zrt. elnöke, Kovács László a cég termékeit mutatja be

– Nehéz idők járnak a húsfeldolgozó
iparra. A Pick márka, a cég megsínylette a
válságot?
– A válsághelyzetet természetesen cégünk is megérezte, hiszen hatására a fogyasztói kör átalakult. A fogyasztói környezet az olcsóbb termékek irányába tolódott el,
de ugyanakkor a kimagasló brandnek és a jó
menedzselésnek köszönhetően nőtt az exportbevételünk, s ezzel a nehéz időszak ellenére a Pick évről évre tudta, tudja tartani a
növekedést. Ez legfőképpen az említett magas technológiai és technikai színvonalnak, a
rendkívül kvalifikált szakembergárdának és
a stabil alapanyag-ellátásnak köszönhető.
– Milyen elismerésekkel büszkélkedhetnek?
– Csak az elmúlt öt év terméséből emelnék ki néhányat: 2009-ben Agrárgazdasági
Minőségi Díjat kaptunk, 2010-ben a Fenn-

– Tervek, elképzelések a közeli, s távoli
jövőre? Új termékek, új ízek?
– A Pick márkanévhez hasonlóan szeretnénk újjáéleszteni a Herz márkanevet
is. Ezért az eredeti receptúra alapján a legmodernebb technológiával, kiváló minőségű alapanyagokból, prémium kategóriájú
termékeket kívánunk újrapozícionálni. A
hazai piac fontosságának elismerése mellett növekedési lehetőséget főként az exportban látunk, leginkább az ázsiai területeken. A fejlődés zálogaként a tulajdonos,
Csányi Sándor úr a közelmúltban jelentette be, hogy komoly fejlesztések várhatóak
a cégcsoportnál. Pécs környékén új vágóhíd, Szeged határában pedig zöldmezős
beruházásként egy új feldolgozóüzem létesítése a terv, összesen 50 milliárd forintos
fejlesztéssel.
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Családbarát kedvezményt kínál
a Novotel Szeged szálloda
A 4*-os Novotel Szeged 2000-ben nyitotta
meg kapuit a Tisza-parti városban. A francia központú Accor szállodacsoporthoz
tartozó Novotel-lánc eredetileg elsősorban
az üzleti élet szereplői számára kívánt
szolgáltatni, ez azonban mára megváltozott. A szállodaláncot Szegedre a város
mérete és a határközeliségből adódó átutazó vendégforgalom vonzotta – tudjuk meg
Vezekényi Péter igazgatótól. A hotellánc
mára inkább a családbarát, illetve környezetbarát szlogent tűzte zászlajára.
A helyiek előszeretettel hívják fel a figyelmet
arra, hogy idehaza Szegeden a legmagasabb a
napsütéses órák száma, így tehát érdemes ide
utazni feltöltődni, akár csak egy hétvégére is.
Azt azonban már kevesen tudják, hogy az első szegedi termálfürdő csaknem egyidős a
hajdúszoboszlóival – hívja fel a figyelmet
Vezekényi Péter. A kiváló fürdők mellett

azonban igen vonzó, hogy a Tiszában is lehetőség van fürdőzésre. A Novotel Szeged pedig
igazi kuriózum, hiszen mind a 136 erkélyes
szobájából csodálatos kilátás a nyílik Tiszára.
Egy napfelkelte vagy napnyugta megtekintése páratlan élményt nyújthat. A hotel légkondicionált szobái ugyanakkor az átlagosnál is
tágasabbak, így vonzóak a családok számára
is. A szobák nyolcvan százaléka ugyanis pótágyazható, ami két felnőtt és két gyermek részére ideális több napos tartózkodásra is –
mondja az igazgató. Ami pedig valóban egyedülálló lehetőség, hogy két 16 év alatti gyermek a szülőkkel egy szobában térítésmentesen szállhat meg a Novotel Szegedben.
A családos vendégekre gondolva ezekben a hetekben építették át és tették vonzóbbá a gyereksarkot. Emellett két szauna
– infra- és finn –, valamint pezsgőfürdő teszi teljessé a kikapcsolódást, pihenést a
Novotel Szeged szállodában – tudjuk meg

az igazgatótól. A hotel építésénél gondoltak arra is, hogy az üzleti élet szereplői itt
tarthassák kisebb-nagyobb összejöveteleiket, megbeszéléseiket. Külön konferenciarészleget alakítottak ki, ahol három nagy
rendezvényterem is található. Itt egyszerre
akár 300 embert is hellyel lehet kínálni.
A szállodalánc, így a Novotel Szeged is
épít a vendégek véleményére, észrevételeire, s igyekszik ezeknek megfelelően alakítani szolgáltatásait. A szegedi hotel vendégei
térítésmentesen vehetik igénybe a vezeték
nélküli internetet, az executive szobákban
pedig a minibár napi egyszeri feltöltése is
ingyenes, és kávé, tea bekészítésével is kedveskednek a vendégeknek. A kényelem és
figyelmes kiszolgálás mellett a vendégek
maguk is hozzájárulhatnak a környezet, a
levegő tisztaságához, hiszen a Novotel faültetésre fordítja azt az összeget, amelyet a figyelmes szállodavendégek takarítanak meg
például azzal, hogy nem küldik mindennap
a mosodába törölközőjüket.

Vezekényi Péter 40 éves családapa, közgazdász végzettségű.
Pályafutását Pécsett kezdte,
majd Budapestre került. Nyolc
évet dolgozott a mai Intercontinental szállodában. Az
Accor szállodalánc csoporthoz
2001-ben csatlakozott, ahol
több helyen és beosztásban is dolgozott. Szegedre
2010-ben szólította új beosztása.

Fábiánsebestyén új utakon jár, de becsüli a múltat
Olyan jövőt építenek Fábiánsebestyénben, amelyben az ott élők hisznek. Nem
szoktak semmit feladni, gyakran választanak új, szokatlan megoldásokat. – Szeretünk új utakon járni, de megbecsülünk
mindent, amit elődeink hagytak ránk –
mondja a polgármester, dr. Kós György.
Közösségünk lélekszámra nem nagy, de
határtalan becsvágy munkálkodik bennünk
– mondja a Csongrád megye északi csücskében fekvő, kétezer-százhetven fős
Fábiánsebestyénről polgármestere. Dr. Kós
György jellemzése szerint a fábiánsebestyéniek elsősorban az egymás iránti felelősségben és a minden körülmények közötti helytállásban hisznek.

Már kis kortól van lehetőség lovagolni

Fábiánsebestyénen nincs elhagyott majorság, tanya, a mezőgazdasági üzemek élnek, kétszáznál is több munkahelyet biztosítanak, és számos családnak kínálnak biztos megélhetést részvényesként, haszonbérbeadóként is.
Az elmúlt években több milliárd forintnyi uniós fejlesztési forrást nyertek el soksok munkával. Ennek nagyobb hányada a
mezőgazdasági üzemek korszerűsítését segítette. Mintegy négyszáz millió forintból
az önkormányzat az általános és a művészeti iskola teljes körű felújítását, valamennyi orvosi rendelő felújítását, szociális
intézmény bővítését, óvoda, bölcsőde felújítását hajtotta végre, játszótereket épített,
járműveket vásárolt. A település szilárdhulladék-szállító járművet Dublinból, iskolabuszt Oklahomából, mentőautót New
York-ból vásárolt. Mintegy hétszáz millió
forintból épül a szennyvízhálózat, az elbírálás alatt álló pályázataik értéke háromszáz millió forint. Büszkék intézményeikre, amelyek munkáját településen és azon
kívül is mind többen ismerik el. A szomszédos Szentesről idén is negyvenöt diák
jár Fábiánsebestyénre.
Több évtizede már, hogy nemzetközi rangú lovasversenyeket rendez a településen a
Kinizsi 2000 Mezőgazdasági Zrt. Ebben az
évben a kettes fogatok nem hivatalos Európa
bajnokságának, a Duna-Alpesi Kupának ad-
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tak otthont. Idén harmadik alkalommal találkoztak a községben a Dél-Alföld veteránjármű tulajdonosai. Két éve a terep rallye országos bajnokság egyik futamát is itt tartották, és a jövőre szeretnék ezt megismételni.
– Fábiánsebestyénen még mindig olyan
jövőt építünk, amiben az egész közösség
erősen hisz. Tagadhatatlan, hogy sok kudarc
ér bennünket is, nálunk is vannak viták. Az
egész település sorsát befolyásoló kérdésekben azonban van egy hallgatólagos közmegegyezés, amely mögött mindig ott áll egy elsöprő erejű, tevékeny és cselekvő többség.
Mi Fábiánsebestyénen ezért óvatos, de nagyon határozott optimizmussal és hittel nézünk a jövő elé. Ezek után talán nem is
olyan meglepő, hogy 2013-ban városi címre pályázunk. – fogalmaz dr. Kós György.

Dr. Kós György Fábiánsebestyén társadalmi megbízatású polgármestere Szeghalmon született 1955-ben.
Nős, két gyermek édesapja.
A Szegedi Orvostudományi
Egyetem Általános Orvostudományi szakán végzett
1982-ben. Főállásban jelenleg is orvosként dolgozik. Polgármesteri tisztségét 1994. óta látja
el megszakítás nélkül.

Tovább őrzi mezőgazdasági hagyományait Szentes térsége
Szentes és környéke mindig is agrártérség volt. Egykor nagyrészt a kertészet
biztosította a lakosság megélhetését. Talán nem véletlen, hogy a térség országgyűlési képviselője is a mezőgazdaságból érkezett. Farkas Sándor amellett,
hogy mezőgazdasági vállalkozást vezet,
1998. óta tagja, majd elnöke az Országgyűlés Mezőgazdasági, illetve Környezetvédelmi Bizottságának, jelenleg a
Kertészeti Albizottság elnöke. Vele beszélgettünk Szentesről, és térsége kitörési pontjairól.
– Mióta foglakoznak Szentesen paprikatermesztéssel?
– Szentes a térség meghatározó települése, közel 30 ezer lakossal. Kimondottan
mezőgazdasági vidék, ezen még a ’60-as
évek iparosítási politikája sem tudott változtatni. Az 1800-as évektől komoly bolgárkertész hagyományok voltak, amelyek
öntözésen alapuló kertészeti tevékenységet végeztek, főleg étkezési paprikát termesztettek. Ma mintegy 30 termálkút van
a vidéken, amik ellátják a földeket, a fóliatelepeket, az állattenyésztő telepeket és
a városi közintézmények fűtését. Szentesen a ’70-es évek második felétől, szinte
nem volt olyan ember, akinek ne lett volna fóliája, ne kertészkedett volna. A globalizáció, a mezőgazdaság teljes struktúrájának átalakulása sajnálatos módon véget
vetett ennek.
– A mezőgazdaság mellett fontosak az
intézmények is. A térségben milyen jelentős
intézmények működnek?
– A szentesi öt középiskola számos területen nyújt ismereteket a fiataloknak. A
Barta János Kertészeti Szakképző Iskola, a
nagy hagyományokkal rendelkező Horváth
Mihály Gimnázium. A Dr. Bugyi István
Kórház neves szakemberei a régió 120 ezer
lakosát látják el. A derekegyházi és a nagymágocsi szociális intézmények 500 rászoruló emberről gondoskodnak. A térség gyöngyszeme Fábiánsebestyén, ahol példamutató
módon gondoskodnak az idősekről.
– Ez a település az Ön szívéhez is közel áll...
– Itt van a Fábiánsebestyéni Kinizsi
2000 Mezőgazdasági Zrt., amely hagyományos mezőgazdasági vállalkozás. 106an 3300 hektáron gazdálkodunk. Többségben gabonát, de napraforgót, takarmánynövényeket, csemege- és hibridkukoricát,
zöldborsót, zöldbabot, cukorrépát, szóját is
termelünk. Úgy vélem, hogy az idei aszályos év igazolta korábbi döntésünket. Területünknek immár 60 százaléka öntözhető.
Bizakodással tekintünk arra a középtávú
tervre, amelyben országunkban 120 víztározót építünk, és az eddigi százezer hektár
öntözhető területet kétmillió hektárra növelhetjük. A mintegy ezer szarvasmarha
egy részét tejtermelésre, egy részét hústermelésre tartjuk. Közel 800 birkánk van,
sertéseket hizlalunk és lovakat is tartunk.
– Elegendő ez a fogathajtó versenyekhez? Hiszen Fábiánsebestyén volt a hely-
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színe a nemrégiben megrendezett DunaAlpesi Kupának.
– A rangos esemény a 30 évvel ezelőtti,
lovas kocsis felvonulásból nőtte ki magát.
A nemrég megtartott nagysikerű, nemzetközi versenyen Lázár Vilmos hétszeres világbajnok vihette el a „kis Európa-bajnokságnak” is nevezett Duna Alpesi Kupát.
Eddig főleg fogathajtó versenyeket szerveztünk, de ideje ebben is továbblépni.
Nagy hangsúlyt fektetünk a lovas turizmus
fejlesztésére, lovas iskolára, és teljes gőzzel bekapcsolódunk az új nemzeti lovas
programba is.
– Mi az, amiben hisz, mi hajtja Önt?
– Nem szabad megállni, várni másoktól
a segítséget. A rendkívüli aszály megmutatta, hogy mennyi a tennivaló. Az idei forróság is jelezte: nem érdemes várnunk a
sült galambot, cselekednünk kell. Ahogyan
a lovas kocsis felvonulásból – Duna-Alpesi
Kupa lett, ahogyan a földjeink öntözhetősége a nulláról, a hatvan százalékos értékig
jutott, úgy kell továbbhaladnunk minden
területen. Hiszem, hogy a térség rendkívüli adottsága, a térségben dolgozni akaró
emberek szorgalma az új földtörvénnyel, a
kedvező kormányzati akarattal együtt csodákra képes.
– Ön szerint mi lehet a kitörési pontja
ennek a térségnek?
– Nemrégen egy, a paprikatermelésről
szóló konferenciát szerveztek Szentesen,
hiszen egykor a fehér paprika, illetve a paradicsom alakú paprika is innen terjedt el és
mi ezt a hagyományt szeretnénk folytatni.
Ha megtaláljuk a megfelelő stratégiát, a
mezőgazdaság, különösen a paprikatermesztés terén el tudunk majd rugaszkodni a
jelenlegi holtpontról. Ehhez megfelelő méretek, új technológiák, szakmai hozzáértés
szükséges. A hetvenes évektől az olaj volt a

meghatározó kincse a világnak. Most, a népesség (sajnos nem a magyar) rendkívüli
növekedése miatt az élelmiszer lesz a legfontosabb „ásványkincs”. Régiónk az élelmiszertermelésben kiváló adottságokkal bír.
Mindszenten fűszerpaprikát, Csengelén,
Sándorfalván spárgát, Szatymazon őszibarackot, Csanyteleken hagyományos kertészetet művelik, Kisteleken virágot, Csongrádon, Bokroson bort termelnek, kiváló módon. Ez a régió egy intenzív, öntözéses gazdálkodással szinte önmagában nagyhatalom
lehet. Mi sokkal jobb természeti adottságokkal rendelkezünk, mint több nyugati ország.
Ezt az Isten áldotta adottságot kell végre a
javunkra fordítanunk! Az pedig már „csak”
hab a tortán, hogy ez munkahelyeket, biztonságot jelenthet.
A kiegészítő munkán alapuló háztáji termelés hozta el a térség aranykorát a 70-es
években. A globalizáció ezt tette tönkre. E
tevékenységek megszűnése a térségünket is
hátrányos helyzetbe hozta. Ha az aranykort
visszahozni egy csapásra nem is lehet, a kibontakozás a kertészet helyzetbe hozásával
lehetséges. Adottságaink erre determinálnak. A legfőbb törekvésem, hogy a térség
újra Magyarország kertje legyen!

Farkas Sándor 1953-ban született Szentesen. Nős, két lány
édesapja. Diplomáját Szarvason szerezte 1975-ben. Azóta
Fábiánsebestyénben dolgozik.
1999-től a Kinizsi 2000 MgZrt.
vezérigazgatója. 1993-tól Fidesz
tag. 1998-tól a Fidesz szentesi
elnöke, 2006-tól a Fidesz megyei elnöke. 1998tól országgyűlési képviselő. A mezőgazdasági bizottság tagja, a kertészeti albizottság elnöke.
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Családbarát kedvezményt kínál
a Novotel Szeged szálloda
A 4*-os Novotel Szeged 2000-ben nyitotta
meg kapuit a Tisza-parti városban. A francia központú Accor szállodacsoporthoz
tartozó Novotel-lánc eredetileg elsősorban
az üzleti élet szereplői számára kívánt
szolgáltatni, ez azonban mára megváltozott. A szállodaláncot Szegedre a város
mérete és a határközeliségből adódó átutazó vendégforgalom vonzotta – tudjuk meg
Vezekényi Péter igazgatótól. A hotellánc
mára inkább a családbarát, illetve környezetbarát szlogent tűzte zászlajára.
A helyiek előszeretettel hívják fel a figyelmet
arra, hogy idehaza Szegeden a legmagasabb a
napsütéses órák száma, így tehát érdemes ide
utazni feltöltődni, akár csak egy hétvégére is.
Azt azonban már kevesen tudják, hogy az első szegedi termálfürdő csaknem egyidős a
hajdúszoboszlóival – hívja fel a figyelmet
Vezekényi Péter. A kiváló fürdők mellett

azonban igen vonzó, hogy a Tiszában is lehetőség van fürdőzésre. A Novotel Szeged pedig
igazi kuriózum, hiszen mind a 136 erkélyes
szobájából csodálatos kilátás a nyílik Tiszára.
Egy napfelkelte vagy napnyugta megtekintése páratlan élményt nyújthat. A hotel légkondicionált szobái ugyanakkor az átlagosnál is
tágasabbak, így vonzóak a családok számára
is. A szobák nyolcvan százaléka ugyanis pótágyazható, ami két felnőtt és két gyermek részére ideális több napos tartózkodásra is –
mondja az igazgató. Ami pedig valóban egyedülálló lehetőség, hogy két 16 év alatti gyermek a szülőkkel egy szobában térítésmentesen szállhat meg a Novotel Szegedben.
A családos vendégekre gondolva ezekben a hetekben építették át és tették vonzóbbá a gyereksarkot. Emellett két szauna
– infra- és finn –, valamint pezsgőfürdő teszi teljessé a kikapcsolódást, pihenést a
Novotel Szeged szállodában – tudjuk meg

az igazgatótól. A hotel építésénél gondoltak arra is, hogy az üzleti élet szereplői itt
tarthassák kisebb-nagyobb összejöveteleiket, megbeszéléseiket. Külön konferenciarészleget alakítottak ki, ahol három nagy
rendezvényterem is található. Itt egyszerre
akár 300 embert is hellyel lehet kínálni.
A szállodalánc, így a Novotel Szeged is
épít a vendégek véleményére, észrevételeire, s igyekszik ezeknek megfelelően alakítani szolgáltatásait. A szegedi hotel vendégei
térítésmentesen vehetik igénybe a vezeték
nélküli internetet, az executive szobákban
pedig a minibár napi egyszeri feltöltése is
ingyenes, és kávé, tea bekészítésével is kedveskednek a vendégeknek. A kényelem és
figyelmes kiszolgálás mellett a vendégek
maguk is hozzájárulhatnak a környezet, a
levegő tisztaságához, hiszen a Novotel faültetésre fordítja azt az összeget, amelyet a figyelmes szállodavendégek takarítanak meg
például azzal, hogy nem küldik mindennap
a mosodába törölközőjüket.

Vezekényi Péter 40 éves családapa, közgazdász végzettségű.
Pályafutását Pécsett kezdte,
majd Budapestre került. Nyolc
évet dolgozott a mai Intercontinental szállodában. Az
Accor szállodalánc csoporthoz
2001-ben csatlakozott, ahol
több helyen és beosztásban is dolgozott. Szegedre
2010-ben szólította új beosztása.

Fábiánsebestyén új utakon jár, de becsüli a múltat
Olyan jövőt építenek Fábiánsebestyénben, amelyben az ott élők hisznek. Nem
szoktak semmit feladni, gyakran választanak új, szokatlan megoldásokat. – Szeretünk új utakon járni, de megbecsülünk
mindent, amit elődeink hagytak ránk –
mondja a polgármester, dr. Kós György.
Közösségünk lélekszámra nem nagy, de
határtalan becsvágy munkálkodik bennünk
– mondja a Csongrád megye északi csücskében fekvő, kétezer-százhetven fős
Fábiánsebestyénről polgármestere. Dr. Kós
György jellemzése szerint a fábiánsebestyéniek elsősorban az egymás iránti felelősségben és a minden körülmények közötti helytállásban hisznek.

Már kis kortól van lehetőség lovagolni

Fábiánsebestyénen nincs elhagyott majorság, tanya, a mezőgazdasági üzemek élnek, kétszáznál is több munkahelyet biztosítanak, és számos családnak kínálnak biztos megélhetést részvényesként, haszonbérbeadóként is.
Az elmúlt években több milliárd forintnyi uniós fejlesztési forrást nyertek el soksok munkával. Ennek nagyobb hányada a
mezőgazdasági üzemek korszerűsítését segítette. Mintegy négyszáz millió forintból
az önkormányzat az általános és a művészeti iskola teljes körű felújítását, valamennyi orvosi rendelő felújítását, szociális
intézmény bővítését, óvoda, bölcsőde felújítását hajtotta végre, játszótereket épített,
járműveket vásárolt. A település szilárdhulladék-szállító járművet Dublinból, iskolabuszt Oklahomából, mentőautót New
York-ból vásárolt. Mintegy hétszáz millió
forintból épül a szennyvízhálózat, az elbírálás alatt álló pályázataik értéke háromszáz millió forint. Büszkék intézményeikre, amelyek munkáját településen és azon
kívül is mind többen ismerik el. A szomszédos Szentesről idén is negyvenöt diák
jár Fábiánsebestyénre.
Több évtizede már, hogy nemzetközi rangú lovasversenyeket rendez a településen a
Kinizsi 2000 Mezőgazdasági Zrt. Ebben az
évben a kettes fogatok nem hivatalos Európa
bajnokságának, a Duna-Alpesi Kupának ad-
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tak otthont. Idén harmadik alkalommal találkoztak a községben a Dél-Alföld veteránjármű tulajdonosai. Két éve a terep rallye országos bajnokság egyik futamát is itt tartották, és a jövőre szeretnék ezt megismételni.
– Fábiánsebestyénen még mindig olyan
jövőt építünk, amiben az egész közösség
erősen hisz. Tagadhatatlan, hogy sok kudarc
ér bennünket is, nálunk is vannak viták. Az
egész település sorsát befolyásoló kérdésekben azonban van egy hallgatólagos közmegegyezés, amely mögött mindig ott áll egy elsöprő erejű, tevékeny és cselekvő többség.
Mi Fábiánsebestyénen ezért óvatos, de nagyon határozott optimizmussal és hittel nézünk a jövő elé. Ezek után talán nem is
olyan meglepő, hogy 2013-ban városi címre pályázunk. – fogalmaz dr. Kós György.

Dr. Kós György Fábiánsebestyén társadalmi megbízatású polgármestere Szeghalmon született 1955-ben.
Nős, két gyermek édesapja.
A Szegedi Orvostudományi
Egyetem Általános Orvostudományi szakán végzett
1982-ben. Főállásban jelenleg is orvosként dolgozik. Polgármesteri tisztségét 1994. óta látja
el megszakítás nélkül.

Tovább őrzi mezőgazdasági hagyományait Szentes térsége
Szentes és környéke mindig is agrártérség volt. Egykor nagyrészt a kertészet
biztosította a lakosság megélhetését. Talán nem véletlen, hogy a térség országgyűlési képviselője is a mezőgazdaságból érkezett. Farkas Sándor amellett,
hogy mezőgazdasági vállalkozást vezet,
1998. óta tagja, majd elnöke az Országgyűlés Mezőgazdasági, illetve Környezetvédelmi Bizottságának, jelenleg a
Kertészeti Albizottság elnöke. Vele beszélgettünk Szentesről, és térsége kitörési pontjairól.
– Mióta foglakoznak Szentesen paprikatermesztéssel?
– Szentes a térség meghatározó települése, közel 30 ezer lakossal. Kimondottan
mezőgazdasági vidék, ezen még a ’60-as
évek iparosítási politikája sem tudott változtatni. Az 1800-as évektől komoly bolgárkertész hagyományok voltak, amelyek
öntözésen alapuló kertészeti tevékenységet végeztek, főleg étkezési paprikát termesztettek. Ma mintegy 30 termálkút van
a vidéken, amik ellátják a földeket, a fóliatelepeket, az állattenyésztő telepeket és
a városi közintézmények fűtését. Szentesen a ’70-es évek második felétől, szinte
nem volt olyan ember, akinek ne lett volna fóliája, ne kertészkedett volna. A globalizáció, a mezőgazdaság teljes struktúrájának átalakulása sajnálatos módon véget
vetett ennek.
– A mezőgazdaság mellett fontosak az
intézmények is. A térségben milyen jelentős
intézmények működnek?
– A szentesi öt középiskola számos területen nyújt ismereteket a fiataloknak. A
Barta János Kertészeti Szakképző Iskola, a
nagy hagyományokkal rendelkező Horváth
Mihály Gimnázium. A Dr. Bugyi István
Kórház neves szakemberei a régió 120 ezer
lakosát látják el. A derekegyházi és a nagymágocsi szociális intézmények 500 rászoruló emberről gondoskodnak. A térség gyöngyszeme Fábiánsebestyén, ahol példamutató
módon gondoskodnak az idősekről.
– Ez a település az Ön szívéhez is közel áll...
– Itt van a Fábiánsebestyéni Kinizsi
2000 Mezőgazdasági Zrt., amely hagyományos mezőgazdasági vállalkozás. 106an 3300 hektáron gazdálkodunk. Többségben gabonát, de napraforgót, takarmánynövényeket, csemege- és hibridkukoricát,
zöldborsót, zöldbabot, cukorrépát, szóját is
termelünk. Úgy vélem, hogy az idei aszályos év igazolta korábbi döntésünket. Területünknek immár 60 százaléka öntözhető.
Bizakodással tekintünk arra a középtávú
tervre, amelyben országunkban 120 víztározót építünk, és az eddigi százezer hektár
öntözhető területet kétmillió hektárra növelhetjük. A mintegy ezer szarvasmarha
egy részét tejtermelésre, egy részét hústermelésre tartjuk. Közel 800 birkánk van,
sertéseket hizlalunk és lovakat is tartunk.
– Elegendő ez a fogathajtó versenyekhez? Hiszen Fábiánsebestyén volt a hely-
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színe a nemrégiben megrendezett DunaAlpesi Kupának.
– A rangos esemény a 30 évvel ezelőtti,
lovas kocsis felvonulásból nőtte ki magát.
A nemrég megtartott nagysikerű, nemzetközi versenyen Lázár Vilmos hétszeres világbajnok vihette el a „kis Európa-bajnokságnak” is nevezett Duna Alpesi Kupát.
Eddig főleg fogathajtó versenyeket szerveztünk, de ideje ebben is továbblépni.
Nagy hangsúlyt fektetünk a lovas turizmus
fejlesztésére, lovas iskolára, és teljes gőzzel bekapcsolódunk az új nemzeti lovas
programba is.
– Mi az, amiben hisz, mi hajtja Önt?
– Nem szabad megállni, várni másoktól
a segítséget. A rendkívüli aszály megmutatta, hogy mennyi a tennivaló. Az idei forróság is jelezte: nem érdemes várnunk a
sült galambot, cselekednünk kell. Ahogyan
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Kupa lett, ahogyan a földjeink öntözhetősége a nulláról, a hatvan százalékos értékig
jutott, úgy kell továbbhaladnunk minden
területen. Hiszem, hogy a térség rendkívüli adottsága, a térségben dolgozni akaró
emberek szorgalma az új földtörvénnyel, a
kedvező kormányzati akarattal együtt csodákra képes.
– Ön szerint mi lehet a kitörési pontja
ennek a térségnek?
– Nemrégen egy, a paprikatermelésről
szóló konferenciát szerveztek Szentesen,
hiszen egykor a fehér paprika, illetve a paradicsom alakú paprika is innen terjedt el és
mi ezt a hagyományt szeretnénk folytatni.
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Mindszenten fűszerpaprikát, Csengelén,
Sándorfalván spárgát, Szatymazon őszibarackot, Csanyteleken hagyományos kertészetet művelik, Kisteleken virágot, Csongrádon, Bokroson bort termelnek, kiváló módon. Ez a régió egy intenzív, öntözéses gazdálkodással szinte önmagában nagyhatalom
lehet. Mi sokkal jobb természeti adottságokkal rendelkezünk, mint több nyugati ország.
Ezt az Isten áldotta adottságot kell végre a
javunkra fordítanunk! Az pedig már „csak”
hab a tortán, hogy ez munkahelyeket, biztonságot jelenthet.
A kiegészítő munkán alapuló háztáji termelés hozta el a térség aranykorát a 70-es
években. A globalizáció ezt tette tönkre. E
tevékenységek megszűnése a térségünket is
hátrányos helyzetbe hozta. Ha az aranykort
visszahozni egy csapásra nem is lehet, a kibontakozás a kertészet helyzetbe hozásával
lehetséges. Adottságaink erre determinálnak. A legfőbb törekvésem, hogy a térség
újra Magyarország kertje legyen!

Farkas Sándor 1953-ban született Szentesen. Nős, két lány
édesapja. Diplomáját Szarvason szerezte 1975-ben. Azóta
Fábiánsebestyénben dolgozik.
1999-től a Kinizsi 2000 MgZrt.
vezérigazgatója. 1993-tól Fidesz
tag. 1998-tól a Fidesz szentesi
elnöke, 2006-tól a Fidesz megyei elnöke. 1998tól országgyűlési képviselő. A mezőgazdasági bizottság tagja, a kertészeti albizottság elnöke.
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MetalCom: Szentesről hódította meg a távközlés-technológia piacát
Alapítása óta lendületesen fejlődik a
MetalCom Zrt., s annak ellenére, hogy
vidéki cég, ma már piacvezető Magyarországon a távközlés-technológiai beruházások terén.
Távközlés-technológiai szolgáltatások,
beruházások elvégzésére jött létre 1999ben a MetalCom Zrt. Eleinte csak a berendezésekre koncentráltak, később kiterjesztették tevékenységüket a kapcsolódó területekre, így ma már távközlési
állomások tervezése, kivitelezése, az
ezekhez szükséges alkatrészek gyártása,
komplett megoldások szállítása is profiljukba tartozik. A vezeték nélküli távközlés-technológiai beruházások területén
piacvezető Magyarországon, az összes
mobilszolgáltató hálózatfejlesztésének
komoly hányadát végzi, számos egyéb
távközlési infrastruktúra létesítésében,
üzemeltetésében vesz részt a vállalkozás.
Ezenkívül Németországban, Lengyelországban, Montenegróban dolgoznak, illetve több éve Albániában, ahol egy mobilszolgáltató teljes átviteltechnikai hálózatát fejlesztik, egy másiknál szerepet
vállalnak a hálózatfejlesztésében. Mint
Bozó Zoltán vezérigazgató mondja,
mindvégig meg kellett küzdeniük azzal a
hátránnyal, ami vidéki létükből adódik,
hiszen konkurenseik, megrendelőik is
budapestiek. – Komoly nehézséget jelen-

tett, hogy elfogadtassuk, mi is képesek
vagyunk megfelelő szinten szolgáltatni.
Számos szokatlan megoldást alkalmaztunk ennek érdekében, érdekeltté tettük
munkavállalóinkat mind a megrendelések megszerzésében, mint a projektek
időbeni, minőségi zárásában. Így gyorsan
tudtunk növekedni – emelte ki Bozó Zoltán. S, hogy miért ragaszkodtak a szentesi léthez? Mert Bozó Zoltán szentesi, s –
ahogy mondja – Szentesre van elkötelezve, törekszik arra, hogy az ott élőknek
munkát, megélhetést nyújtsanak. A vállalat megalakulása óta kiterjedt támogató
tevékenységet folytat, olyan kezdeményezések mögé áll, amelyek a környéken
élők épülését szolgálják. Bozó Zoltán
sok éve a vízilabda klub elnökségének
tagja, de e sportág mellett támogatják a
kézilabdát, kosárlabdát, egy-egy sportrendezvényt, a lecsófesztivált, karitatív
szervezeteket, és a Keresztény Pedagógusok Szentesi Szervezetének szinte valamennyi programját.
A MetalCom Zrt.-nek száz foglalkoztatottja van, de különböző vállalkozásokon
keresztül mintegy 300 főnek ad munkát,
így a térségben több száz család megélhetését biztosítja, tájékoztatott a vezérigazgató. Bozó Zoltán arról is beszámolt,
hogy profiljukat megújuló energetikai
megoldásokkal is bővítették. Ez csak látszólag kakukktojás a cég portfóliójában.
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Mivel a vállalkozás elkötelezett a fenntartható fejlődés mellett, így a megújuló
energia felhasználását a vezeték nélküli
távközlési hálózatokban ötvözik oly módon, hogy a távközlési bázisállomásokon
környezetkímélő, nagyteljesítményű energiatároló eszközöket helyeznek el. Így
azok egyszerre két célt szolgálnak, azaz a
távközlési állomások energiaszükségletén
túl a villamos hálózat energiatárolási igényeire is megoldást nyújtanak. A
MetalComnál van már egy működő projekt, amelyet egy már meglévő technológiát továbbfejlesztve hoztak létre. Bozó
Zoltán azt mondja, ha időben lépnek, az
nemcsak a cég, hanem az egész nemzetgazdaság hasznára lehet, mert kiépíthetik
a rendszer Közép-Európát ellátó gyártóés fejlesztőbázisát.

Bozó Zoltán 1967-ben Szentesen született. Távközlési,
majd marketingvégzettséget
szerzett. Négy gyermek édesapja. Pályafutását a Posta Rádió és Televízió Műszaki
Igazgatóságon kezdte. 1999ben hozta létre a MetalComR Kft.-t. A Szentesi Vízipóló Klub elnökségének, Szentes Város Önkormányzata Pénzügyi
Bizottságának tagja.

Új Hódmezővásárhely született
A város szívében, összesen 4,2 milliárd
forintból épült Tornyai János Kulturális
Városnegyed alapjaiban formálta át a
település megjelenését, és fogalmazta
újra a város, a térség kulturális életét.
Az új városközpont lényegét felújított és
újragondolt kulturális intézmények,
alapját pedig a város új sétálóutcája a
Dr. Rapcsák András utca képezi.
Az elmúlt évtized közepétől Hódmezővásárhely a kultúra közvetítőjeként pozícionálta magát a hazai települések között:
önkormányzati fenntartásba vette muzeális
intézményeit, a vidéken egyedülálló Holokauszt Múzeum és az Emlékpont létrehozásával pedig pontot tettek a 20. század fájdalmas és tragikus évtizedeire. Az ősz első
napján új belváros, új Hódmezővásárhely
született. A város szívében, összesen 4,2 milliárd forintból megvalósult Tornyai János
Kulturális Városnegyed alapjaiban formálta
át a település megjelenését és új korszakot
nyitott a város, a térség kulturális életében.
A fejlesztések révén új főutcája lett
Hódmezővásárhelynek, egy kulturális tengely, amelyet akár a művészetek utcájának is
nevezhetünk. A korábban főútként funkcionáló, a néhai polgármesterről, dr. Rapcsák
Andrásról elnevezett új sétálóutcán alapjaitól
felújított és újragondolt kulturális intézményeket találunk: a Tornyai János Múzeumot,
a Bessenyei Ferenc Művelődési Központot és
az Alföldi Galériát, valamint a város két legjelentősebb és legrégibb műemlékét, a
Református Ótemplomot és az Ortodox
templomot, amelyeket a városközpont megújítása során szintén kívül-belül renováltak.
A kultúra jegyében megvalósult városfejlesztés eredményeként egy markánsan egyedi városkép alakult ki, amelyet elsősorban a
nemzeti modernizmus és a kompromisszumot nem ismerő igényesség határoz meg. A
városrehabilitáció eredménye Hódmezővásárhelyen nem múltidézés kovácsoltvas
padokkal és múzeummá merevített városközponttal. Helyette modern, formabontó
építészeti megoldások, újjáépített közterek,
megjelenésben és működésben is megújult
kulturális intézmények várják a látogatókat.
A Tornyai János Múzeum története több
mint száz éves múltra tekint vissza. Az intézmény Hódmezővásárhely és térsége rendkívül
gazdag régészeti, néprajzi, helytörténeti emlékeit, képző- és iparművészeti alkotásait mutatja be, köztük olyan világhírű ritkaságokat,
mint a Kr. e. 5. évezredből származó Kökénydombi Vénusz. A felújítás során a meglévő
épület bővítésével egy háromszintes interaktív
bemutatóhely jött létre. Az emeleti részen időszaki kiállítások várják az érdeklődőket, míg a
pinceszinten a dél-alföldi régióban egyedülálló látványraktárban tekinthetők meg a mintegy
1500 darabból álló, kiemelkedő jelentőségű
tárgyegyüttesek. (Ez a múzeum teljes gyűjteményi anyagának mindössze egy százaléka!)
A közgyűjtemény országosan egyedülálló
kiállítással nyitotta meg kapuit: a múzeum tíz

termében Csernus Tibor műtermét idézi meg
a KOGART-gyűjteményéből származó festménykollekció január 6-ig. A múzeum bejáratánál pedig egy valódi művészettörténeti
csemege látható: egy Tornyai Jánosnak címzett Munkácsy-alkotás, az Ecce Homo női
alakjának tanulmánya. A 47x43 cm-es olajfestményt 1895-ben adta a mester az akkor
éppen Párizsban tanuló fiatal vásárhelyi születésű festőnek. A képet egy magát megnevezni nem kívánó műgyűjtő ajánlotta fel a városnak hosszú távú, tartós letétbe az új városnegyed megszületésekor.
A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ
egyedülálló építészeti értéket képvisel: a
háború utáni, tiszavirág-életű magyar építészeti modernizmus talán legtisztább képviselője. Az 1947-től csupán két évig létező stílusirányzatban igen kevés épület jött létre, az
építészeknek 49-től a szocreál elvei szerint
kellett dolgozniuk. Az id. Janáky István által
tervezett eredeti épületet fiai, az azóta
elhunyt ifj. Janáky István és öccse, Janáky
György tervezték át.
Szobor Lucien Hervé tiszteletére

A Tornyai János Kulturális Városnegyed átformálta Hódmezővásárhely megjelenését
A kívül-belül újjászületett, a legmodernebb fény- és hangtechnikai eszközökkel felszerelt központ immár a legnevesebb hazai és
nemzetközi produkciókat, előadásokat, koncerteket mutatja be, és a térség – a táncművészettől a filmművészetig – legkülönbözőbb
művészeti ágakat művelő előadóinak, csoportjainak ad otthont. A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ kényelmes padsoraival,
világszínvonalú technikai hátterével igazi
élménnyé teszi azokat a produkciókat –
legyen szó színházról, operettről, stand-up-ról,
komoly, vagy könnyűzenéről –, amelyeket
Vásárhelyen mutatnak be.
A Tornyai János Kulturális Városnegyed
igazi értéke legalább annyira az intézmények
működésében, mint kialakításában, vagy az

általuk őrzött értékekben rejlik. A művelődési központban, a múzeumokban dráma-, történelem-, rajzórák, képző-, és táncművészeti
foglalkozások keretében általános és középiskolás osztályok adják egymásnak a kilincset
reggeltől egészen késő estig. A Dr. Rapcsák
András utca főútból a városi élet központjává
vált, a művelődési központ másfél hónapja
tartó idényének előadásaira, koncertjeire
pedig már nehezen lehet jegyeket vásárolni.
Hódmezővásárhely a kultúra jegyében
újult meg, méghozzá olyan egyedi és különleges módon, amilyet máshol nem láthatunk:
kellően átgondolt koncepció mentén, elsősorban a fiatalokra építve, az értékekre koncentrálva, de nem félve az újítástól sem. Érdemes
megnézni: így is lehet várost építeni!
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MetalCom: Szentesről hódította meg a távközlés-technológia piacát
Alapítása óta lendületesen fejlődik a
MetalCom Zrt., s annak ellenére, hogy
vidéki cég, ma már piacvezető Magyarországon a távközlés-technológiai beruházások terén.
Távközlés-technológiai szolgáltatások,
beruházások elvégzésére jött létre 1999ben a MetalCom Zrt. Eleinte csak a berendezésekre koncentráltak, később kiterjesztették tevékenységüket a kapcsolódó területekre, így ma már távközlési
állomások tervezése, kivitelezése, az
ezekhez szükséges alkatrészek gyártása,
komplett megoldások szállítása is profiljukba tartozik. A vezeték nélküli távközlés-technológiai beruházások területén
piacvezető Magyarországon, az összes
mobilszolgáltató hálózatfejlesztésének
komoly hányadát végzi, számos egyéb
távközlési infrastruktúra létesítésében,
üzemeltetésében vesz részt a vállalkozás.
Ezenkívül Németországban, Lengyelországban, Montenegróban dolgoznak, illetve több éve Albániában, ahol egy mobilszolgáltató teljes átviteltechnikai hálózatát fejlesztik, egy másiknál szerepet
vállalnak a hálózatfejlesztésében. Mint
Bozó Zoltán vezérigazgató mondja,
mindvégig meg kellett küzdeniük azzal a
hátránnyal, ami vidéki létükből adódik,
hiszen konkurenseik, megrendelőik is
budapestiek. – Komoly nehézséget jelen-

tett, hogy elfogadtassuk, mi is képesek
vagyunk megfelelő szinten szolgáltatni.
Számos szokatlan megoldást alkalmaztunk ennek érdekében, érdekeltté tettük
munkavállalóinkat mind a megrendelések megszerzésében, mint a projektek
időbeni, minőségi zárásában. Így gyorsan
tudtunk növekedni – emelte ki Bozó Zoltán. S, hogy miért ragaszkodtak a szentesi léthez? Mert Bozó Zoltán szentesi, s –
ahogy mondja – Szentesre van elkötelezve, törekszik arra, hogy az ott élőknek
munkát, megélhetést nyújtsanak. A vállalat megalakulása óta kiterjedt támogató
tevékenységet folytat, olyan kezdeményezések mögé áll, amelyek a környéken
élők épülését szolgálják. Bozó Zoltán
sok éve a vízilabda klub elnökségének
tagja, de e sportág mellett támogatják a
kézilabdát, kosárlabdát, egy-egy sportrendezvényt, a lecsófesztivált, karitatív
szervezeteket, és a Keresztény Pedagógusok Szentesi Szervezetének szinte valamennyi programját.
A MetalCom Zrt.-nek száz foglalkoztatottja van, de különböző vállalkozásokon
keresztül mintegy 300 főnek ad munkát,
így a térségben több száz család megélhetését biztosítja, tájékoztatott a vezérigazgató. Bozó Zoltán arról is beszámolt,
hogy profiljukat megújuló energetikai
megoldásokkal is bővítették. Ez csak látszólag kakukktojás a cég portfóliójában.
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Mivel a vállalkozás elkötelezett a fenntartható fejlődés mellett, így a megújuló
energia felhasználását a vezeték nélküli
távközlési hálózatokban ötvözik oly módon, hogy a távközlési bázisállomásokon
környezetkímélő, nagyteljesítményű energiatároló eszközöket helyeznek el. Így
azok egyszerre két célt szolgálnak, azaz a
távközlési állomások energiaszükségletén
túl a villamos hálózat energiatárolási igényeire is megoldást nyújtanak. A
MetalComnál van már egy működő projekt, amelyet egy már meglévő technológiát továbbfejlesztve hoztak létre. Bozó
Zoltán azt mondja, ha időben lépnek, az
nemcsak a cég, hanem az egész nemzetgazdaság hasznára lehet, mert kiépíthetik
a rendszer Közép-Európát ellátó gyártóés fejlesztőbázisát.

Bozó Zoltán 1967-ben Szentesen született. Távközlési,
majd marketingvégzettséget
szerzett. Négy gyermek édesapja. Pályafutását a Posta Rádió és Televízió Műszaki
Igazgatóságon kezdte. 1999ben hozta létre a MetalComR Kft.-t. A Szentesi Vízipóló Klub elnökségének, Szentes Város Önkormányzata Pénzügyi
Bizottságának tagja.

Új Hódmezővásárhely született
A város szívében, összesen 4,2 milliárd
forintból épült Tornyai János Kulturális
Városnegyed alapjaiban formálta át a
település megjelenését, és fogalmazta
újra a város, a térség kulturális életét.
Az új városközpont lényegét felújított és
újragondolt kulturális intézmények,
alapját pedig a város új sétálóutcája a
Dr. Rapcsák András utca képezi.
Az elmúlt évtized közepétől Hódmezővásárhely a kultúra közvetítőjeként pozícionálta magát a hazai települések között:
önkormányzati fenntartásba vette muzeális
intézményeit, a vidéken egyedülálló Holokauszt Múzeum és az Emlékpont létrehozásával pedig pontot tettek a 20. század fájdalmas és tragikus évtizedeire. Az ősz első
napján új belváros, új Hódmezővásárhely
született. A város szívében, összesen 4,2 milliárd forintból megvalósult Tornyai János
Kulturális Városnegyed alapjaiban formálta
át a település megjelenését és új korszakot
nyitott a város, a térség kulturális életében.
A fejlesztések révén új főutcája lett
Hódmezővásárhelynek, egy kulturális tengely, amelyet akár a művészetek utcájának is
nevezhetünk. A korábban főútként funkcionáló, a néhai polgármesterről, dr. Rapcsák
Andrásról elnevezett új sétálóutcán alapjaitól
felújított és újragondolt kulturális intézményeket találunk: a Tornyai János Múzeumot,
a Bessenyei Ferenc Művelődési Központot és
az Alföldi Galériát, valamint a város két legjelentősebb és legrégibb műemlékét, a
Református Ótemplomot és az Ortodox
templomot, amelyeket a városközpont megújítása során szintén kívül-belül renováltak.
A kultúra jegyében megvalósult városfejlesztés eredményeként egy markánsan egyedi városkép alakult ki, amelyet elsősorban a
nemzeti modernizmus és a kompromisszumot nem ismerő igényesség határoz meg. A
városrehabilitáció eredménye Hódmezővásárhelyen nem múltidézés kovácsoltvas
padokkal és múzeummá merevített városközponttal. Helyette modern, formabontó
építészeti megoldások, újjáépített közterek,
megjelenésben és működésben is megújult
kulturális intézmények várják a látogatókat.
A Tornyai János Múzeum története több
mint száz éves múltra tekint vissza. Az intézmény Hódmezővásárhely és térsége rendkívül
gazdag régészeti, néprajzi, helytörténeti emlékeit, képző- és iparművészeti alkotásait mutatja be, köztük olyan világhírű ritkaságokat,
mint a Kr. e. 5. évezredből származó Kökénydombi Vénusz. A felújítás során a meglévő
épület bővítésével egy háromszintes interaktív
bemutatóhely jött létre. Az emeleti részen időszaki kiállítások várják az érdeklődőket, míg a
pinceszinten a dél-alföldi régióban egyedülálló látványraktárban tekinthetők meg a mintegy
1500 darabból álló, kiemelkedő jelentőségű
tárgyegyüttesek. (Ez a múzeum teljes gyűjteményi anyagának mindössze egy százaléka!)
A közgyűjtemény országosan egyedülálló
kiállítással nyitotta meg kapuit: a múzeum tíz

termében Csernus Tibor műtermét idézi meg
a KOGART-gyűjteményéből származó festménykollekció január 6-ig. A múzeum bejáratánál pedig egy valódi művészettörténeti
csemege látható: egy Tornyai Jánosnak címzett Munkácsy-alkotás, az Ecce Homo női
alakjának tanulmánya. A 47x43 cm-es olajfestményt 1895-ben adta a mester az akkor
éppen Párizsban tanuló fiatal vásárhelyi születésű festőnek. A képet egy magát megnevezni nem kívánó műgyűjtő ajánlotta fel a városnak hosszú távú, tartós letétbe az új városnegyed megszületésekor.
A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ
egyedülálló építészeti értéket képvisel: a
háború utáni, tiszavirág-életű magyar építészeti modernizmus talán legtisztább képviselője. Az 1947-től csupán két évig létező stílusirányzatban igen kevés épület jött létre, az
építészeknek 49-től a szocreál elvei szerint
kellett dolgozniuk. Az id. Janáky István által
tervezett eredeti épületet fiai, az azóta
elhunyt ifj. Janáky István és öccse, Janáky
György tervezték át.
Szobor Lucien Hervé tiszteletére

A Tornyai János Kulturális Városnegyed átformálta Hódmezővásárhely megjelenését
A kívül-belül újjászületett, a legmodernebb fény- és hangtechnikai eszközökkel felszerelt központ immár a legnevesebb hazai és
nemzetközi produkciókat, előadásokat, koncerteket mutatja be, és a térség – a táncművészettől a filmművészetig – legkülönbözőbb
művészeti ágakat művelő előadóinak, csoportjainak ad otthont. A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ kényelmes padsoraival,
világszínvonalú technikai hátterével igazi
élménnyé teszi azokat a produkciókat –
legyen szó színházról, operettről, stand-up-ról,
komoly, vagy könnyűzenéről –, amelyeket
Vásárhelyen mutatnak be.
A Tornyai János Kulturális Városnegyed
igazi értéke legalább annyira az intézmények
működésében, mint kialakításában, vagy az

általuk őrzött értékekben rejlik. A művelődési központban, a múzeumokban dráma-, történelem-, rajzórák, képző-, és táncművészeti
foglalkozások keretében általános és középiskolás osztályok adják egymásnak a kilincset
reggeltől egészen késő estig. A Dr. Rapcsák
András utca főútból a városi élet központjává
vált, a művelődési központ másfél hónapja
tartó idényének előadásaira, koncertjeire
pedig már nehezen lehet jegyeket vásárolni.
Hódmezővásárhely a kultúra jegyében
újult meg, méghozzá olyan egyedi és különleges módon, amilyet máshol nem láthatunk:
kellően átgondolt koncepció mentén, elsősorban a fiatalokra építve, az értékekre koncentrálva, de nem félve az újítástól sem. Érdemes
megnézni: így is lehet várost építeni!
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Exkluzív csarnokban edződnek az üvegek a CE Glass gyárában

Az összmagyarság találkozóhelye Ópusztaszeren

Új telephelyen, csodálatos, exkluzív termelőcsarnokban és logisztikai központban, új névvel és teljesen új arculattal
vág neki a kihívásoknak a CE Glass
Industries. Az áprilisi arculatváltás előtt
Szilánk Csoport néven ismert társaság
az elmúlt mintegy 25 évben Közép-Európa meghatározó üveg-nagykereskedelmi, -feldolgozó és gépipari vállalatcsoportjává nőtte magát. A megújulással
pedig Varga Gusztáv tulajdonos-vezérigazgató azt is célul tűzte ki, hogy a magyar tulajdonú, magyar munkaerőt foglalkoztató cég felvegye a versenyt a vezető európai üvegipari cégekkel, elsősorban a nagy riválisnak számító német
vállalkozásokkal. Varga Gusztávval beszélgettünk.

Új utak előtt áll az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A jövő év elején
kezdődő beruházások és fejlesztések révén az emlékpark teljes arculata megváltozik: információs ponttal és korszerű beléptető-rendszerrel bővített vendégforgalmi kiszolgáló épül. Az új Látogatóközpont konferenciateremmel, időszaki kiállítóterekkel és múzeumpedagógiai foglalkozások közösségi termeivel
egészül ki. A Rotunda körbejárható lesz,
és új attrakciókkal gazdagodik. Kérdéseinkre Kertész Péter ügyvezető válaszolt, akinek célja, hogy Ópusztaszer az
összmagyarság találkozóhelye legyen.

– Igen komoly célt tűzött maga elé, mikorra szeretné mindezt elérni?
– Rövid időn belül, saját profilunkban szeretnénk piacvezetők lenni Európában, de
ezt nehéz lenne datálni, hiszen nagyon elismertek, precízek a konkurens cégek. Az
azonban tény, hogy mostanra már minden
háttérfeltétel adott ehhez nálunk. Jelenleg
egy igen korszerű telephelyen dolgozunk,
ahol a belső logisztikai, anyagmozgatási
folyamatokat jól megtervezetten, kifejezetten az üvegiparra specializálódva alakítottuk ki. Korszerű ipari berendezéseink vannak, hiszen minden évben modern technológiát, új gyártósorokat vásárolunk, amelynek köszönhetően ma már világszínvonalú
gépparkkal rendelkezünk. S hiszem, hogy
világszínvonalú személyi háttér vesz részt
a cég munkájában, miközben tudom, hogy
e téren még fejlesztések szükségesek.
Munkatársaink között nagyon sok a fiatal,
s az irodai dolgozóink mindegyike beszél
idegen nyelveket. Miután a termékeink
kétharmadát exportáljuk, tevékenységünkből adódóan ez elengedhetetlen. Úgy érzem, hogy a kitűzött cél reális elérése érdekében a háttérfeltételek biztosítottak.
– S mindezt az elmúlt évek nehéz gazdasági körülményei között…
– A fejlesztések szükségességéről a
döntés 2006-ban született meg. S bár a válság némileg lassította a megvalósítást, nem
tántorított el az eredeti elképzeléstől. Lépésről lépésre történt minden. Megtaláltuk
a telket, és megvásároltuk. Aztán jött az
építési terv, amelynek költségeiről úgy véltem, mindenképpen vállalhatóak, majd a
kiviteli terv következett, amely ugyan nagyobb kiadást jelentett, de a megvalósításhoz ez elengedhetetlen volt, így tovább zajlott a beruházás. Végül a teljes beruházás
költsége közel 3 milliárd forint lett, melyből mintegy 900 millió forint volt uniós támogatás. Amikor elkezdtük az építkezést,
úgy gondoltuk, hogy mire befejeződik, a
válságnak is vége lesz. Ez utóbbi ugyan
nem a várakozásoknak megfelelően alakult, de az új gyár elkészült, és mi bizakodva nézünk a jövőbe.
– Honnan van Önben az elkötelezettség?

Kívül-belül üveg – az összesen mintegy 25 ezer négyzetméteres komplexum főbejárata

– Én ehhez értek, nem tudok, és persze
nem is kívánok mással foglalkozni. Már 68 éves koromban a családi üvegesműhelyben ténykedtem, és a későbbi nyári munkákat is ott töltöttem. Egy üvegesdinasztia
harmadik tagja vagyok. Remélem, hogy
lesz folytatás, bár a fiam még egyetemre
jár, de nyaranként sok időt tölt itt, és a cég
ügyei, külföldi partnerei iránt is érdeklődik.
– Visszatérve a fejlesztéshez, milyen külső forrásokat sikerült bevonniuk?
– Az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozása, a DARFÜ (DélAlföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség), illetve a MAG Zrt. koordinációs
munkája sokat segített, amelynek természetesen feltételei voltak. Vállaltuk a forgalom növekedését és új munkahelyek létrehozását is. A cégcsoport közel 200 embernek adott munkát korábban, a létszámot már csaknem 80 fővel növeltünk is, s
a forgalmunk emelkedésével folyamatosan tovább fejlesztjük a dolgozók létszámát is. Az idei évben az új telephelyre való költözéssel nekünk is voltak váratlan kiadásaink, mint általában, amikor az ember
új lakásba költözik, de reményeink szerint
a következő év már a növekedésről szól
minden tekintetben. A beruházás során figyeltünk a különböző folyamatok optimalizálására, amely magával hozza a költségek csökkentését is.
– Hogyan tudják csökkenteni költségeiket, miközben a termelés volumennövelésére készülnek?
– Egy kisebb város számára elegendő
villamos energiát, 2,7 GWh áramot használunk fel éves szinten, de az építkezés során igen komoly energiatudatos beruházásokat végeztünk el. Úgy gondoljuk, hogy a
leginkább környezettudatos energia az,
amelyet nem használunk fel. Éppen ezért
odafigyeltünk az épületek szigetelésére,
ugyanakkor mindenhol nagyon világos
van, amely a hatalmas üvegfelületeknek és
a csarnokokba épített világítókupoláknak

köszönhető. Mindez pedig az áramfogyasztás optimalizálásában segít. Takarékoskodunk a vízzel, amelyet a zárt rendszerű, cirkulációs rendszer biztosít, a
szennyvizet pedig – a természetvédelmi terület közelsége miatt is – biológiailag tisztítjuk. A termelésben alacsony energiafelhasználású gépeket használunk – erre már
évek óta nagy figyelmet fordítunk, amikor
új gépet vásárolunk –, és a 13 ezer négyzetméteres termelőcsarnokunkat a gépek
veszteséghőjével fűtjük. Az itt folyó munka során ugyanis igen jelentős mennyiségű
hő termelődik, amelyet immár sikerült az
üzem fűtésére hasznosítanunk.
– E csodálatos, energiatakarékos üzemben milyen termékeket állítanak elő?
– Döntően az építészeti üvegiparban tevékenykedünk, s üveget dolgozunk fel. A
legfontosabb profilunk a nyílászárók hőszigetelő üvegeinek készítése ablakgyárak,
generálkivitelezők, beruházók megrendelésére. A bútoripar számára belsőépítészeti
üvegek – pl. szekrények, tükrök, polcüvegek – készülnek. Tevékenységünk egy kisebb szeletét jelentik a járműipar és a technológiai ipar számára készített edzett üvegek. Csak érdekességként mondom el,
hogy golyóálló üveget is gyártunk. A világ
30 országában vagyunk jelen. Rendkívül
büszke vagyok arra, hogy egy válságos
időszakban ilyen jelentős beruházást tudtunk végrehajtani.

Varga Gusztáv 1965-ben született Szegeden. Nős, egy fiú és
két lány édesapja. Jogi tanulmányait megszakítva állt üvegipari segédmunkásnak. 1989ben élesztette fel szülei üveges
vállalkozását. A CE Glass
Industries-nál ma már több
mintegy háromszázan dolgoznak, árbevételének
kétharmada az exportból származik.

– Alig több mint egy hónappal ezelőtt emlékművet avattak. Ez már a tervezett megújulás része volt?
– Szeptember 29-én Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében lepleztük le a Nemzeti Összetartozás Emlékművét, amit Matl
Péter kárpátaljai szobrászművész készített.
A választásunk nem volt véletlen, hiszen ő
tervezte a Vereckén található millecentenáriumi emlékművet is. Verecke, ahogy
Ópusztaszer is, történelmi tudatunk szerves része. Előbbi a honfoglalás, míg utóbbi az államalapítás szimbolikus helyszíne.
A több mint hét méter magas mészkőoszlopon nyugvó 2 méter magas bronz turulmadár a Kárpát-medence kapujából szállt le
az Emlékparkba, hogy emlékeztessen minket eredetünkre és összetartozásunkra.
– Tudatosan időzítették Szent Mihály
napjára a szoboravatást?
– Természetesen az időpont választása
sem volt véletlen. A kormány ugyanis
olyan nemzetpolitikai program megvalósításába kezdett, aminek célja a magyarság
összefogása. Ahogyan az ünnepségen a miniszterelnök úr is fogalmazott: a pásztoroknak mindig számot kell adni Szent Mihály
napján.
Az ünnepséget még magasztosabbá
emeltük azzal, hogy csaknem száz honfitársunk tett magyar állampolgársági esküt
az Árpád-emlékműnél, majd azt követően
Böjte Csaba ferences szerzetes és Orosz
Attila bácskai református esperes ökumenikus istentiszteletet tartott a középkori
monostor romjai között.
– Július végén nevezték ki a posztjára.
Milyen új tervekkel érkezett?
– Olyan intézményt vettem át, ami több
volt már, mint egy múzeum. Az emlékpark
a megalakulásakor a Móra Ferenc Múzeum
egyik tagintézményeként működött. Ez később közhasznú társasággá, majd korlátolt
felelősségű társasággá alakult. Én egy
olyan gazdasági társaságot kezdtem igazgatni, amely egy kicsit sáfárkodott a magyar kultúrával, hiszen ebből kellett fenntartania magát. A kormány azonban úgy
gondolja, hogy nem feltétlenül ily módon
lehet jól működtetni egy szakrális helyet,
ezért állami támogatásban részesítette a
parkot. Ez azonban nem fedezi teljes mértékben a park működtetését, fenntartását,

A Nemzeti Összetartozás Emlékművének felavatása

ezért újabb célokat tűztünk magunk elé. A
társaság korábbi vezetése és magam is pályázati lehetőségekben látom a továbblépés
lehetőségét. A korábbi projektek megvalósítása pedig immáron rám vár. Terveink
között szerepel, hogy az emlékparkot még
inkább az oktatás szolgálatába állítsuk a jövőben. Szeretnénk, ha egy olyan identitáserősítő hely lenne Ópusztaszer, ahová minden magyar gyermek legalább egyszer ellátogat tanáraival és szüleivel. Külön öröm
lenne számunkra, ha néhány évtized múltán aztán ez a generáció már maga mutatná
meg gyermekeinek, unokáinak azt a helyet,
ahol kialakultak a Kárpát-medencei magyar államiság kezdetei. Hiszen ha az ember tudja, hogy honnan jött, az ősei merre
tartottak, és nemzete hogyan jutott a Kárpátok övezte földre, akkor talán könynyebb lesz hazatérnie is.
– Milyen szolgáltatásokkal, látnivalókkal várják jelenleg az érdeklődőket?
– Még mindig a Feszty-körkép az egyik
legfőbb attrakciónk, azonban a Rotunda
egyéb kiállításai is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Ezek közé tartozik a
Promenád 1896 elnevezésű viselettörténeti
kiállítás, vagy az Őseink arcai antropológiai tárlat, amelyen megismerhetjük a plasztikus arcrekonstrukció módszereit, és honfoglalás-, illetve Árpád-kori arcokkal nézhetünk szembe. Egyre több mindennapos
kikapcsolódási lehetőséget biztosítunk az
élő skanzenben és nomád parkban is, amit
nagyon kedvelnek a látogatók. A Nomád
Parkban a kedvencek közé tartozik a kovácsbemutató, az íjászkodás és a rendezvények idején a nomád ételek kóstolása. A
skanzenben csikós bemutatókat nézhetnek,
kemencében sült finomságokat kóstolhatnak a látogatók, vagy akár felülhetnek a
konflisra is, amivel körbekocsikázhatják az

emlékparkot. A szabadtéri néprajzi gyűjteményünk egy egyházturisztikai pályázatnak köszönhetően egy templommal bővül
majd. Így szeretettel várjuk majd a házasodni vágyókat is. Az általános iskolásoknak a NAT-tal összehangolt múzeumpedagógiai foglalkozásokat kínálunk, aminek
keretei között interaktív módon tanulhatnak történelmünkről, természeti környezetünkről, népi kultúránkról.
– Milyen rendezvényekkel várják a látogatókat az év folyamán?
– Az emlékparkban egész évben vannak
néprajzi, történelmi és lovas rendezvényeink. Az évek folyamán országossá nőtte ki
magát a Nyílzápor és a több napos lovas
rendezvényünk, a Nyeregszemle, ami idén
több mint 400 lovast csábított hozzánk,
akik mind lóháton érkeztek Ópusztaszerre.
Az idei év következő programja november
10-én Borfujtó Szent Márton ünnepe, ahol
szokás szerint a szertartásos dugózást
követően újbort kóstolhatnak a vendégek,
de a vállalkozó kedvűek libakereső versenyen is részt vehetnek. Az év végén, december 14-én a Magyarok Karácsonyára
várjuk határon innen és túlról a magyarokat, hogy együtt ünnepeljünk meg Krisztus
Urunk születését.

Kertész Péter néprajz–történelem szakos bölcsész diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen szerezte. Majd
egy évtizede foglalkozik az
emlékpark ügyeivel, az elmúlt években a park több sikeres pályázatában közreműködött. 2012 augusztusától az ÓNTE Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.
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gépparkkal rendelkezünk. S hiszem, hogy
világszínvonalú személyi háttér vesz részt
a cég munkájában, miközben tudom, hogy
e téren még fejlesztések szükségesek.
Munkatársaink között nagyon sok a fiatal,
s az irodai dolgozóink mindegyike beszél
idegen nyelveket. Miután a termékeink
kétharmadát exportáljuk, tevékenységünkből adódóan ez elengedhetetlen. Úgy érzem, hogy a kitűzött cél reális elérése érdekében a háttérfeltételek biztosítottak.
– S mindezt az elmúlt évek nehéz gazdasági körülményei között…
– A fejlesztések szükségességéről a
döntés 2006-ban született meg. S bár a válság némileg lassította a megvalósítást, nem
tántorított el az eredeti elképzeléstől. Lépésről lépésre történt minden. Megtaláltuk
a telket, és megvásároltuk. Aztán jött az
építési terv, amelynek költségeiről úgy véltem, mindenképpen vállalhatóak, majd a
kiviteli terv következett, amely ugyan nagyobb kiadást jelentett, de a megvalósításhoz ez elengedhetetlen volt, így tovább zajlott a beruházás. Végül a teljes beruházás
költsége közel 3 milliárd forint lett, melyből mintegy 900 millió forint volt uniós támogatás. Amikor elkezdtük az építkezést,
úgy gondoltuk, hogy mire befejeződik, a
válságnak is vége lesz. Ez utóbbi ugyan
nem a várakozásoknak megfelelően alakult, de az új gyár elkészült, és mi bizakodva nézünk a jövőbe.
– Honnan van Önben az elkötelezettség?

Kívül-belül üveg – az összesen mintegy 25 ezer négyzetméteres komplexum főbejárata

– Én ehhez értek, nem tudok, és persze
nem is kívánok mással foglalkozni. Már 68 éves koromban a családi üvegesműhelyben ténykedtem, és a későbbi nyári munkákat is ott töltöttem. Egy üvegesdinasztia
harmadik tagja vagyok. Remélem, hogy
lesz folytatás, bár a fiam még egyetemre
jár, de nyaranként sok időt tölt itt, és a cég
ügyei, külföldi partnerei iránt is érdeklődik.
– Visszatérve a fejlesztéshez, milyen külső forrásokat sikerült bevonniuk?
– Az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozása, a DARFÜ (DélAlföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség), illetve a MAG Zrt. koordinációs
munkája sokat segített, amelynek természetesen feltételei voltak. Vállaltuk a forgalom növekedését és új munkahelyek létrehozását is. A cégcsoport közel 200 embernek adott munkát korábban, a létszámot már csaknem 80 fővel növeltünk is, s
a forgalmunk emelkedésével folyamatosan tovább fejlesztjük a dolgozók létszámát is. Az idei évben az új telephelyre való költözéssel nekünk is voltak váratlan kiadásaink, mint általában, amikor az ember
új lakásba költözik, de reményeink szerint
a következő év már a növekedésről szól
minden tekintetben. A beruházás során figyeltünk a különböző folyamatok optimalizálására, amely magával hozza a költségek csökkentését is.
– Hogyan tudják csökkenteni költségeiket, miközben a termelés volumennövelésére készülnek?
– Egy kisebb város számára elegendő
villamos energiát, 2,7 GWh áramot használunk fel éves szinten, de az építkezés során igen komoly energiatudatos beruházásokat végeztünk el. Úgy gondoljuk, hogy a
leginkább környezettudatos energia az,
amelyet nem használunk fel. Éppen ezért
odafigyeltünk az épületek szigetelésére,
ugyanakkor mindenhol nagyon világos
van, amely a hatalmas üvegfelületeknek és
a csarnokokba épített világítókupoláknak

köszönhető. Mindez pedig az áramfogyasztás optimalizálásában segít. Takarékoskodunk a vízzel, amelyet a zárt rendszerű, cirkulációs rendszer biztosít, a
szennyvizet pedig – a természetvédelmi terület közelsége miatt is – biológiailag tisztítjuk. A termelésben alacsony energiafelhasználású gépeket használunk – erre már
évek óta nagy figyelmet fordítunk, amikor
új gépet vásárolunk –, és a 13 ezer négyzetméteres termelőcsarnokunkat a gépek
veszteséghőjével fűtjük. Az itt folyó munka során ugyanis igen jelentős mennyiségű
hő termelődik, amelyet immár sikerült az
üzem fűtésére hasznosítanunk.
– E csodálatos, energiatakarékos üzemben milyen termékeket állítanak elő?
– Döntően az építészeti üvegiparban tevékenykedünk, s üveget dolgozunk fel. A
legfontosabb profilunk a nyílászárók hőszigetelő üvegeinek készítése ablakgyárak,
generálkivitelezők, beruházók megrendelésére. A bútoripar számára belsőépítészeti
üvegek – pl. szekrények, tükrök, polcüvegek – készülnek. Tevékenységünk egy kisebb szeletét jelentik a járműipar és a technológiai ipar számára készített edzett üvegek. Csak érdekességként mondom el,
hogy golyóálló üveget is gyártunk. A világ
30 országában vagyunk jelen. Rendkívül
büszke vagyok arra, hogy egy válságos
időszakban ilyen jelentős beruházást tudtunk végrehajtani.

Varga Gusztáv 1965-ben született Szegeden. Nős, egy fiú és
két lány édesapja. Jogi tanulmányait megszakítva állt üvegipari segédmunkásnak. 1989ben élesztette fel szülei üveges
vállalkozását. A CE Glass
Industries-nál ma már több
mintegy háromszázan dolgoznak, árbevételének
kétharmada az exportból származik.

– Alig több mint egy hónappal ezelőtt emlékművet avattak. Ez már a tervezett megújulás része volt?
– Szeptember 29-én Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében lepleztük le a Nemzeti Összetartozás Emlékművét, amit Matl
Péter kárpátaljai szobrászművész készített.
A választásunk nem volt véletlen, hiszen ő
tervezte a Vereckén található millecentenáriumi emlékművet is. Verecke, ahogy
Ópusztaszer is, történelmi tudatunk szerves része. Előbbi a honfoglalás, míg utóbbi az államalapítás szimbolikus helyszíne.
A több mint hét méter magas mészkőoszlopon nyugvó 2 méter magas bronz turulmadár a Kárpát-medence kapujából szállt le
az Emlékparkba, hogy emlékeztessen minket eredetünkre és összetartozásunkra.
– Tudatosan időzítették Szent Mihály
napjára a szoboravatást?
– Természetesen az időpont választása
sem volt véletlen. A kormány ugyanis
olyan nemzetpolitikai program megvalósításába kezdett, aminek célja a magyarság
összefogása. Ahogyan az ünnepségen a miniszterelnök úr is fogalmazott: a pásztoroknak mindig számot kell adni Szent Mihály
napján.
Az ünnepséget még magasztosabbá
emeltük azzal, hogy csaknem száz honfitársunk tett magyar állampolgársági esküt
az Árpád-emlékműnél, majd azt követően
Böjte Csaba ferences szerzetes és Orosz
Attila bácskai református esperes ökumenikus istentiszteletet tartott a középkori
monostor romjai között.
– Július végén nevezték ki a posztjára.
Milyen új tervekkel érkezett?
– Olyan intézményt vettem át, ami több
volt már, mint egy múzeum. Az emlékpark
a megalakulásakor a Móra Ferenc Múzeum
egyik tagintézményeként működött. Ez később közhasznú társasággá, majd korlátolt
felelősségű társasággá alakult. Én egy
olyan gazdasági társaságot kezdtem igazgatni, amely egy kicsit sáfárkodott a magyar kultúrával, hiszen ebből kellett fenntartania magát. A kormány azonban úgy
gondolja, hogy nem feltétlenül ily módon
lehet jól működtetni egy szakrális helyet,
ezért állami támogatásban részesítette a
parkot. Ez azonban nem fedezi teljes mértékben a park működtetését, fenntartását,

A Nemzeti Összetartozás Emlékművének felavatása

ezért újabb célokat tűztünk magunk elé. A
társaság korábbi vezetése és magam is pályázati lehetőségekben látom a továbblépés
lehetőségét. A korábbi projektek megvalósítása pedig immáron rám vár. Terveink
között szerepel, hogy az emlékparkot még
inkább az oktatás szolgálatába állítsuk a jövőben. Szeretnénk, ha egy olyan identitáserősítő hely lenne Ópusztaszer, ahová minden magyar gyermek legalább egyszer ellátogat tanáraival és szüleivel. Külön öröm
lenne számunkra, ha néhány évtized múltán aztán ez a generáció már maga mutatná
meg gyermekeinek, unokáinak azt a helyet,
ahol kialakultak a Kárpát-medencei magyar államiság kezdetei. Hiszen ha az ember tudja, hogy honnan jött, az ősei merre
tartottak, és nemzete hogyan jutott a Kárpátok övezte földre, akkor talán könynyebb lesz hazatérnie is.
– Milyen szolgáltatásokkal, látnivalókkal várják jelenleg az érdeklődőket?
– Még mindig a Feszty-körkép az egyik
legfőbb attrakciónk, azonban a Rotunda
egyéb kiállításai is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Ezek közé tartozik a
Promenád 1896 elnevezésű viselettörténeti
kiállítás, vagy az Őseink arcai antropológiai tárlat, amelyen megismerhetjük a plasztikus arcrekonstrukció módszereit, és honfoglalás-, illetve Árpád-kori arcokkal nézhetünk szembe. Egyre több mindennapos
kikapcsolódási lehetőséget biztosítunk az
élő skanzenben és nomád parkban is, amit
nagyon kedvelnek a látogatók. A Nomád
Parkban a kedvencek közé tartozik a kovácsbemutató, az íjászkodás és a rendezvények idején a nomád ételek kóstolása. A
skanzenben csikós bemutatókat nézhetnek,
kemencében sült finomságokat kóstolhatnak a látogatók, vagy akár felülhetnek a
konflisra is, amivel körbekocsikázhatják az

emlékparkot. A szabadtéri néprajzi gyűjteményünk egy egyházturisztikai pályázatnak köszönhetően egy templommal bővül
majd. Így szeretettel várjuk majd a házasodni vágyókat is. Az általános iskolásoknak a NAT-tal összehangolt múzeumpedagógiai foglalkozásokat kínálunk, aminek
keretei között interaktív módon tanulhatnak történelmünkről, természeti környezetünkről, népi kultúránkról.
– Milyen rendezvényekkel várják a látogatókat az év folyamán?
– Az emlékparkban egész évben vannak
néprajzi, történelmi és lovas rendezvényeink. Az évek folyamán országossá nőtte ki
magát a Nyílzápor és a több napos lovas
rendezvényünk, a Nyeregszemle, ami idén
több mint 400 lovast csábított hozzánk,
akik mind lóháton érkeztek Ópusztaszerre.
Az idei év következő programja november
10-én Borfujtó Szent Márton ünnepe, ahol
szokás szerint a szertartásos dugózást
követően újbort kóstolhatnak a vendégek,
de a vállalkozó kedvűek libakereső versenyen is részt vehetnek. Az év végén, december 14-én a Magyarok Karácsonyára
várjuk határon innen és túlról a magyarokat, hogy együtt ünnepeljünk meg Krisztus
Urunk születését.

Kertész Péter néprajz–történelem szakos bölcsész diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen szerezte. Majd
egy évtizede foglalkozik az
emlékpark ügyeivel, az elmúlt években a park több sikeres pályázatában közreműködött. 2012 augusztusától az ÓNTE Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.
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Mórahalom – „Homokország” kincsestára

Magyar Colosseum épült Mórahalmon
Az uniós forrásokra építve a magánbefektetők és az önkormányzat együttműködésének eredményeképpen nyílt meg
tavaly áprilisban a mórahalmi Colosseum Hotel**** superior Wellness és Konferencia Szálloda. A beruházás nem csak
Csongrád megyében, de a régióban is
egyedülálló, hiszen a szálloda a Szent
Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdővel
közvetlen összeköttetésben van, így a
szállóvendégek a fejedelmi kényelem
mellett élvezhetik a fürdő gyógykezeléseit és orvosi szolgáltatásait is.

A Colosseum Hotel**** superior Wellness és Konferencia Szálloda bejárata

Superior szoba

Wellness részleg

A város fejlődését jól mutatja Mórahalmon a számtalan új épület és parkosított közterület. A teljesen felújított Szent
Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben
évente mintegy négyszázezer látogató fordul meg, és tölt el néhány napot, vagy akár
hetet, hogy itt gyógyuljon, vagy csak pihenjen. Tavaly óta ezt a római Colosseum
formáját idéző Colosseum Hotel****
superior Wellness és Konferencia Szálloda
vendégeként szinte fejedelmi kényelemben is megtehetjük, a hotel ugyanis közvetlenül a fürdő mellett található. Így valóban csak egy lépés a feledhetetlen élményeket nyújtó 26 medence, 15 szauna, és 3
óriáscsúszda.
Nem feltétlenül kell persze kimozdulni
a vizes programokhoz a szállodából, hiszen itt is van számos medence, jakuzzi,
gyermekpancsoló, vagy éppen Kneipptaposó, míg a wellnessz-részlegen trópusi
élményzuhany, infra- és finnszauna, csobbanó, valamint gőz- és sókamra várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. A pool bár
mellett biztosan mindenkinek sikerül a
relaxálás, a testi és lelki felüdülésben pedig sokat segít a szállodában elérhető számos masszázsfajta. A fodrászat és a kozmetika pedig ma már természetes egy
négycsillagos minősítésű szállodában
emelte ki Tahy Viktória igazgató. A legkisebbek kényelméről és szórakozásáról
egyébként külön játszóház, jó néhány
gyermek- és bababarát szolgáltatás – így
külön gyermek menü –, az ünnepek alkalmával pedig szakképzett felügyelet mellett zajló animációs programok gondoskodnak.
A Colosseum természetesen saját étteremmel is rendelkezik, de ezen felül
van medencebár és grillterasz, valamint
koktélbár is. A kínálat így valóban széles, az étlapon a különleges fogások
mellett a tájjellegű ételek is megtalálhatóak, a bőséges büféasztalon pedig regionális, nemzeti és nemzetközi ínyencségek várják a vendégeket, akik az ételek
mellé kiváló minőségű borokat, gyümölcspálinkákat, valamint hűsítő koktélokat választhatnak.

A mi városunk, Mórahalom Szegedtől 20
kilométerre, az M5-ös autópálya nyugati
lehajtójától csupán 12 kilométerre, az 55-ös
számú főút mentén Szeged és Baja között
helyezkedik el. Ebbe a dinamikusan fejlődő
kisvárosba invitálom Önöket, amely Csongrád megye egyik legfiatalabb települése, és
Móra Ferenc jelzőjével élve, „Homokország”
kincsestára. A sorozatos fejlesztéseknek köszönhetően Mórahalmon ma már megtalálható mindaz, amivel egy dinamikusan fejlődő
fürdővárosnak rendelkeznie kell. Aki ellátogat hozzánk, az nagy gyógyhatású termálvizet, kényelmes szálláshelyeket, csendet, jó
levegőt, romlatlan természeti környezetet
talál, megkóstolhatja térségünk ízletes ételeit
és a homoki borokat. Kulturális rendezvényeink és a környék által nyújtott kirándulási
lehetőségek pedig igazi kikapcsolódást
kínálnak, amelyekről a honlapunkon, a
www.homokorszag.hu-n is tájékozódhatnak.
A számos kikapcsolódási lehetőség közül
elsőként a Szent Erzsébet Gyógyfürdőt
ajánljuk figyelmükbe, ahol nyáron összesen
21, télen pedig 16 medence (14 fedett és 2
szabadtéri medence) áll a vendégek rendelkezésére. A legkisebbeket fedett gyermekfürdő várja, az országosan is egyedülálló szaunapark – összesen 11 szaunával és a hozzá
tartozó relax medencetérrel – pedig tökéletes
kikapcsolódást nyújt a szülők, nagyszülők
számára. A magas ásványi anyag tartalmú
gyógyvíz mellett a Móra-Vitál Kft. orvosai,
szakképzett asszisztensei, gyógytornászai,
gyógymasszőrei biztosítják a fiziotherápia
három fő elemét: a megelőzést, a gyógyítást
és az utókezelést. A kisgyermekeket pedig a
speciálisan gyermekek számára tervezett,
családcentrikus, több mint 3000 négyzetméteres élményfürdő részleggel várjuk. A többszintű kalandmedencében az élményelemek teljes tárházát – sodrófolyosót, vízesésfalat,
pezsgőpadokat, dögönyözőket, buzgárokat
stb. – találnak, ha ellátogatnak hozzánk. A
gyermekfürdőt a két beltéri csúszda teszi
igazán izgalmassá, amelyből az egyik kilép az

épületből, majd újra visszakanyarodik a vízbe
csobbanás előtt. Az anakonda csúszdán a bátrabbak 11 méter magasból indulhatnak és 103
méter hosszúságban csúszhatnak. A kisgyermekek számára olyan medencéket alakítottunk
ki, amelyben gyermekjátékok, állatfigurák
találhatók. Elhelyezésüknek köszönhetően az
anyukák és apukák a jacuzziból tökéletesen
ráláthatnak gyermekükre. A családcentrikus
szemlélet jegyében játszóház, pelenkázó és
teakonyha is helyet kapott az épületben. A
fürdő széleskörű gyógy- és wellness szolgáltatásaival, fedett és szabadtéri élménymedencéivel, 15.000 m2-es parkosított zöldfelületével nem csupán a gyógyulni, hanem a
kikapcsolódni, pihenni, valamint a sportolni
vágyók igényeit is maximálisan kielégíti. Az
igen kedvező belépőjegyekről és bérletekről a
www.erzsebetfurdo.morahalom.hu honlapon
talál részleteket a kedves látogató.
„Homokország” természeti kincseit és
látnivalóit is érdemes felfedezni, amelyet
megtehetünk a tavasztól őszig üzemelő,
különleges hangulatú városnéző TUK-TUK
kisvonattal is. A „gasztrojárat” keretében
megkóstolhatják a Mórahalmi Rétesházban
kézzel készített ízletes házi réteseket, vagy a
Borháznál a térségben termett szőlőből
készült finom homoki borokat. A nagyszéksósi „kalandjárattal” gyorsan eljuthatnak a
Nagyszéksós-tóhoz, ahol túrázhatnak a tó
körül, és megtekinthetik a vízibivaly-gulyát,
amely közvetlenül a főút mellett található.
Mindemellett az Erdei Iskola Túranaptárba
foglalva szakvezetéses túrák szervezését is
elindította a kiépített, tájékoztató táblás és
kiépítetlen értékes természeti területek megismerésére. A túrákon végigkísérjük az évszakok
egyedi értékeit, virágzásukkor figyelhetünk
meg védett növényeket, rovarászkodhatunk,
gyógynövényekről, gombákról tanulhatunk.
Szeretettel várunk mindenkit, hiszen
érdemes felfedezni „Homokország kincseit”
és ellátogatni Mórahalomra, amely egy igazi
családi fürdőhellyé és nyaralóhellyé vált, ahol
egész évben, a család minden tagja egyaránt
gyógyulhat, pihenhet és kikapcsolódhat.
Nógrádi Zoltán
polgármester
országgyűlési képviselő

Nógrádi Zoltán 1969-ben
született Szegeden. Nős, két
gyermek édesapja. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen tanult, ahol 1993-ban
mérnöktanári diplomát szerzett. 1994 óta Mórahalom város polgármestere, 2002-től
pedig országgyűlési képviselő is egyben.
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Mórahalom – „Homokország” kincsestára

Magyar Colosseum épült Mórahalmon
Az uniós forrásokra építve a magánbefektetők és az önkormányzat együttműködésének eredményeképpen nyílt meg
tavaly áprilisban a mórahalmi Colosseum Hotel**** superior Wellness és Konferencia Szálloda. A beruházás nem csak
Csongrád megyében, de a régióban is
egyedülálló, hiszen a szálloda a Szent
Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdővel
közvetlen összeköttetésben van, így a
szállóvendégek a fejedelmi kényelem
mellett élvezhetik a fürdő gyógykezeléseit és orvosi szolgáltatásait is.

A Colosseum Hotel**** superior Wellness és Konferencia Szálloda bejárata

Superior szoba

Wellness részleg

A város fejlődését jól mutatja Mórahalmon a számtalan új épület és parkosított közterület. A teljesen felújított Szent
Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben
évente mintegy négyszázezer látogató fordul meg, és tölt el néhány napot, vagy akár
hetet, hogy itt gyógyuljon, vagy csak pihenjen. Tavaly óta ezt a római Colosseum
formáját idéző Colosseum Hotel****
superior Wellness és Konferencia Szálloda
vendégeként szinte fejedelmi kényelemben is megtehetjük, a hotel ugyanis közvetlenül a fürdő mellett található. Így valóban csak egy lépés a feledhetetlen élményeket nyújtó 26 medence, 15 szauna, és 3
óriáscsúszda.
Nem feltétlenül kell persze kimozdulni
a vizes programokhoz a szállodából, hiszen itt is van számos medence, jakuzzi,
gyermekpancsoló, vagy éppen Kneipptaposó, míg a wellnessz-részlegen trópusi
élményzuhany, infra- és finnszauna, csobbanó, valamint gőz- és sókamra várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. A pool bár
mellett biztosan mindenkinek sikerül a
relaxálás, a testi és lelki felüdülésben pedig sokat segít a szállodában elérhető számos masszázsfajta. A fodrászat és a kozmetika pedig ma már természetes egy
négycsillagos minősítésű szállodában
emelte ki Tahy Viktória igazgató. A legkisebbek kényelméről és szórakozásáról
egyébként külön játszóház, jó néhány
gyermek- és bababarát szolgáltatás – így
külön gyermek menü –, az ünnepek alkalmával pedig szakképzett felügyelet mellett zajló animációs programok gondoskodnak.
A Colosseum természetesen saját étteremmel is rendelkezik, de ezen felül
van medencebár és grillterasz, valamint
koktélbár is. A kínálat így valóban széles, az étlapon a különleges fogások
mellett a tájjellegű ételek is megtalálhatóak, a bőséges büféasztalon pedig regionális, nemzeti és nemzetközi ínyencségek várják a vendégeket, akik az ételek
mellé kiváló minőségű borokat, gyümölcspálinkákat, valamint hűsítő koktélokat választhatnak.

A mi városunk, Mórahalom Szegedtől 20
kilométerre, az M5-ös autópálya nyugati
lehajtójától csupán 12 kilométerre, az 55-ös
számú főút mentén Szeged és Baja között
helyezkedik el. Ebbe a dinamikusan fejlődő
kisvárosba invitálom Önöket, amely Csongrád megye egyik legfiatalabb települése, és
Móra Ferenc jelzőjével élve, „Homokország”
kincsestára. A sorozatos fejlesztéseknek köszönhetően Mórahalmon ma már megtalálható mindaz, amivel egy dinamikusan fejlődő
fürdővárosnak rendelkeznie kell. Aki ellátogat hozzánk, az nagy gyógyhatású termálvizet, kényelmes szálláshelyeket, csendet, jó
levegőt, romlatlan természeti környezetet
talál, megkóstolhatja térségünk ízletes ételeit
és a homoki borokat. Kulturális rendezvényeink és a környék által nyújtott kirándulási
lehetőségek pedig igazi kikapcsolódást
kínálnak, amelyekről a honlapunkon, a
www.homokorszag.hu-n is tájékozódhatnak.
A számos kikapcsolódási lehetőség közül
elsőként a Szent Erzsébet Gyógyfürdőt
ajánljuk figyelmükbe, ahol nyáron összesen
21, télen pedig 16 medence (14 fedett és 2
szabadtéri medence) áll a vendégek rendelkezésére. A legkisebbeket fedett gyermekfürdő várja, az országosan is egyedülálló szaunapark – összesen 11 szaunával és a hozzá
tartozó relax medencetérrel – pedig tökéletes
kikapcsolódást nyújt a szülők, nagyszülők
számára. A magas ásványi anyag tartalmú
gyógyvíz mellett a Móra-Vitál Kft. orvosai,
szakképzett asszisztensei, gyógytornászai,
gyógymasszőrei biztosítják a fiziotherápia
három fő elemét: a megelőzést, a gyógyítást
és az utókezelést. A kisgyermekeket pedig a
speciálisan gyermekek számára tervezett,
családcentrikus, több mint 3000 négyzetméteres élményfürdő részleggel várjuk. A többszintű kalandmedencében az élményelemek teljes tárházát – sodrófolyosót, vízesésfalat,
pezsgőpadokat, dögönyözőket, buzgárokat
stb. – találnak, ha ellátogatnak hozzánk. A
gyermekfürdőt a két beltéri csúszda teszi
igazán izgalmassá, amelyből az egyik kilép az

épületből, majd újra visszakanyarodik a vízbe
csobbanás előtt. Az anakonda csúszdán a bátrabbak 11 méter magasból indulhatnak és 103
méter hosszúságban csúszhatnak. A kisgyermekek számára olyan medencéket alakítottunk
ki, amelyben gyermekjátékok, állatfigurák
találhatók. Elhelyezésüknek köszönhetően az
anyukák és apukák a jacuzziból tökéletesen
ráláthatnak gyermekükre. A családcentrikus
szemlélet jegyében játszóház, pelenkázó és
teakonyha is helyet kapott az épületben. A
fürdő széleskörű gyógy- és wellness szolgáltatásaival, fedett és szabadtéri élménymedencéivel, 15.000 m2-es parkosított zöldfelületével nem csupán a gyógyulni, hanem a
kikapcsolódni, pihenni, valamint a sportolni
vágyók igényeit is maximálisan kielégíti. Az
igen kedvező belépőjegyekről és bérletekről a
www.erzsebetfurdo.morahalom.hu honlapon
talál részleteket a kedves látogató.
„Homokország” természeti kincseit és
látnivalóit is érdemes felfedezni, amelyet
megtehetünk a tavasztól őszig üzemelő,
különleges hangulatú városnéző TUK-TUK
kisvonattal is. A „gasztrojárat” keretében
megkóstolhatják a Mórahalmi Rétesházban
kézzel készített ízletes házi réteseket, vagy a
Borháznál a térségben termett szőlőből
készült finom homoki borokat. A nagyszéksósi „kalandjárattal” gyorsan eljuthatnak a
Nagyszéksós-tóhoz, ahol túrázhatnak a tó
körül, és megtekinthetik a vízibivaly-gulyát,
amely közvetlenül a főút mellett található.
Mindemellett az Erdei Iskola Túranaptárba
foglalva szakvezetéses túrák szervezését is
elindította a kiépített, tájékoztató táblás és
kiépítetlen értékes természeti területek megismerésére. A túrákon végigkísérjük az évszakok
egyedi értékeit, virágzásukkor figyelhetünk
meg védett növényeket, rovarászkodhatunk,
gyógynövényekről, gombákról tanulhatunk.
Szeretettel várunk mindenkit, hiszen
érdemes felfedezni „Homokország kincseit”
és ellátogatni Mórahalomra, amely egy igazi
családi fürdőhellyé és nyaralóhellyé vált, ahol
egész évben, a család minden tagja egyaránt
gyógyulhat, pihenhet és kikapcsolódhat.
Nógrádi Zoltán
polgármester
országgyűlési képviselő

Nógrádi Zoltán 1969-ben
született Szegeden. Nős, két
gyermek édesapja. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen tanult, ahol 1993-ban
mérnöktanári diplomát szerzett. 1994 óta Mórahalom város polgármestere, 2002-től
pedig országgyűlési képviselő is egyben.
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Számos fejlesztés szolgálja az élhető várost, Mindszentet
A Tisza bal partján, a Kurca folyó torkolatánál helyezkedik el Mindszent, a 7200
fős kisváros, pontosan félúton Szentes és
Hódmezővásárhely között. A lakosság
többsége még mindig mezőgazdasággal
foglalkozik, bár néhány kisebb vállalkozás ipari tevékenységet is folytat, amelyek leginkább a város ipari területén
működnek – foglalja össze röviden
Mindszent jellemzőit Zsótér Károly polgármester. A városban minden olyan oktatási-kulturális intézmény megtalálható, amelyre egy ekkora településen szükség van.
Mindszent legnagyobb erőssége a Tisza
látványa, a turizmus, és az, hogy egy élhető, nyugodt kisváros – mondja a városvezető. Mindszenten két országos turistaútvonal is keresztülfut, s egy csodálatos, homokos plázs-szerű strand fogadja a látogató-

A mindszenti városháza épülete

kat. Mint Zsótér Károlytól megtudjuk: a
környezet tisztasága érdekében itthon és a
környező országokban kiírt pályázatok
megvalósulása a folyó vizének tisztaságán
már érezteti hatását, amely mindenképpen
megnyugtató a turisztikai ágazatnak is.
A Tisza-parti város is kivette részét e pályázati lehetőségekből, és igyekszik a maga, illetve lakói, valamint az idelátogatók
hasznára fordítani. 2013-ban valósul meg
egy 4,5 milliárd forintos szennyvízberuházás. Ezzel párhuzamosan zajlik az ivóvízminőség-javító program is. Ezek a pályázatok a környezet tisztaságáról, az egészséges
ivóvíz biztosításáról szólnak, ugyanakkor
nem szabad elfelejteni, hogy a polgármester által élhetőnek titulált kisváros számára
az élhetőséghez sok más dologra is szükség
van. Éppen ezért 11 millió forintból a városi sportcsarnok, 42 millió forintból pedig a
sportpálya és létesítményei újulnak meg jövőre. A kisváros polgárait dicséri – mondja
Zsótér Károly –, hogy víziközmű-társulatot
alakítottak, így biztosított a környezetvédelmi beruházások szükséges önrésze is.
Az összefogás erejét mutatja az is, hogy a
városban igen élénk civil élet zajlik, 33 civil szervezet működik.
1993-ban indult útjára a kétévenként
megrendezett Mindszenti Napok programsorozata, amelynek lényege az, hogy öszszehozza a Kárpát-medencében lévő,

Őszi Tisza-part

Mindszent elő-, illetve utónevű településeket egymással. Az érintett települések kérésére az utóbbi években a programoknak
kétévenként mindig más település ad otthont, s az évek során csatlakozott néhány
délvidéki, felvidéki, ukrajnai és erdélyi, sőt
németországi település is, így igen jelentős
eseménnyé nőtte ki magát a találkozó.
Az „Alföld tengerpartjaként” emlegetett gyönyörű homokföveny
Zsótér Károly 53 éves. Feleségével négy gyermeket neveltek fel. Keresztény katolikus. Gépész, építész. 2005
óta aktívan bekapcsolódott a
város társadalmi életébe. Hitvallása: akkor teljes az ember
élete, ha sokat tesz a közösségért. 2010-ben az önkormányzati választásokon
Mindszent város polgármesterévé választották.

Új szemlélet a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.-nél
Stabilizálta gazdasági helyzetét, korszerűsítéseket hajt végre, sőt a közösségépítésben is igyekszik szerepet vállalni a
Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.
Száz százalékban a város tulajdona a
Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft., amely
ebben a formában 2010. január 5-től létezik. Profiljába az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás, a kéményseprés, a távhőszolgáltatás és a Csongrád Városi Gyógy- és
Strandfürdő üzemeltetése tartozik, tájékoztatott Sipos László ügyvezető igazgató. A csatornahálózat 97 százalékos
kiépítettségű, napirenden van az ivóvízminőség javító program, a szennyvízhálózat rekonstrukciója és a telep bővítése is.
Nemcsak ezen a téren történnek változások, de a cég gazdálkodása, szemlélete is
átalakul. – 2011. július elseje óta vagyok
ügyvezető, azóta nagy utat tettünk meg. A
céget a város utolsó szocialista vállalataként emlegették, rám hárult az a nehéz, de
szép feladat, hogy rendbe tegyem. Amikor
átvettem, a mérlegfőösszeg mínusz 75
millió forint volt, fél év alatt plusz 20 millió forintos eredményt értünk el – vázolta
az ügyvezető. Mint hozzáfűzte, még nincsenek az út végén, rengeteg tennivalójuk
van. A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.
meghatározó foglalkoztatója a városnak,
átszervezés, hatékonyabb munkavégzés
bevezetése után száz embernek ad mun-

kát. Sipos László kiemelte, hogy az önkormányzati tulajdonban, résztulajdonban
lévő cégek között erősödik a partneri viszony. Sikerült megtalálni a közös hangot,
feléleszteni az együttműködési szándékot,
s immár együttesen igyekeznek építeni a
közösséget. Erre szolgálnak a rendezvé-

A télen-nyáron nyitva tartó fürdő
Csongrádi víztorony

nyek, amelyek sorából az ügyvezető kiemelte a ragyogóan sikerült Valentin napot és a húsvéti programot. Saját kezdeményezéseik mellett csatlakoznak országos akciókhoz, így például a Fürdők éjszakája programhoz is. Az idei nyáron hőségkapukat helyeztek el a város több
pontján, ami nagyon nagy népszerűségnek
örvendett a hűsölni vágyók számára, ahol
nem csak az emberek, de még a madarak
is felfrissülésre találtak.
Jelentős lépés, hogy felújították a kutat,
magasabb hőfokú vizet nyertek, amit távfűtésre és fürdőüzemeltetésre használnak.
A kút és a távhőrendszer ünnepélyes átadását október közepén tartották, mondta
el az ügyvezető, aki szerint a gyógyvíz
egyre nagyobb teret nyer mind a gyógyászat, mind a megelőzés terén. Ezért, illetve
azért is, mert a város életében fontos szerepet töltött be, szeretnék felújítani a létesítményt. Cél, hogy családbarát legyen,
nyújtson kikapcsolódási és egyben gyógyulási lehetőséget egymástól elszeparálva, de
egységes szerkezetben. A csongrádi víz
magas hőmérséklete ritkaságnak számít,
mint ahogyan barátságos árai is: egy egész
napos teljes árú jegy csupán 820 forintba
kerül. Sipos László örömmel újságolta,
hogy a náluk tapasztalható miliő sokak
számára vonzó, a környező településekről
is járnak a télen-nyáron nyitva tartó, szép,
ligetes csongrádi fürdőbe.

Csongrád biztos alapokra építi jövőjét
Az Alföld ékköveként is emlegetett
Csongrád biztos alapokon képzeli jövőjét. Ennek egy fontos bázisa a víz, legyen
szó ivóvízről, gyógyvízről, vagy éppen a
Tiszáról, amelynek partján fekszik az
ország egyik legzöldebb, leghangulatosabb települése.
A Tisza jobb partján a Körös torkolata alatt
fekszik, 150 km-re Budapesttől, 20 percre
az M5-ös autópályától a megye névadó városa, Csongrád, amelynek egyik védjegye
az egyedülálló, a Körös torkolatában lévő
lenyűgöző homokföveny, amit az „Alföld
tengerpartjaként” szoktak emlegetni, valamint a kiváló minőségű termálvíz, amelynek gyógyvízzé minősítése küszöbön áll.
Csongrád az ország egyik legzöldebb,
leghangulatosabb települése, ahol harmonikusan egyesül a fejlődő gazdasági élet, a
kisvárosi nyugodt hangulat és a pezsgő
közéleti, kulturális élet – mondja dr. Kőrösi
Tibor polgármester. A prosperáló gazdaság
egyik színtere a folyamatosan bővülő ipari
park, amely többek között számos meghatározó cég logisztikai központja.
Csongrád város évtizedek óta rendelkezik egy 2060 méter mély termálkúttal, ám
az évek során a vízhőmérséklet 60 fokra
esett vissza, és a vízhozam is csökkent. Egy
most véget ért beruházás során a vízhozamot 80 köbméter/órára növelték, amelytől a
hőfok 82 fokra emelkedett, ez pedig fejlesztések előtt nyitotta meg az utat. Növelték az ellátásbiztonságot, bővítették a
távhőrendszert, azaz minden közelben fekvő önkormányzati intézményt – óvodákat,
általános iskolákat, középiskolákat, gimnáziumot, magát a városházát is – rákötötték a
meleg vízre, így az önkormányzat jelentős
kiadáscsökkentést ért el. A kijövő vizet a
fürdőben szeretnék hasznosítani, így elkerülik a visszasajtolás kötelezettségét, más-

részt lehetővé válik a fürdő fejlesztése, amit
pályázati támogatással szeretnének megvalósítani. Első lépésben egymilliárd forintért
szeretné Csongrád város fejleszteni fürdőjét, amely rendkívül elavult – hangsúlyozta
a városvezető. A 2000 méterről feltörő víz
nemcsak termálvíz, hanem gyógyvíz is. –
Az értékeknek már birtokában vagyunk, ám
az orvosi folyamat, amely ezt bizonyítja,
jelenleg is zajlik. Biztos vagyok benne, hogy
meg fogjuk kapni a gyógyvízminősítést,
így nem látványfürdőt építünk, amiből
„tizenkettő egy tucat” a környékünkön,
hanem szállodafejlesztéssel összekapcsolt
gyógyvízzel rendelkező fürdőt – húzta alá
dr. Kőrösi Tibor. Hozzátette, ez már nem az
önkormányzat dolga, hanem a magántőkéé.
– Nem győzöm felhívni a figyelmet arra,
hogy az önkormányzat nem tud gyárakat
építeni, nem ez a feladata, de segítheti a termelő beruházásokat. Ez a rendszer éppen
ilyen – hangsúlyozta. Mint mondta, a mostani kút negyven év alatt hűlt ki. Ha az
újabbat is ennyi ideig használhatják, nyert
ügyük van, hiszen 15 év alatt visszatérítik a
hitelt, marad 25 év, ami alatt milliárdokat
takaríthat meg a város. Ez pedig fontos
szempont, ez az elv állt annak a döntésnek
a hátterében is, hogy visszaszerezzék a fürdőt működtető cégben a többségi önkormányzati tulajdont. A szocialista érában az
önkormányzat tulajdoni aránya 25 százalék
volt, ezt 88 százalékra vitték fel. 12 százalékos tulajdonnal egy magán szakmai befektető rendelkezik.
Dr. Kőrösi Tibor kiemelte, hogy a városnak meg kell teremtenie a fejlődés alapjait, azaz a pénzügyi helyzet stabilitását. –
Ha befektetőket kívánunk idevonzani, akkor nyilván azok egy pénzügyileg stabil
városba szeretnek jönni, ahol kiszámítható
jövőképpel rendelkeznek. Ezt mi úgy teremtjük meg, hogy nem vetünk ki évente új

adókat, a város igyekszik kedvező gazdasági környezetet kialakítani. Ezt a célt szolgálja a 300 millió forintos ivóvízjavító
program, a 900 milliós szennyvízprogram,
plusz a fűtésre is használt termálvíz.
A városvezető rámutatott: útjaik rendben
vannak, a város csupán 25 km-re fekszik az
autópályától. Kiemelte, hogy Csongrád –
annak ellenére, hogy az Alföldön fekszik,
és alapvetően barátságtalan homokos, és
néhol kicsit kopár terület veszi körül –
mégis az Alföld ékköve, hiszen rendkívül
zöld, a fásítottság mértéke országos szinten
kiemelkedő. – A Tisza közelségét már nem
is említem, hiszen egy méterre folyik el a
várostól, Tisza-parti város vagyunk, de még
ennél sokkal lényegesebb, hogy a Körös-torok páratlan kincs. Ahogy a Körös lerakja
hordalékát, tengerparti fövenyt hoz létre.
Ez tény, nem a csongrádiak túlzása – fogalmazott a polgármester. Itt – tette hozzá –
egy szabad strand és üdülő terület van egy
tavaly felújított kempinggel, de a fejlesztésén folyamatosan gondolkodnak. A város
legjelentősebb rendezvénye, a Körös-toroki
Fesztivál is ehhez kötődik. Évről évre tízezreket vonz, idén már négynapos volt, kínálata – elsősorban a fiatalok igényeire alapozva – igen sokszínű.

Dr. Kőrösi Tibor 1965-ben
született Budapesten. Nős, két
gyermek édesapja. Földrajz–
történelem, majd jogász szakon
végzett a szegedi egyetemen,
2005-ben közoktatási vezetői
szakvizsgát tett. A Batsányi János
Gimnázium és Szakközépiskola tanára, majd igazgatóhelyettese, 2007–2010
között a Csongrádi Oktatási Központ igazgatója
volt. 2010-től Csongrád város polgármestere.
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Számos fejlesztés szolgálja az élhető várost, Mindszentet
A Tisza bal partján, a Kurca folyó torkolatánál helyezkedik el Mindszent, a 7200
fős kisváros, pontosan félúton Szentes és
Hódmezővásárhely között. A lakosság
többsége még mindig mezőgazdasággal
foglalkozik, bár néhány kisebb vállalkozás ipari tevékenységet is folytat, amelyek leginkább a város ipari területén
működnek – foglalja össze röviden
Mindszent jellemzőit Zsótér Károly polgármester. A városban minden olyan oktatási-kulturális intézmény megtalálható, amelyre egy ekkora településen szükség van.
Mindszent legnagyobb erőssége a Tisza
látványa, a turizmus, és az, hogy egy élhető, nyugodt kisváros – mondja a városvezető. Mindszenten két országos turistaútvonal is keresztülfut, s egy csodálatos, homokos plázs-szerű strand fogadja a látogató-

A mindszenti városháza épülete

kat. Mint Zsótér Károlytól megtudjuk: a
környezet tisztasága érdekében itthon és a
környező országokban kiírt pályázatok
megvalósulása a folyó vizének tisztaságán
már érezteti hatását, amely mindenképpen
megnyugtató a turisztikai ágazatnak is.
A Tisza-parti város is kivette részét e pályázati lehetőségekből, és igyekszik a maga, illetve lakói, valamint az idelátogatók
hasznára fordítani. 2013-ban valósul meg
egy 4,5 milliárd forintos szennyvízberuházás. Ezzel párhuzamosan zajlik az ivóvízminőség-javító program is. Ezek a pályázatok a környezet tisztaságáról, az egészséges
ivóvíz biztosításáról szólnak, ugyanakkor
nem szabad elfelejteni, hogy a polgármester által élhetőnek titulált kisváros számára
az élhetőséghez sok más dologra is szükség
van. Éppen ezért 11 millió forintból a városi sportcsarnok, 42 millió forintból pedig a
sportpálya és létesítményei újulnak meg jövőre. A kisváros polgárait dicséri – mondja
Zsótér Károly –, hogy víziközmű-társulatot
alakítottak, így biztosított a környezetvédelmi beruházások szükséges önrésze is.
Az összefogás erejét mutatja az is, hogy a
városban igen élénk civil élet zajlik, 33 civil szervezet működik.
1993-ban indult útjára a kétévenként
megrendezett Mindszenti Napok programsorozata, amelynek lényege az, hogy öszszehozza a Kárpát-medencében lévő,

Őszi Tisza-part

Mindszent elő-, illetve utónevű településeket egymással. Az érintett települések kérésére az utóbbi években a programoknak
kétévenként mindig más település ad otthont, s az évek során csatlakozott néhány
délvidéki, felvidéki, ukrajnai és erdélyi, sőt
németországi település is, így igen jelentős
eseménnyé nőtte ki magát a találkozó.
Az „Alföld tengerpartjaként” emlegetett gyönyörű homokföveny
Zsótér Károly 53 éves. Feleségével négy gyermeket neveltek fel. Keresztény katolikus. Gépész, építész. 2005
óta aktívan bekapcsolódott a
város társadalmi életébe. Hitvallása: akkor teljes az ember
élete, ha sokat tesz a közösségért. 2010-ben az önkormányzati választásokon
Mindszent város polgármesterévé választották.

Új szemlélet a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.-nél
Stabilizálta gazdasági helyzetét, korszerűsítéseket hajt végre, sőt a közösségépítésben is igyekszik szerepet vállalni a
Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.
Száz százalékban a város tulajdona a
Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft., amely
ebben a formában 2010. január 5-től létezik. Profiljába az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás, a kéményseprés, a távhőszolgáltatás és a Csongrád Városi Gyógy- és
Strandfürdő üzemeltetése tartozik, tájékoztatott Sipos László ügyvezető igazgató. A csatornahálózat 97 százalékos
kiépítettségű, napirenden van az ivóvízminőség javító program, a szennyvízhálózat rekonstrukciója és a telep bővítése is.
Nemcsak ezen a téren történnek változások, de a cég gazdálkodása, szemlélete is
átalakul. – 2011. július elseje óta vagyok
ügyvezető, azóta nagy utat tettünk meg. A
céget a város utolsó szocialista vállalataként emlegették, rám hárult az a nehéz, de
szép feladat, hogy rendbe tegyem. Amikor
átvettem, a mérlegfőösszeg mínusz 75
millió forint volt, fél év alatt plusz 20 millió forintos eredményt értünk el – vázolta
az ügyvezető. Mint hozzáfűzte, még nincsenek az út végén, rengeteg tennivalójuk
van. A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.
meghatározó foglalkoztatója a városnak,
átszervezés, hatékonyabb munkavégzés
bevezetése után száz embernek ad mun-

kát. Sipos László kiemelte, hogy az önkormányzati tulajdonban, résztulajdonban
lévő cégek között erősödik a partneri viszony. Sikerült megtalálni a közös hangot,
feléleszteni az együttműködési szándékot,
s immár együttesen igyekeznek építeni a
közösséget. Erre szolgálnak a rendezvé-

A télen-nyáron nyitva tartó fürdő
Csongrádi víztorony

nyek, amelyek sorából az ügyvezető kiemelte a ragyogóan sikerült Valentin napot és a húsvéti programot. Saját kezdeményezéseik mellett csatlakoznak országos akciókhoz, így például a Fürdők éjszakája programhoz is. Az idei nyáron hőségkapukat helyeztek el a város több
pontján, ami nagyon nagy népszerűségnek
örvendett a hűsölni vágyók számára, ahol
nem csak az emberek, de még a madarak
is felfrissülésre találtak.
Jelentős lépés, hogy felújították a kutat,
magasabb hőfokú vizet nyertek, amit távfűtésre és fürdőüzemeltetésre használnak.
A kút és a távhőrendszer ünnepélyes átadását október közepén tartották, mondta
el az ügyvezető, aki szerint a gyógyvíz
egyre nagyobb teret nyer mind a gyógyászat, mind a megelőzés terén. Ezért, illetve
azért is, mert a város életében fontos szerepet töltött be, szeretnék felújítani a létesítményt. Cél, hogy családbarát legyen,
nyújtson kikapcsolódási és egyben gyógyulási lehetőséget egymástól elszeparálva, de
egységes szerkezetben. A csongrádi víz
magas hőmérséklete ritkaságnak számít,
mint ahogyan barátságos árai is: egy egész
napos teljes árú jegy csupán 820 forintba
kerül. Sipos László örömmel újságolta,
hogy a náluk tapasztalható miliő sokak
számára vonzó, a környező településekről
is járnak a télen-nyáron nyitva tartó, szép,
ligetes csongrádi fürdőbe.

Csongrád biztos alapokra építi jövőjét
Az Alföld ékköveként is emlegetett
Csongrád biztos alapokon képzeli jövőjét. Ennek egy fontos bázisa a víz, legyen
szó ivóvízről, gyógyvízről, vagy éppen a
Tiszáról, amelynek partján fekszik az
ország egyik legzöldebb, leghangulatosabb települése.
A Tisza jobb partján a Körös torkolata alatt
fekszik, 150 km-re Budapesttől, 20 percre
az M5-ös autópályától a megye névadó városa, Csongrád, amelynek egyik védjegye
az egyedülálló, a Körös torkolatában lévő
lenyűgöző homokföveny, amit az „Alföld
tengerpartjaként” szoktak emlegetni, valamint a kiváló minőségű termálvíz, amelynek gyógyvízzé minősítése küszöbön áll.
Csongrád az ország egyik legzöldebb,
leghangulatosabb települése, ahol harmonikusan egyesül a fejlődő gazdasági élet, a
kisvárosi nyugodt hangulat és a pezsgő
közéleti, kulturális élet – mondja dr. Kőrösi
Tibor polgármester. A prosperáló gazdaság
egyik színtere a folyamatosan bővülő ipari
park, amely többek között számos meghatározó cég logisztikai központja.
Csongrád város évtizedek óta rendelkezik egy 2060 méter mély termálkúttal, ám
az évek során a vízhőmérséklet 60 fokra
esett vissza, és a vízhozam is csökkent. Egy
most véget ért beruházás során a vízhozamot 80 köbméter/órára növelték, amelytől a
hőfok 82 fokra emelkedett, ez pedig fejlesztések előtt nyitotta meg az utat. Növelték az ellátásbiztonságot, bővítették a
távhőrendszert, azaz minden közelben fekvő önkormányzati intézményt – óvodákat,
általános iskolákat, középiskolákat, gimnáziumot, magát a városházát is – rákötötték a
meleg vízre, így az önkormányzat jelentős
kiadáscsökkentést ért el. A kijövő vizet a
fürdőben szeretnék hasznosítani, így elkerülik a visszasajtolás kötelezettségét, más-

részt lehetővé válik a fürdő fejlesztése, amit
pályázati támogatással szeretnének megvalósítani. Első lépésben egymilliárd forintért
szeretné Csongrád város fejleszteni fürdőjét, amely rendkívül elavult – hangsúlyozta
a városvezető. A 2000 méterről feltörő víz
nemcsak termálvíz, hanem gyógyvíz is. –
Az értékeknek már birtokában vagyunk, ám
az orvosi folyamat, amely ezt bizonyítja,
jelenleg is zajlik. Biztos vagyok benne, hogy
meg fogjuk kapni a gyógyvízminősítést,
így nem látványfürdőt építünk, amiből
„tizenkettő egy tucat” a környékünkön,
hanem szállodafejlesztéssel összekapcsolt
gyógyvízzel rendelkező fürdőt – húzta alá
dr. Kőrösi Tibor. Hozzátette, ez már nem az
önkormányzat dolga, hanem a magántőkéé.
– Nem győzöm felhívni a figyelmet arra,
hogy az önkormányzat nem tud gyárakat
építeni, nem ez a feladata, de segítheti a termelő beruházásokat. Ez a rendszer éppen
ilyen – hangsúlyozta. Mint mondta, a mostani kút negyven év alatt hűlt ki. Ha az
újabbat is ennyi ideig használhatják, nyert
ügyük van, hiszen 15 év alatt visszatérítik a
hitelt, marad 25 év, ami alatt milliárdokat
takaríthat meg a város. Ez pedig fontos
szempont, ez az elv állt annak a döntésnek
a hátterében is, hogy visszaszerezzék a fürdőt működtető cégben a többségi önkormányzati tulajdont. A szocialista érában az
önkormányzat tulajdoni aránya 25 százalék
volt, ezt 88 százalékra vitték fel. 12 százalékos tulajdonnal egy magán szakmai befektető rendelkezik.
Dr. Kőrösi Tibor kiemelte, hogy a városnak meg kell teremtenie a fejlődés alapjait, azaz a pénzügyi helyzet stabilitását. –
Ha befektetőket kívánunk idevonzani, akkor nyilván azok egy pénzügyileg stabil
városba szeretnek jönni, ahol kiszámítható
jövőképpel rendelkeznek. Ezt mi úgy teremtjük meg, hogy nem vetünk ki évente új

adókat, a város igyekszik kedvező gazdasági környezetet kialakítani. Ezt a célt szolgálja a 300 millió forintos ivóvízjavító
program, a 900 milliós szennyvízprogram,
plusz a fűtésre is használt termálvíz.
A városvezető rámutatott: útjaik rendben
vannak, a város csupán 25 km-re fekszik az
autópályától. Kiemelte, hogy Csongrád –
annak ellenére, hogy az Alföldön fekszik,
és alapvetően barátságtalan homokos, és
néhol kicsit kopár terület veszi körül –
mégis az Alföld ékköve, hiszen rendkívül
zöld, a fásítottság mértéke országos szinten
kiemelkedő. – A Tisza közelségét már nem
is említem, hiszen egy méterre folyik el a
várostól, Tisza-parti város vagyunk, de még
ennél sokkal lényegesebb, hogy a Körös-torok páratlan kincs. Ahogy a Körös lerakja
hordalékát, tengerparti fövenyt hoz létre.
Ez tény, nem a csongrádiak túlzása – fogalmazott a polgármester. Itt – tette hozzá –
egy szabad strand és üdülő terület van egy
tavaly felújított kempinggel, de a fejlesztésén folyamatosan gondolkodnak. A város
legjelentősebb rendezvénye, a Körös-toroki
Fesztivál is ehhez kötődik. Évről évre tízezreket vonz, idén már négynapos volt, kínálata – elsősorban a fiatalok igényeire alapozva – igen sokszínű.

Dr. Kőrösi Tibor 1965-ben
született Budapesten. Nős, két
gyermek édesapja. Földrajz–
történelem, majd jogász szakon
végzett a szegedi egyetemen,
2005-ben közoktatási vezetői
szakvizsgát tett. A Batsányi János
Gimnázium és Szakközépiskola tanára, majd igazgatóhelyettese, 2007–2010
között a Csongrádi Oktatási Központ igazgatója
volt. 2010-től Csongrád város polgármestere.
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Mesés falatkák a Hungerit Zrt.-től
Magyarország legkisebbjéből az ország
egyik legnagyobb baromfitenyésztő és -feldolgozó vállalkozásává
nőtte ki magát két évtized alatt a Hungerit
Zrt. A cég munkavállalóinak száma a tizenötszörösére, éves árbevétele pedig a negyvenhatszorosára nőtt – derül ki Magyar
József elnök-vezérigazgató szavaiból,
aki hangsúlyozza, hogy a Hungerit magyar terméket állít elő magyar alapanyagból, magyar munkaerővel, egy
magyar üzemben.
– Milyen hagyománya van Szentesen a baromfifeldolgozásnak?
– Szentesen 1922 óta foglalkoznak baromfifeldolgozással. A mai gazdasági társaság
elődje 1990-ben indult útjára három ország
– Magyarország, Németország, Olaszország – befektetői segítségével. A név is innen, a három ország nemzetközi elnevezéséből alakult ki. (Hungary, Germany, Italy
– Hungerit) 1990. december elsején a
Hungerit volt Magyarország legkisebb baromfitenyésztéssel és -feldolgozással foglalkozó üzeme, az elmúlt 22 évben azonban az ország egyik legnagyobb ilyen profilú vállalkozásává váltunk. Akkor 100 ember kezdett dolgozni, s 800 millió forintos
éves árbevételünk volt, az elmúlt évben
1500-an dolgoztak a társaságunknál, és az
árbevétel meghaladta a 37 milliárd forintot. Termékeink fele exportra készül – 34
országba exportálunk –, a másik fele pedig
a hazai piacra. Időközben a tulajdonosi viszonyok is átalakultak némiképp. Ma már
többségében, 94,6 százalékban magyar, 5,4
százalékban pedig német tulajdonú a
Hungerit Zrt., amely mostanra már csak
nevében őrzi az egykori olasz érdekeltséget is.

– Milyen termékeket gyártanak?
– Az üzemben működő két pálya közül
az egyiken csak csirkét vágunk, mégpedig
évente 11 millió darabot; a másikon, az
úgynevezett kombinált pályán pedig libát,
illetve kacsát. 450 ezer húslibát, 950 ezer
hízott libát, 400 ezer hízott kacsát és 7,6
millió pecsenyekacsát vágunk le évente. A
három panírüzemből 8,5-9 ezer tonna panírozott, készre sütött termék kerül a fogyasztók asztalára. A háziasszonyoknak
nincs más dolga, csak felmelegíteni és tálalni ezeket a termékeket. Az úgynevezett
vörösáruüzemünkben évi 4500-5000 tonna
virslit, párizsit, sonkát állítunk elő. A feldolgozóüzembe pedig a saját telepünkről
érkezik az alapanyag.
– Milyen újdonságok várhatók a közeljövőben?
– A társaságunk igyekszik időről időre
megújulni. Nemrégiben a Walt Disney-től
vásároltuk meg ismert mesefigurák felhasználásnak jogát, és ezekben a napokban
kerül piacra a figurás „kollekció” mind felvágott, mind panírozott áru tekintetében. A
felvágott terméken 6 féle ismert Disney-figura lesz, „Mesés falatkák” elnevezéssel
pedig négyféle figurás készre sütött termék
jelenik meg a gyermekek nagy örömére. A
megújulás ugyanakkor a beruházásokban
is megmutatkozik. Legutóbb, májusban
egy broilertelepet alakítottunk ki (a broiler
gyorsan növekvő, jó takarmányhasznosító
csirkefajta, amelyet a húsáért tartanak – a
szerk.), amely 2,2 millió csirke nevelésére
alkalmas. A beruházás 1,7 milliárd forintba
került. A legmodernebb technika biztosítja
azt, hogy innen a lehető legjobb minőségű
csirke kerüljön be a vágóhídra.
– További tervek, beruházások?
– A tervek szerint már novemberre felépül a keverőüzemünk, amely eddig hiányzott a palettáról, s amely majd a meglévő
állatállomány takarmányszükségletét biztosítja. Arra törekszünk, hogy a körülmé-

nyekhez és a lehetőségeinkhez képest a
legjobb munkakörülményeket biztosítsuk
dolgozóink számára is. Ezért is végzünk
évek óta olyan beruházásokat, amelyek
megkönnyítik az egyes munkafázisokat, és
kellemesebbé teszik a munkaidőt. Emellett
igen fontosnak tartjuk, hogy a dolgozók lehetőleg időben megkapják fizetésüket, és a
megélhetésük biztosított legyen.
– Miként veszik ki részüket a környezet
megóvásából és a társadalmi szerepvállalásból?
– Társaságunk fontosnak tartja, éppen
ezért igen sokat költ a környezetvédelemre,
a különböző higiéniai előírásokra. Azt vallom ugyanis, hogy az élelmiszer bizalmi
termék, amelynek eladhatósága a fogyasztók bizalmán alapul. Ezért nagyon fontos,
hogy az ivóvíz, vagy akár a szennyvíztisztítás megfelelő legyen. A környezet megóvása mellett jelentős figyelmet fordítunk a társadalmi szerepvállalásra is. Igyekszünk
minden fontos, a városhoz kötődő kisebb
vagy nagyobb rendezvényt szponzorálni,
legyen szó óvodai, iskolai rendezvényről,
vagy akár egy színházi előadásról, de az elsődleges a sport, ezenbelül is a vízilabda támogatása. Nem véletlen, hogy az Országos
Bajnokság 3. helyén álló szentesi OB I-es
női vízilabda csapat a Hungerit-Szentesi
Vízilabda Klub nevet viseli.
– Mennyire ismerik el a Hungerit Zrt. tevékenységét a szakmában vagy a városban?
– A Hungerit Zrt. számos szakmai elismerést kapott az elmúlt két évtizedben,
amelyek mögött nagyon sok munka van. A
különböző díjakat, kitüntetéseket azért
tartjuk fontosnak, mert ezek a vásárlók felé is jelzik azt a sok-sok erőfeszítést, amelyet társaságunk a minőségi élelmiszerelőállítás érdekében tesz. Ugyanakkor
engem személy szerint is elismertek, 2001ben megkaptam Szentes Város Díszpolgára címet, ami nagy megtiszteltetés számomra.
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Csongrád megye

Mesés falatkák a Hungerit Zrt.-től
Magyarország legkisebbjéből az ország
egyik legnagyobb baromfitenyésztő és -feldolgozó vállalkozásává
nőtte ki magát két évtized alatt a Hungerit
Zrt. A cég munkavállalóinak száma a tizenötszörösére, éves árbevétele pedig a negyvenhatszorosára nőtt – derül ki Magyar
József elnök-vezérigazgató szavaiból,
aki hangsúlyozza, hogy a Hungerit magyar terméket állít elő magyar alapanyagból, magyar munkaerővel, egy
magyar üzemben.
– Milyen hagyománya van Szentesen a baromfifeldolgozásnak?
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– Magyarország, Németország, Olaszország – befektetői segítségével. A név is innen, a három ország nemzetközi elnevezéséből alakult ki. (Hungary, Germany, Italy
– Hungerit) 1990. december elsején a
Hungerit volt Magyarország legkisebb baromfitenyésztéssel és -feldolgozással foglalkozó üzeme, az elmúlt 22 évben azonban az ország egyik legnagyobb ilyen profilú vállalkozásává váltunk. Akkor 100 ember kezdett dolgozni, s 800 millió forintos
éves árbevételünk volt, az elmúlt évben
1500-an dolgoztak a társaságunknál, és az
árbevétel meghaladta a 37 milliárd forintot. Termékeink fele exportra készül – 34
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a hazai piacra. Időközben a tulajdonosi viszonyok is átalakultak némiképp. Ma már
többségében, 94,6 százalékban magyar, 5,4
százalékban pedig német tulajdonú a
Hungerit Zrt., amely mostanra már csak
nevében őrzi az egykori olasz érdekeltséget is.

– Milyen termékeket gyártanak?
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