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Minden korosztálynak élmény
az ópusztaszeri park
Egész évben látogatható, és látogatják is az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkot. Se szeri, se száma az
újdonságoknak, programoknak. Az ide érkezők kiszolgálásának színvonalát emelő, a látnivalók sorát gazdagító
fejlesztésekről, valamint a további tervekről Kertész Péter ügyvezető igazgató adott tájékoztatást.
– Rengeteg az új látnivaló az emlékparkban.
Milyen forrásból milyen fejlesztéseket hajtottak
végre?
– 2013-2014 a fejlesztések jegyében telt nálunk. Európai uniós forrásból számos újdonságot
tudtunk megvalósítani. Ezek között két határon
átnyúló program is volt, melyekben romániai partnerekkel dolgoztunk együtt. Megújult a
szélmalom, mégpedig oly módon, hogy be is
lehet üzemelni. Korhű tárgyakkal rendeztük be,
amiket a látogatók kézbe vehetnek. 2013-ban
adtuk át a Puszta házát, ami ökocentrumként
működik, bemutatja a körülöttünk lévő állat- és
növényvilágot, emellett az egészséges életmódra nevelés bázisa.
2013-ban egy kiemelt turisztikai pályázat keretében felépült egy új, többfunkciós látogatóközpont, ahol vendégváró, foglalkoztató helyiségek, előadóterem és időszaki kiállítási termek
találhatóak. A Feszty-körképnek is helyet adó
Rotunda épülete ma már belülről teljesen körüljárható. Az új kiállítások olyan korszerű multimédiás és interaktív elemeket is tartalmaznak,
amelyek mindenben megfelelnek a mai kor múzeumi-turisztikai elvárásainak. Örökségműhelyünkben pedig látogatóink valódi régészekké,
antropológusokká válhatnak, és a gyakorlatban
is kipróbálhatják a különböző népi mesterségek
fogásait.
Vendégeink vetítőtermünkben a parkhoz
kapcsolódó történelmi időkről háromdimenziós
filmeket nézhetnek, amelyek listája folyamatosan bővül. Elkészült a Hungarikum tárház, valamint egy 300 fős konferenciaközpont.
– Utóbbi kialakítását mi indokolta?
– Mint muzeális kiállítóhely és emlékpark a
törvény nem írja elő számunkra a tudományos
háttérmunkát, de mi erre komoly hangsúlyt fektetünk. A központot június 30-án adtuk át, azóta
már történészek, zenészek tanácskoztak nálunk.
Később, ha lesz rá lehetőség, minőségi szálláshelyeket is szeretnénk kialakítani, most a többnapos konferenciák szervezése során környékbeli szállodákkal működünk együtt.
– Annak mi a jelentősége, hogy a Rotunda
körbejárhatóvá vált?
– Így újabb kiállítások nyílhattak, köztük egy
hiánypótló tárlat a Feszty-körkép születéséről,
parkba kerüléséről. Van egy panoptikumszerű

Feszty-szalon, ahol azokat a személyeket jelenítjük meg, akik részt vettek az elkészítésében,
rekonstruáltuk a Kingyesi tanyát, ahol a vázlatok készültek.
Igyekeztünk belopni a középkort is a parkra,
ezzel az időszakkal eddig csak a Szer monostor
kiállítás foglalkozott, most bővítettük az interaktív Várak, csaták kiállítással. Megnyitottunk
egy numizmatikai kiállítást is, amelyben megismerhetik az Árpád-kori pénzverés sajátosságait.
Szintén uniós forrásból történtek fejlesztések a
skanzenben, ahol korábban szakrális építmény
nem volt, pedig egy magyar falu elképzelhetetlen templom nélkül. Az 1850-ben épült ányási
Pallavicini-kápolnát tudtuk rekonstruálni, a korabeli technikát alkalmazva. Ám ez nem csupán
kiállítótér, a templomot élővé varázsoltuk, már
tartottak benne keresztelőt, esküvőt.
– Milyen rendezvényekkel várják a vendégeket?
– Gazdag a repertoár, amelyből idén még
hátra van a szobori búcsú, a Szent Mihály-napi iparosok napja, és a Magyarok Karácsonya.
Rendszeresek és nagy sikernek örvendenek a
múzeumpedagógiai programok, melyek kínálatában szintén vannak új elemek.
– További fejlesztéseket terveznek-e?
– Több pályázatunk van. Köztük egy, amit a
Kiskunsági Nemzeti Parkkal közösen nyújtottunk be, s nyertünk el a Körtvélytó környékének

megújítására, tanösvény létrehozására. Terveink
között szerepel, hogy bemutassuk az egykori
nemzetségi monostor területén zajló gazdasági
tevékenységek egy részét. Ehhez gyógynövényes kert, feldolgozó üzem, valamint múzeumpedagógiai foglalkoztató épülne.
Az emlékpark 55 hektáron fekszik, ezért nagyon
fontos, hogy a vendégforgalmi kiszolgáló épületben a látogatók összeállíthatják saját programjukat, választhatnak szolgáltatásokat, jegytípusokat.
Számos új látnivalóval, múzeumpedagógiai foglalkoztató térrel gazdagodott a park, köztük egy
vakok és gyengénlátók számára kialakított térrel.
A múzeumpedagógiai program nem „korhatáros”,
nemcsak gyerekeknek nyújt élményt. Hosszas, alapos előkészítés után készült el a multimédiás játszótér, ahol oklevélgenerátor, kukucskakép, történelmi légyott, kvízjáték várja a látogatókat.

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.

Csongrád megye
jól fejlődő térség

Az ország hagymatermésének felét a megye adja

A hazánk délkeleti részén fekvő Csongrád megye teljes egészében síkság.
A kiváló minőségű termőföldnek és a napsütéses órák magas számának
köszönhetően az országos átlag feletti mezőgazdasági potenciállal rendelkezik. A megye jelenéről és közeli jövőjéről Kakas Bélát, a Csongrád
Megyei Közgyűlés elnökét kérdeztük.
− Csongrád a magyar, a szerb és a román határ találkozásánál, közlekedési és kereskedelmi
útvonalak metszéspontjában fekszik. Mit jelent
ez az önök számára, különösen most, amikor a
bevándorlás ilyen égető probléma?
− A megyénkbe érkezik a határainkat illegálisan átlépők mintegy háromnegyed része, a
határ menti kistelepülések, Röszke, Ásotthalom
és Mórahalom különösen érintettek. A bevándorlási hullám napjainkra kezelhetetlenné és
kontroll nélkülivé vált, s ez tette indokolttá a
műszaki határzár megépítését. Természetesen
szem előtt kell tartanunk a probléma humanitárius kezelését, itt mindenekelőtt a menekültstátuszt kérőkre gondolok. Persze sokak szerint a
migránsok nagy számában komoly szerepet játszik a szervezett embercsempészet, ugyanis itt
óriási pénzek mozognak. Ami bennünket illet: a
kormányhivatal, a megyei és a települési önkormányzatok, a rendőrség napi szinten, forródróton cseréli az információkat, mi magunk is részt
vettünk helikopteres határbejáráson. Az érintett
települések polgármestereivel folyamatosan
egyeztetve próbáljuk kezelni a helyzetet.
− Összesen mintegy 73 milliárd forint úgynevezett TOP-forrás áll a megye rendelkezésére a 2020-ig tartó uniós ciklusban. Mire elegendő ez az összeg?
− Az említett összeg megoszlik a megye

(29,19 milliárd), valamint a megyei jogú város,
Szeged (33,87) és az ugyancsak megyei jogú
város, Hódmezővásárhely (9,84) között. Fontos,
hogy jól lássuk az arányokat. Csongrád megyében a két megyei jogú városon kívül 58 település
van, s ezekben él a lakosság fele. Az Integrált Területi Programnak az országos integrált rendszerbe való illesztése jelen pillanatban a jóváhagyás
stádiumában van, szeptemberben várjuk a bejelentést. Az említett 29,19 milliárd forintot nem
a vállalkozásoknak, hanem a települési önkormányzatoknak szánjuk. A források egyharmad
része a gazdaságfejlesztést támogatja, a kétharmada pedig a klasszikus településüzemeltetésre,
-működtetésre és -fejlesztésre fordítható.
folytatás az 5. oldalon
Kakas Béla
A ’90-es évek közepe óta él
Sándorfalván. Vállalkozóként turisztikai, illetve egy kézműves termékeket
forgalmazó céget vezetett. Az egykori varroda épületében kovácsoltvas tárgyakat gyártó üzemet létesített. Két cikluson át volt a település
polgármestere. 2014 őszén választották meg a Csongrád Megyei Közgyűlés elnökévé. Négy gyermeke és
négy unokája van.
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Kedves Olvasó!

19 évesen kerültem Szegedre, azaz immár 27 éve élek Csongrád megye „fővárosában”. A Szegedi Nemzeti Színház
lett a második otthonom, az épületnek
minden sarkát, szegletét jól ismerem,
ahogy az itt dolgozó embereket is, a balett-társulatom pedig szinte a második
családom. A kötődés a színházhoz és
annak közönségéhez nagyon erős bennem. A darabjaimat úgy fogalmazom
meg, hogy azok minden alkalommal az
újdonság erejével szólítsák meg a szegedi közönséget.
Szeged egy 170 ezres, nyüzsgő nagyváros, ám abban az értelemben „kisváros”, hogy bizonyos körökben mindenki
ismer mindenkit. Így elmondható, hogy
nagyon sok helyen törzsvendégnek érzem magam Szegeden, s ez otthonossá
teszi az itteni életemet. Ha megyek az
utcán, sok embernek kell köszönnöm,
számtalan jó ismerősöm, barátom él itt.
Alkotóként sokat dolgozom Budapesten, de külföldre is gyakran hívnak,
a társulattal is rendszeresen lépünk fel
más városokban. Ám haza mindig Szegedre térek, ahol a Szegedi Kortárs Balett az egyik legjobb hírvivője a város
kulturális életének.
Legközelebb ősszel lesz premierünk,
amelyre természetesen örömmel hívom meg e magazin olvasóit. Szegedi
ősbemutatója lesz a Carl Orff zenéjére
készült Catulli Carminának, amelyet
már egy-egy alkalommal előadtunk
Budapesten. Mellé, második egyfelvonásosként pedig egy olasz koreográfus,
Enrico Morelli készít egy táncjátékot. E
két darabnak novemberben lesz a premierje a Szegedi Nemzeti Színházban.
Remélem, találkozunk!
Juronics Tamás
Kossuth-díjas táncművész, koreográfus,
a Szegedi Kortárs Balett
művészeti vezetője
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Kormányhivatal
a lakosság szolgálatában
Tavaly nyáron nevezték ki dr. Juhász Tündét a Csongrád Megyei Kormányhivatal élére. Kérésünkre a kormánymegbízott az általa vezetett hivatal legfontosabb idei feladatairól számolt be.
A szerb–magyar, illetve a schengeni román–
magyar országhatár közelsége miatt a Csongrád Megyei Kormányhivatal fennállása óta
ellát olyan feladatokat, amelyek speciálisnak
mondhatóak. Ilyenek például az élelmiszer-,
illetve állategészségügyi ellenőrzés a határátkelőn, vagy az EKÁR rendszerben az
össztömeg-mérés felügyelete. Mint arról dr.
Juhász Tünde beszámolt, az elmúlt hetekben,
hónapokban az államhatár adta többletfeladatok sora tovább bővült. A júliusban megalkotott jogszabályok értelmében az ideiglenes
biztonsági határzárral érintett területeken a
magyar állam részére ideiglenes használati
jogot kellett bejegyezniük, s ezzel egy időben
megkezdték az ottani földtulajdonosok kártalanítását.
A migrációval kapcsolatos másik feladat
közegészségügyi, illetve járványügyi jellegű. A Csongrád Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztálya folyamatosan
kapcsolatban áll a migránsok ügyeit kezelő
hatóságokkal és civil szervezetekkel, illetve

a helyi lakossággal. Sokrétű feladataik közül
a kormánymegbízott kiemelte a közegészségügyi és járványügyi megelőző intézkedéseket,
amelynek részeként rendszeresen tartanak ellenőrzéseket olyan közterületeken, épületekben, ahol a migránsok nagy számban megfordulnak. Legutóbb a szegedi vasútállomáson
és Ásotthalmon tartottak mintavétellel együtt
járó közegészségügyi szemlét. Szerencsére
eddig minden vizsgálat negatív eredményt
mutatott. A megyei kormányhivatal részt vesz
abban az országos közfoglalkoztatási mintaprogramban is, amely keretében közfoglalkoztatottakat vonnak be az ideiglenes biztonsági határzár építésébe.
A migrációval összefüggő és a biztonsági
határzárral kapcsolatos feladatok mellett természetesen maradéktalanul ellátják a hatósági teendőket is. Az idei év legnagyobb kihívása, hogy a központi épületben párhuzamosan
zajlik egy közel egymilliárd forint értékű,
energetikai korszerűsítés és az ország legtöbb
munkaállomással rendelkező kormányabla-

kának kialakítása. A beruházásoknak október
31-éig el kell készülniük. A már működő kormányablakok egyébként rendkívül sikeresek,
− rendre pozitív visszajelzések érkeznek mind
az ügyfelek, mind az ügyintézők részéről.
Dr. Juhász Tünde hangsúlyozta: a Csongrád
Megyei Kormányhivatal legfőbb célja, hogy
kiváló minőségben, határidőre, maradéktalan pénzfelhasználással valamennyi tervezett
kormányablakuk megkezdhesse működését
2015-ben, és az ügyfelek elégedettek legyenek az általuk nyújtott közszolgáltatásokkal.
Dr. Juhász Tünde
Az Államigazgatási Főiskolán végzett, mint igazgatásszervező, majd
jogászi, illetve MBA mesterdiplomát
szerzett. A közigazgatás területén
több mint húszéves gyakorlattal
rendelkezik: volt titkárság- és kabinetvezető, illetve minisztériumi sajtófőnök is. A munka mellett több civil
szervezetben tevékenykedik. Két
kislány édesanyja.

25 éves a HUNGERIT Zrt.
A szentesi székhelyű HUNGERIT Baromfifeldolgozó
és Élelmiszeripari Zrt. idén decemberben ünnepli
fennállásának 25. évfordulóját. Szakmai tudásuk,
felkészültségük azonban sokkal mélyebben gyökerezik, és egészen 1922-ig nyúlik vissza: azóta működik Szentesen baromfifeldolgozó cég. A vállalat
profilja két fő területre koncentrálódik: elsődlegesen
feldolgozott egész és darabolt baromfi termékek,
valamint továbbfeldolgozott termékek előállítására.
A HUNGERIT Zrt. gyártja és forgalmazza a VALDOR
termékcsaládot, amely folyamatosan bővül elsődlegesen feldolgozott, továbbfeldolgozott, illetve panírozott, készre sütött termékekkel egyaránt. Másik
ismert termékcsaládjuk a háromféle ízesítésben kapható, kifejezetten magas minőségű DELKO pulykamell készítményeket tartalmazó portfólió.
A termékek kiváló minőségét garantálják a saját
szülőpároktól eredő tojások, valamint az ezekből
származó, szintén saját telepeken nevelt baromfiállomány. Küldetésük minőségi alapanyagokból
kiváló minőségű termékek gyártása, továbbá olyan
konyhakész termékek előállítása, melyek elkészítése a vásárló részéről minimális idő- és energiaráfordítást igényel, ugyanakkor ízletes, változatos fogásként kerülhetnek a családi asztalra.
www.hungerit.hu

Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.
6600 Szentes, Attila u. 3.
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Csongrád város Tisza-parti szabad strandja a megye egyik legkedveltebb pihenőhelye

Csongrád megye jól fejlődő térség
folytatás a 3. oldalról
Ez utóbbi alatt értendő az egészségügyi alapellátás, a szociális intézmények hálózata, óvoda,
bölcsőde és az egyéb önkormányzati feladatok
egész sora. Fontos megjegyeznem, hogy itt
százszázalékos támogatás is lehetséges, tehát
nem kell minden esetben önerő. Kialakítottunk
egy arányrendszert: a tízezer fő alatti települések prioritásokban bizonyos százalékig egy keretkontingenst kapnak. Ez 70 százalék, ami azt
jelenti, hogy a nagyvárosok nem „vihetik el” a
keretet. Tehát 70% a sok kicsié, és 30% a három nagyvárosé. A prioritások közül kiemelem a
gazdasági környezet fejlesztését, a foglalkoztatás elősegítését és a vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztést. Az önkormányzatoknak és a versenyszférának minden településen együtt kell gondolkodniuk. Ha a ciklus
végéig rendelkezésre álló forrásokat elosztjuk
a települések számával, akkor nem jön ki nagy
összeg egy-egy településre vonatkozóan. Persze
igaz az is, hogy az elmúlt 8-10 évben a kohéziós jellegű felzárkóztatási program látványosan
helyzetbe hozta a hazai települések többségét.
− Létezik-e valamiféle specifikum a Csongrád megyei területfejlesztési programban?
− Az operatív program, illetve az ITP szellemiségében és prioritásaiban is értelmezi a
megye adottságait. Csongrád mezőgazdasági
alapon működő és fejlődő megye, amely előtt
hatalmas kihívások állnak. A mórahalmi homokhátság, Szentes, illetve Makó környéke három olyan, saját arculattal rendelkező mezőgazdasági régió, amelyeknek fejlesztését komplex
módon kell megvalósítani. Ehhez ismernünk
kell a mezőgazdasági termelés és az értékesítés problémáit, a helyi termelők gondjait. Akik
évről évre megszenvedik a kényszerértékesítés
terhét, azt, amikor egy időben, dömpingszerűen
kénytelenek megjelenni termékeikkel a piacon.
Ha létesülne hűtött tárolókapacitás és minél ma-

gasabb szintű feldolgozás, akkor merőben más
lenne a helyzetük. Pályázniuk a cégeknek, illetve az önkormányzatoknak kell, miénk viszont a
koordinációs szerep.
− Mit tekint a megyei közgyűlés előtt álló legfontosabb feladatnak a következő években?
− Célunk, hogy a megye 60 településén
élő közel félmillió ember helyben találja meg
a boldogulását, és hogy maximálisan kihasználjuk a fejlesztési források által kínálkozó
lehetőségeket. Ehhez összehangolt és tudatos
tervezésre, illetve cselekvésre van szükség.
Érezzük ennek súlyát, ám nem nehezékként
tekintünk rá, hanem épp ellenkezőleg: erőt
merítünk belőle. Nem vesztegettük az időt,
számot vetettünk, pontosan és őszintén tükröt
tartottunk magunk elé. Magyarország megyei
önkormányzatai között egyedülálló módon
elkészítettük Csongrád megye angol nyelvű
befektetés-ösztönző kiadványát és Csongrád
megye befektetés-ösztönzési stratégiáját. Ez
a két szakmai anyag nélkülözhetetlen ahhoz,
hogy a Csongrád megye fejlesztéséért felelős
miniszteri biztossal, B. Nagy László úrral közösen megkezdhessük az operatív munkát és a
kormányzati szintű egyeztetéseket.
– Megyei elnökként hogyan tudja kamatozatni korábbi polgármesteri tapasztalatait?
− Az a nyolc év, amikor egy település várossá
válási folyamatának részese lehettem, óriási tapasztalatokkal gazdagított. Akkor megtanultam
az Európai Városok Chartájában megfogalmazott, a városokban élő polgárok jogait biztosítandó beruházások megvalósításának fortélyait.
Megálmodni, megtervezni és finanszírozni! Annak idején 2,5 milliárd forint összértékű pályázatot nyertünk Sándorfalván. Ezeknek az éveknek köszönhetően rendkívül jó a kapcsolatom
a települések polgármestereivel. S nem csupán
őket ismerem személyesen, de tudom a legkisebb települések problémáit is.

− Ősszel új helyre költözik a megyei közgyűlés. Mit kell tudnunk erről?
− A költözésre azért van szükség, mert az eddig a testületnek is otthont adó szegedi megyeházát a kormányhivatal felújítja, és azt a nyár
végétől teljes egészében az integrált kormányhivatal veszi birtokba. A mi korábbi irodáink helyén kormányablak nyílik. A Csongrád Megyei
Önkormányzat a Szeged belvárosában lévő és
tiszai panorámával rendelkező Belvedere Palotába költözik. Az ehhez kapcsolódó átalakítások
és felújítási munkálatok már elkezdődtek és terveink szerint az ősz folyamán már ott folytathatja munkáját önkormányzatunk.

A makói Hagymatikum fürdő kupolaterme
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A kereskedelmi és iparkamara
fontos szereplője a megyének
Az idén 125 éves Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
több mint 1300 tagot számlálva az
ötödik legnagyobb megyei kamaraként működik hazánkban. Tagvállalatai a kereskedelem, az ipar,
a szolgáltatás és a kézműipar területéről kerülnek ki. Nemesi Pállal,
a megyei iparkamara elnökével
beszélgettünk.
− Ön hogy látja Csongrád megye jelenlegi
gazdasági helyzetét?
− Úgy gondolom, hogy napjainkban a megyét – gazdasági értelemben − kettős állapot
jellemzi. Ugyanis ha azt nézzük, hogy milyen
Csongrád megye gazdasági teljesítménye, s
ebbe természetesen beleértek minden ágazatot,
akkor egy iparilag közepesen fejlett megye vagyunk az országos rangsorban. Ugyanakkor az
innováció, a kutatás-fejlesztés, illetve a kutatási
eredmények tekintetében viszont a fejlett régiók közé tartozunk. Ez utóbbiak az előttünk álló
években meghatározhatják a megye gazdasági
fejlődését, feltéve, hogy ezeket a lehetőségeket
kamatoztatni tudjuk. Csongrád megyében a
mai napig a mezőgazdaságra épülő élelmiszerfeldolgozóipar a húzóágazat. Illetve akad még
egy ágazat, amely a 2008-as gazdasági válság
óta is a korábbiaknál magasabb szinten teljesít,
ez pedig a gumiipar. Ez az a két iparág, amely
a termelési volumen tekintetében meghatározó
szerepet tölt be a megyében.
− 2012 mérföldkövet jelentett a hazai kereskedelmi és iparkamarák életében…
− Valóban, hiszen akkor indult a kamarai regisztráció. Erre amiatt volt szükség, hogy egy
országos adatbázis létrehozásával rálátásunk legyen arra, hogy hány működő vállalkozás létezik az országban, a megyékben és az egyes településeken. Mert ha ezt tudjuk, akkor tudjuk azt
is, hogy milyen erőforrásokkal rendelkezünk,
hogy milyen ipari termelésre vagyunk képesek
egy-egy térségben, és ehhez milyen vállalkozások állnak a rendelkezésünkre. Nem beszélve

A megyei kamara modern épülete
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A kamara rendszeresen szervez szakmai fórumokat a vállalkozók számára

arról, hogy a regisztráció segítségével − a gazdaság üzleti biztonsága érdekében − információkat tudunk szolgáltatni más területek számára.
A legfontosabb tehát az volt, hogy megtudjuk,
milyen erőforrásaink vannak. 2012 előtt a különböző közintézményeknél − például a cégbíróságoknál − nyilvántartott adatok alapján több
tízezer olyan vállalkozás volt regisztrálva, amelyekről az adott területen mindenki tudta, hogy
nem folytatnak termelőtevékenységet.
A regisztráció segítségével a kamarákon ke-

»Idén 125 éves a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.«
resztül el tudunk jutni azokhoz a vállalkozásokhoz, amelyek valóban működnek. Ezekkel − egy minimális adattartalom-kérés révén
− minden évben kapcsolatba kerülünk, és az
egyeztetésekből tudunk foglalkoztatási és termelési kimutatásokat, valamint export-import
tevékenységre vonatkozó adatsorokat összeállítani. Én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból a regisztráció hasznos és jó dolog. Nem
mellékesen az üzleti biztonság szempontjából
leinformálhatóak az egyes vállalkozások, sőt,
egymást is ellenőrizni tudják a leendő üzleti
partnerek. Sőt ebben külföldi érdeklődőknek,
befektetőknek is segíthetnek a kamarák. De
ugyanez érvényes a partnerkeresések esetében
is. Ez mindenképpen előnyére válhat a kapcsolatépítésnek és a gazdaságfejlesztésnek.
− Az országhatár közelsége jelent-e valamiféle gazdasági előnyt a megyének?
− Romániával és Szerbiával közös a megyehatár, s minkét országgal létezik élő kapcsolatunk. Ennek az intenzitását befolyásolja

persze az, hogy éppen milyen pályázati lehetőségek állnak a vállalkozások rendelkezésére.
Nyilván nem árulok el nagy titkot azzal, hogy
akkor nagyobb az érdeklődés, amikor határon
átnyúló pályázatokat írnak ki. Ez az igazi próbája a nemzetközi gazdasági kapcsolatoknak.
Például mi kifejezetten büszkék vagyunk arra,
hogy a vajdasági területeken a Csongrád megyei kis- és középvállalkozások a mi közreműködésünkkel találtak üzleti kapcsolatokra.
Mi elsősorban üzleti találkozók, kiállítások,
szakmai napok szervezésével járultunk hozzá ehhez. S büszkék vagyunk arra is, hogy a
Magyar–Szerb Kereskedelmi és Iparkamara
tulajdonképpen a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagozataként alakult
meg, s ma már önálló kamaraként működik és
dolgozik. A magyar–román gazdasági kapcsolatok megosztottabbak, hiszen abban Békés
megye és Hajdú-Bihar megye is érdekelt. Nekünk a temesvári és az aradi kamarával van
élő kapcsolatunk, kölcsönösen látogatjuk egymás rendezvényeit. Egyébként éppen szeptember végén indítunk egy rendezvénysorozatot, amelynek eseményeire természetesen a
szomszédos társkamarákat is meghívjuk. Idén
125 éves a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, és ezt mi szeretnénk méltó módon
megünnepelni egy köztéri kamaratörténeti kiállítással és egy ünnepi közgyűléssel.

Nemesi Pál
1956-ban született. Egyetemi tanulmányai során villamosmérnöki diplomát szerzett. 1990-től a magyar
tulajdonú FERROÉP Zrt. vezérigazgatója. 1994-től a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
választott tisztségviselője, 2008
óta a kamara elnöke. A Csongrád
Megyei Építéstudományi Egyesület
Elnökségét 2002 óta vezeti.

A község már korábban is több rangos nemzetközi fogathajtó versenynek adott otthont

Fábiánsebestyénben
az erőt az összefogásban látják
Csongrád megye legnagyobb nemzetközi sporteseménye lesz a 16. Kettesfogathajtó Világbajnokság, amelyre
szeptember 9. és 13. között Fábiánsebestyénben kerül sor. A szervezőbizottság elnökét, Farkas Sándort, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának alelnökét a megye mezőgazdaságának helyzetéről is kérdeztük.
− Minek köszönhető, hogy Fábiánsebestyén
adhat otthont egy ilyen rangos versenynek?
− Hosszú és következetes munka eredményeképpen került Fábiánsebestyénbe a világbajnokság. Nálunk már 34 éve rendeznek
fogathajtó versenyeket, az elmúlt 15 évben világkupa fordulókat és nemzetközi versenyeket
is tartottunk, három éve pedig megbízást kaptunk Duna Alpesi Kupa megszervezésére, ami
nemhivatalos Európa-bajnokság. Ezek sikere
alapján pályáztuk meg a vb rendezési jogát,
amit a nemzetközi szövetség döntése nyomán
megkaptunk. 19 nemzet versenyzőit várjuk, s
a szabályok szerint nemzetenként négy fogat
indulhat. Felkészültünk a versenyre, gondoskodunk a lovak elhelyezéséről. Legnagyobb
feladat a szálláshely biztosítása, hiszen Csongrád megye északi csücskében híján vagyunk
szálláshelyeknek.
− Komoly kihívás ez egy akkora településnek, mint Fábiánsebestyén…
− Fábiánsebestyén nem egyedül vállalta ezt
a „terhet”. A 22 település – ahol megválasztottak országgyűlési képviselővé – polgármestereivel napi kapcsolatban vagyok. Valamennyien magukénak tekintik ezt a világbajnokságot.
Sokfelé jártam már a világban, de ilyen mértékű összefogást még nem láttam. Nem a pénzről beszélek, hanem arról, hogy akinek sátra,
sörpadja vagy éppen fűnyírója van, azzal járul
hozzá a rendezéshez. Más polgárőröket ad a
rendészeti munkához, gallyat darál, vagy a
locsolóautóját küldi hozzánk rendben tartani a
terepet. Készül egy olyan akadály, amely ezt

az összefogást jelképezi, s amelyen mind a 22
település címere, zászlója látható.
− Milyen eredményekre számít a vb-n?
− A magyarok a címvédők egyéniben és
csapatban is. A nemzetközi mezőny idén rendkívül erős. Mi mindent megteszünk azért, hogy
a mieink számára minden feltétel adott legyen
az újabb győzelemhez. Részrehajlás nélkül
szeretném, ha felcsendülne a magyar himnusz.
− Valóban látványosak az előkészületek.
Még utat is építettek…
− Szentes és Fábiánsebestyén között nagyon
rossz minőségű volt az út. Természetesen az útépítés nem áll meg Fábiensebestyénnél, hanem
tovább épül egészen a megyehatárig.
− Az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának alelnökeként hogyan látja a megye
mezőgazdaságának a helyzetét?
− Elsősorban a fejlesztésekről szeretek beszélni, mert abban látom a jövőt. Ha egy gazda
hosszú távon gondolkodik és talpon akar maradni, akkor a fejlesztésben kell gondolkodnia. Nagyon sok erőt és energiát fektettünk a Csongrád
megyei mezőgazdaságba, így megfelelő gazdasági stabilitással bíró erős gazdaságaink vannak.
A kertészeti ágazatban, ami a nemzeti gazdaságpolitikában kiemelt szerepet kapott, előkelő
helyen szerepelünk. Évtizedes kínlódás után 2-3
éve sikerült elérni, hogy a termálvíz-visszasajtolási kötelezettséget eltöröljék. Azóta fúrják a
termálkutakat, amelyek biztosítják az üveg- és
fóliaházak biztonságos termesztési feltételeit.
Így teljesülhet az a cél, hogy minél több magyar
zöldség kerüljön az asztalokra.

A megyében komoly hagyománya van a
szarvasmarha- és sertéstartásnak. Ebben az
ágazatban mindig adódnak hullámhegyek és
hullámvölgyek, de azt látom, hogy azok a gazdák, akik belevágtak, nem adják fel, s megpróbálják túlélni ezeket a kríziseket.
− Milyen teendők várnak még a gazdákra?
− Csongrád megyében aránylag magas az
öntözött területek aránya, ám a kormányzati támogatások és a vidékfejlesztési programok kihasználásával további fejlesztésekre van szükség, hogy minél kiegyensúlyozottabb termelési
viszonyokat tudjunk kialakítani. Elég nagy
területen termelünk konzervipari növényeket,
ugyanakkor nagy hátrány, hogy nincs konzerviparunk. Nem mondhatunk le arról, hogy itt a
térségben egy komolyabb konzerv- vagy hűtőipari üzemet építsünk. De vissza kell állítani
a makói hagyma és a szegedi fűszerpaprika
rangját is. Új fajtákkal, új technológiákkal biztosítani lehetne a nagyon jó minőséget, amivel
újra meghódíthatnánk a világot.
Farkas Sándor
1953-ban született Szentesen. A
Debreceni Agrártudományi Egyetem Szarvasi Főiskolai Karán tanult,
ahol öntözéses-meliorációs üzemmérnöki diplomát szerzett. 1998
óta országgyűlési képviselő, jelenleg a Mezőgazdasági Bizottság
alelnöke. Elkötelezett híve a hazai
lovassportnak. Nős, két gyermek
édesapja.
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A környezettudatos
Hotel Novotel Szeged

A francia érdekeltségű Accor Hotels szállodalánchoz tartozó négycsillagos Hotel
Novotel Szegedet korábban elsősorban
az üzleti világ állandóan úton lévő szereplői tartották számon, ám napjainkra a
hotel – korábbi vendégkörét is megtartva
− joggal vívta ki magának a család-, sőt a
környezetbarát jelzőt.
Az Accor Hotels szállodaláncnak egyre fontosabb a fenntartható fejlődés előtérbe helyezése, ezért létezik például egy különleges
programunk – tudtuk meg Vezekényi Péter
szállodaigazgatótól. − Minden olyan vendégünk, aki a nálunk tartózkodása során nem
kér napi szinten törülközőfrissítést, ha közvetett módon is, de hozzájárul az említett
környezetbarát programunkhoz. Ugyanis a
megtakarított mosatási költségből a szállodaláncunk faültetéseket finanszíroz szerte
a világban. Mi például idehaza 1000-1500
facsemete ültetésének költségeit fedezzük
évente, míg az Accor Hotels szállodaláncnál
ez a szám eléri a több százezres nagyságrendet – mondta az igazgató.
Újdonság a Hotel Novotelnek az a terve is, mely szerint a szálloda aulájában létrehoznak egy olyan bemutatóteret, ahol a
vendégek megismerkedhetnek mindavval,
amit Szeged ad a világnak, − olimpikon kajak-kenusaiktól a fűszerpaprikáig.
Az elmúlt három esztendőben sorra felújították a szobákat, s talán ennek is
köszönhető, hogy látványosan nőtt a foglalások száma. A vendégeiket pedig arra
bíztatják, bátorítják, hogy írjanak internetes
kommenteket, amelyek segítségével bárki
könnyebben „felfedezheti” a szállodát a világhálón.
A családbarát program keretében a szülőkkel együtt érkező két 16 éven aluli gyer-
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meknek ingyenes elhelyezést biztosítanak,
illetve kialakítottak egy gyermeksarkot, ahol
minden ifjú megtalálhatja a saját életkorának megfelelő játékot. De létrehoztak egy
könyvtárrészt és egy nagyképernyős televízióval felszerelt közösségi teret is, elsősorban a
sportrajongók kedvéért. Külön érdekesség,
hogy a „tévés sarkot” az adott sportműsornak megfelelően animálják.
Az igazgató beszélt a törzsvendégprogramjuktól is, amely ingyenes tagságot jelent. A vendég a költése után pontokat kap,
ezeket később beváltva 4-től 8,5 százalékig
terjedő kedvezményt kaphat. Ez jól jöhet az
üzleti utazóknak is: jóllehet a számlát a cégük fizeti, de a pontokat önmaguknak gyűjtik. A tagság folyamatos, s ehhez elegendő
évente csupán egyszer megszállni a lánc valamelyik szállodájában.
A szálloda egyre népszerűbb, foglalási mutatói egyre kedvezőbbek – mondta
Vezekényi Péter. Köszönhető ez a menedzsment következetes munkájának, a változatos
csomagajánlatoknak és a kedvezményeknek,
a szálloda szobáiból a vendégek elé táruló
csodálatos Tisza-parti panorámának, s nem
utolsósorban annak, hogy Szeged kulturális
programjait tekintve is egy izgalmas város.
Vezekényi Péter
A közgazdász végzettségű
szakember pályafutását Pécsen
kezdte, majd a fővárosban folytatta, ahol nyolc éven át volt
munkatársa az ötcsillagos Intercontinental City Hotelnek. Az
Accor, mai nevén Accor Hotels
szállodalánchoz
2001-ben
csatlakozott, ahol több beosztásban is dolgozott. 2010 óta
a Hotel Novotel Szeged igazgatója. 43 éves, családapa.

Szeged lesz a

A Móra Ferenc Múzeum kiállításait sokan látogatják

A Tisza partján fekvő Szegednek,
hazánk harmadik legnépesebb
városának, Csongrád megye székhelyének polgármesterét, dr. Botka
Lászlót a híres város jelenéről és a
következő évek fejlesztési terveiről
kérdeztük.
− Ha a város településfejlesztési koncepciójának bő másfél száz oldalas munkaanyagát nem
is, de annak fő koncepcióit, kérem, ismertesse
meg magazinunk olvasóival.
− A munkaanyag valóban részletesen, ágazatokra és településrészekre bontva tartalmazza a terveinket, ám ha a koncepcióra kíváncsi,
az meglehetősen egyszerű. Amióta a város
élén állok, mindig arra törekedtünk, hogy Szeged adottságainak figyelembevételével, azokra
építve dinamikus, állandóan – és fenntarthatóan – fejlődő, XXI. századi régióközpontot
alakítsunk ki itt, a Tisza partján. Az adottságokat számba véve pedig magától értetődően
a szellemi tőkére, a kutatói-egyetemi bázisra,
a város kereskedő-szolgáltatói hagyományaira és a határ menti helyzetünkre alapoztunk.
A számításaink beváltak: az előző 7 éves ciklusban Szeged az európai uniós pénzek lehívásában magasan a legsikeresebb város volt.

régió nemzetközi kutatási centruma

Egymilliárd euró, több mint 300 milliárd forintnyi uniós támogatás érkezett hozzánk, melyet jórészt annak köszönhettünk, hogy mindig
pontos stratégia mentén terveztünk és egyik
projektünk szervesen ráépült a másikra.
− Az előbbi munkaanyag közreadását követte
a Fenntartható Integrált Városfejlesztési prog-

ram előkészítése. Ennek a programnak melyek a
legfontosabb stratégiai elemei?
− 2014 és 2020 között a megyei jogú városok
előre meghatározott összegű, önálló forráskerettel
gazdálkodhatnak. Itt már nem annyira stratégiai
elemekről, mint inkább konkrét projektekről kell
beszélnünk, amelyeket – egyedülálló módon – a

szegediekkel is „megbeszéltünk”, kérdőíveken
kérve, hogy jelezzék, terveink közül mit tartanak
a legfontosabbnak. Így állt össze a lista, amelyen
többek között a közlekedési szempontból legfontosabb déli Tisza híd, az ELI lézerközpont
köré tervezett Tudáspark, az iskolák megszépítését követő óvodai, bölcsődei rekonstrukciók,
egy újabb lakótelep teljes megfiatalítása, számos
út- és járdafelújítás szerepel. És ha „fenntarthatóságról” beszélünk, a jövőben különös figyelmet
szentelünk a környezetvédelmi beruházásoknak.
Ezt a célt szolgálta az elmúlt ciklusban a tömegközlekedés teljes rekonstrukciója, a kerékpárúthálózat folyamatos bővítése, amit most további
fűtéskorszerűsítő beruházások követnek.
− A város iparát jó néhány, az országhatárokon túl is jól ismert nagyvállalkozás határozza
meg, de a kis- és középvállalkozások gazdasági
ereje is számottevő. Milyen a munkaerő-piaci
helyzet Szegeden?
− Ön az iparral kezdte, én pedig azzal: fontosak a meglévő nagyüzemek, de a jövőt mi sokkal inkább a mind jobban bővülő tudásiparban
látjuk, a klinikai gyógyító bázisra épülő egészségiparban, a hagyományos szolgáltató ágazatokban, melyek a fellendülő általános, kulturális és gyógyturizmus hatására egyre bővülnek,
valamint a „nem hagyományos” szolgáltató
ágazatokban − mint amilyenek a call centerek.
És mivel Szegeden állandó az építkezés, az
építőipar sem marad munka nélkül. Ha pedig a
munkanélküliségi adatainkra kíváncsi, noha egy
munkanélküli is sok, a mutatóinkra büszke vagyok: jobbak az országos, és lényegesen jobbak
a Csongrád megyei átlagnál – 5 százalék körül
mozognak.
− Szeged számos turisztikai vonzerővel rendelkezik. Milyen fejlesztések történtek e területen a közelmúltban, és milyen fejlesztések várhatóak a közeljövőben?
− Még felsorolni is sok… Megszépült, átalakult, megfiatalodott a teljes történelmi belvárosunk. Ami ebből még folyamatban van,
az a Dóm rekonstrukciója. Szegeden fontos
szegmens a kulturális turizmus: a város egyik
legszebb szecessziós palotáját felújítva kialakítottunk egy Regionális Összművészeti Központot, egy szupermodern épületet pedig rendhagyó
kiállítások, illetve interaktív bemutató- és családi tudományos-szórakoztató programok számára építettünk. Elkészült a Zeneház, s mindkét
színházépület jelentős korszerűsítésen esett át.
Különleges, hatalmas „víziváros” lett a régi fürdőnkből, ahol egy korszerű gyógykomplexum is
a vendégek rendelkezésre áll. S immár megvan
a forrás arra, hogy a kulturális programoknak is
helyet adó legszebb közép-európai zsinagóga
végre visszakapja eredeti fényét.
Dr. Botka László

Az új, alacsonypadlós és klimatizált trolikkal kényelmes az utazás

1973-ban született Tiszaföldváron.
1997-ben szerzett diplomát a JATE
Állam- és Jogtudományi karán, ahol
2000-ben tett sikeres szakvizsgát.
Több cikluson át volt országgyűlési
képviselő, 2002 óta pedig Szeged
polgármestere. Az MSZP Választmányának elnöke. Nős, felesége
tüdőgyógyász szakorvos. Három
leánygyermekük van.
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Hódmezővásárhely:
hagyomány és fejlődés
A dél-alföldi régió fontos gazdasági, kulturális és művészeti központja a közel ötvenezer lakosú
Hódmezővásárhely, amely 1873
óta törvényhatósági jogkörrel,
1991-től pedig megyei jogú városi
ranggal rendelkezik. Almási István
polgármesterrel beszélgettünk.
− Az önkormányzat idén tavasszal egy 2020ig szóló gazdasági programot dolgozott ki.
Melyek a legfontosabb célok?
− Hódmezővásárhely Magyarországon elsőként és mindmáig egyedüliként 2010-ben
csatlakozott a Cittaslow nemzetközi mozgalomhoz, az élhető városok szövetségéhez,
amelybe a világ több mint 30 országának
mintegy 200 városa tartozik. A szövetség célja a helyi értékek védelme, olyan megoldások
és technológiák alkalmazása, amelyek lehetővé teszik a városi élet minőségének fejlesztését, a polgárok érdekeit szem előtt tartó életkörülmények kialakítását, és az adott helyre
jellemző egyedi értékek és tradíciók megóvását. Mindezeket természetesen beépítettük az
integrált településfejlesztési stratégiánkba is,
amely 2020-ig foglalja egységbe a feladatainkat. Címszavakban: megépül a „tram train”
integrált villamos- és nagyvasúti rendszer
Szeged és Hódmezővásárhely között, ősszel
megkezdődik a 47-es északi elkerülő út építése, tervezzük az ipari parkunk bővítését. Több
mint 50 ezer hektár jó minőségű termőfölddel
rendelkezünk, ezzel kapcsolatban is lesznek
teendőink.
− Az éppen aktuális beruházások közül melyiket emelné ki?
− 960 millió forintos beruházással bővítjük,
korszerűsítjük a Török Sándor Strandfürdőt és
a Gyarmati Dezső Sportuszodát. Tavaly, teljes
egészében önkormányzati pénzből élményfürdővel bővítettük az uszodát. A munka, immár
állami támogatással, idén folytatódik, ugyanis
2016-ban az Ifjúsági Úszó Európa-bajnokságnak városunk ad otthont.
− Milyen a jelenlegi munkaerő-piaci helyzet Hódmezővásárhelyen?

Különleges programok a Tornyai múzeumban
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A Dr. Rapcsák András úton békés hangulatú, impozáns sétálóutca épült

− 2010 környékén a munkanélküliségi ráta
15 százalék volt a városban, ez mára 6,3 százalékra csökkent. Ez persze összefügg a közmunkaprogrammal, amely egyszerre átlagosan
500-700 embert foglalkoztat. Közülük sokan a
saját szakmájukban dolgozhatnak, amit nagyon
fontos eredménynek tartok. Munkahelyteremtő és -megtartó támogatásban részesítettünk jó
néhány vállalkozást, erre összesen 560 millió
forintot költöttünk. Folyamatosan tárgyalunk
a versenyszféra képviselőivel is, jelenleg négy
olyan céggel, amelyek érdeklődnek az ipari
parkunk iránt, − ott szeretnének kialakítani
maguknak telephelyet.

»Nálunk az esztendő
legkiemelkedőbb kulturális
eseménye az Őszi Tárlat.«
− Önről úgy hírlik, a város kulturális élete
igazán a szívügye…
− 2012-ben adtuk át a megújult Tornyai János Kulturális Városnegyedet. A Dr. Rapcsák
András úton békés hangulatú, impozáns sétálóutca épült, megújult és jelentősen bővült a
Tornyai János Múzeum. A híres hódmezővásárhelyi származású színművész, Bessenyei
Ferenc nevét viselő művelődési központ a
város szellemi és kulturális központjává vált.
Méltó körülmények között várja a látogatókat
és fogad világszínvonalú tárlatokat az Alföldi
Galéria. A kívül-belül felújított ortodox templom is páratlan kincseket rejt, melynek igazi
éke az egyedülálló ikonosztáz.
Hódmezővásárhely igen gazdag kulturális
programjai közül egyről mindenképpen illik
szólnom. Nálunk az esztendő legkiemelkedőbb kulturális eseménye az Őszi Tárlat.

Idén immár 62. alkalommal rendezzük meg,
október első vasárnapján nyílik. Ennél régebb
óta létező kiállítás-sorozat egész Európában
csupán egyetlenegy van, a Velencei Biennálé.
Igaz, a miénk minden évben jelentkezik, a velencei pedig csupán kétévente. Az Őszi Tárlat
a hazai kortárs festészet és szobrászat legnagyobb seregszemléje.
− Milyen látnivalókra hívná fel mindenképpen a turisták figyelmét?
− A legfontosabb, hogy szánjanak a városra időt, mert megéri. Egyedülálló kiállítás fogadja a vendégeket az Emlékpontban, ahol a
szó szoros értelemben „rátapinthatnak” Hódmezővásárhely történelmére. Feltétlenül érdemes megnézni a zsinagógát, illetve az ország
egyetlen vidéki holokauszt múzeumát. A kirándulni vágyóknak ajánlhatom a hat kilométerre található csodálatos Mártélyi-holtágat.

Tudta-e, hogy…
Az önkormányzat tavaly összesen 250 millió forintot költött a vidéki örökség pályázatban hat
hódmezővásárhelyi kuriózumra. Nevezetesen a
Papi-féle szélmalomra, a kopáncsi tanyamúzeumra, a csomorkányi templomromra, a Bodzási
úti és a sóshalmi egykori tanyasi iskolára, valamint a téglagyári kubikok mentén található
tanösvényre.

Almási István
Eleken született, 1944-ben. A Tanárképző Főiskolát Szegeden végezte
el magyar–ének–zene szakon, de
van népművelő és könyvtári rendszerszervezői oklevele is. Alapítója
és vezetője a Promenád Dixiland
zenekarnak, amely ötszáznál is
több koncertet adott idehaza és külföldi dzsesszfesztiválokon. Három
felnőtt gyermek édesapja.

Algyő ideális,
városias körülményeket biztosít
Kivételes helyzetben van Algyő. Nemcsak azért, mert az átlagosnál magasabb iparűzési adóval rendelkezik,
hanem azért is, mert vezetése tudja, hogy jövőt jó oktatási bázisra, átgondolt koncepciókat megvalósítva lehet
építeni. A példaértékű nagyközség életébe Molnár Áron polgármester nyújt bepillantást.
− Meglepő, hogy Algyő még nem kapott városi
rangot…
− A törvényi változások miatt mostanában
nem is válhatunk várossá. 5300-an élünk itt,
egyértelműen városi körülmények között, bár a
státuszunk valóban nagyközségi. Százszázalékos a csatornázottság, minden utcánk portalan,
teljes és magas színvonalú az egészségügyi,
oktatási és szociális ellátás. Fejlesztéseinket
zömmel saját erőből finanszírozzuk, de fontos törekvésünk, hogy kiaknázzuk a pályázati
lehetőségeket. A legutóbbi beruházásunk a
Levendula Hotel építése és a Borbála Fürdő
fejlesztése volt, s csupán négy év telt el azóta,
hogy új iskolát avattunk. Azóta megfordult az
évtizedekig jellemző folyamat, és már nem
az algyői gyerekek járnak Szegedre, hanem
onnan jönnek ide. Az önkormányzat, bár már
nem fenntartója, mégis sok támogatást nyújt az
iskolának. Az óvodánkba is jönnek gyerekek a
környező településekről, s idén mi nyertük el
az Év bölcsődéje címet. Büszkék vagyunk az
intézményeinkre, ahol a magas bevételeinknek
köszönhetően olyan feltételeket tudunk teremteni, hogy csak a szakmai munkára kelljen
koncentrálni. Különös hangsúlyt helyezünk a
gyermekeink ellátására, mert tudjuk, ahhoz,
hogy jövőt építsünk egy településen, megfelelő oktatásra van szükség. Annak a gyereknek,
aki Algyőn tanul, megmaradnak a gyökerei, és
később másképpen tekint majd a településre.
− Mi jellemzi a gazdasági szférát és a foglalkoztatást?
− Nálunk valójában nincs munkanélküliség,
aki szeretne, az tud dolgozni. A MOL a legnagyobb foglalkoztató, kapcsolatunk az óriáscéggel egyre szorosabb. Épp az idén ünnepli
50. születésnapját a cég algyői telephelye. Az
ipari parkban, ahol az önkormányzat 10 százalékban tulajdonos, 40-50 vállalkozás működik.
Algyőn a település méretéhez képest sok, körülbelül 400 vállalkozás működik. De a közeli
nagyvárosok is adnak munkát, ennek ellenére
a kormányzati törekvésekhez kapcsolódva két
cél lebeg a szemünk előtt: a gazdaságösztönzés és a munkahelyteremtés. Büszke vagyok
arra, hogy átfogó, átgondolt programokat készítettünk. Amellett, hogy megőrizzük az ipari

Az új Levendula Hotel építése mellett a Borbála Fürdő fejlesztése is megvalósult

jelleget, erősítenünk kell a kapcsolatot a számunkra kiváló feltételeket biztosító gazdasági
szektorral. Mindezeken kívül kiemelt célunk,
hogy a turizmust is bevonjuk a gazdasági vérkeringésbe.
− A turizmus terén kézenfekvő lehetőségnek
tűnik a Tisza.
− Szolnoktól délre mintha nem lenne élet a
folyón, pedig a Tisza kiváló adottság Algyő számára is. Az elmúlt félévben elkészítettük a Tisza
Programot, aminek nemcsak Algyőre, hanem a
régióra, sőt az országhatáron túl is lesz hatása.
Aktív, természetközeli turizmust céloztunk meg,
az egészséges életmód jegyében. Ebbe kiválóan
beleillik az, hogy megnyitottuk Magyarország
második legnagyobb gyógynövénykertjét.
Algyő három csatlakozási pontjából korszerűsítjük a régi kompátkelő környezetét. Itt egy
szabadidős kishajó-kikötőt működtetünk majd,
és szabad strand kialakítását is tervezzük. Van
egy rövid tanösvényünk, amit bővíteni szeretnénk. A Tisza mindennap más arcát mutatja, s
ez még az itt élőknek is nagy élmény. Túra-,
futó- és kerékpárutakat szeretnénk, de hangsúlyozom, hogy nem egyedül, mert tudjuk, hogy

csak a környező településekkel közösen lehet
ez a tervünk sikeres.
−Mi jellemzi Algyő kulturális és sportéletét?
− A faluház és a könyvtár szervezi a nagyrendezvényeket, az április végi falunapot, a gyermeknapot, az Anna-napi búcsút, Algyő napját,
de van civil- és alkotóházunk is. Több mint
harminc civilszervezet tevékenykedik, veszi ki
a részét a közéletből. Szinte nincs olyan hét nálunk, hogy ne történne valami. A sport területén
szintén büszkék lehetünk az infrastruktúrára és
sportolóink eredményeire. A paletta ezen a téren
is rendkívül gazdag.
Molnár Áron
1973-ban született Szegeden, de
tősgyökeres algyőinek vallja magát.
1995-ben angol szakos tanárként
végzett a Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolán. Húszéves kora óta vállal
szerepet az algyői közéletben, az
előző ciklusban önkormányzati képviselő volt, tavaly ősz óta a nagyközség polgármestere. Nős, három
kislány édesapja.

18 db kétágyas szoba | 120 fős étterem | 70 fős konferenciaterem

„Aho� � vendé� a� els�”
www.levendulahotelalgyo.hu

levendulahotel@algyo.hu | 6750 Algyő Téglás utca 151. | +3662/765-975 | +3620/284-0494
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Kistelek: modellértékű gazdaságfejlesztés
A sorozatos beruházásoknak köszönhetően Kistelek egy olyan modern, élhető kisvárossá vált, ahol a magas szintű
jóléti, oktatási, egészségügyi, turisztikai és közbiztonsági háttér mellett az egy főre jutó iparűzési adóbevétel a második legmagasabb a megyében. A városvezetés célja: modellértékű gazdaságfejlesztés Kistelek szolgálatában.
Nagy Sándor, Kistelek polgármestere szerint a
településeknek ma már jórészt attól függ a jövőjük, hogy milyen erős a gazdaság, s milyen vállalkozói háttér áll mögöttük. Éppen ezért büszke
azokra a helyi kis- és középvállalkozókra, akik
erős gazdasági hátteret biztosítanak a településnek, s ugyanakkor büszke azokra a vállalkozásokra is, melyek az utóbbi időkben települtek
be a város kiváló közlekedési és infrastrukturális adottságokkal rendelkező ipari parkjába.
Mindennek köszönhetően a szabad vállalkozási
zónában lévő ipari park szinte megtelt, és egymás után nőnek ki a földből azok a csarnokok,
ahol új munkahelyek teremtődnek.
Nem véletlen tehát, mondta a polgármester,
hogy Kistelek iparűzési adóbevétele az elmúlt
tíz évben megháromszorozódott, és az egy főre
jutó iparűzési adóbevétel pedig a második legmagasabb a megyében. A város gazdasági erejét
jelzi az a tény is, hogy szakmai körökben már
felmerült egy 50 hektáron megvalósuló feldolgozószektor létrehozása, valamint a megyei
fejlesztési programban is megjelent a kisteleki
repülőtér megépítésének terve.
Mindezeken túl a városvezetés rendkívüli
figyelmet szentel a járási székhely mindennapi
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A megújult városközpont

életének is. Ennek köszönhetően az energetika mellett az egészségügy is modellértékű lett
Kisteleken. A megújult egészségügyi rendszer
magában foglalja mentőállomást, a sürgősségi
ügyeletet, az alapellátást, a gyermek- és a háziorvosi ellátást, a szakellátást, a 24 órás orvosi
ügyeletet és az „egynapos” kórházat. Az egészségügy további fejlesztéseinek köszönhetően
közel 40 főt foglalkoztató gyógyászati központ
létesül a településen. A gyógyvizes és élménymedencével, tan- és úszómedencével rendelkező termálfürdőben komplex egészségügyi szol-

gáltatások állnak a vendégek rendelkezésére, a
minőségi pihenést pedig a háromcsillagos szálloda biztosítja.
A bölcsőde, az óvodák, az általános és középiskola, az ifjúsági klub, az idősek gondozási
központja, az új közösségi terek és a sokszínű
rendezvények mind-mind a település élhetőségét szolgálják, mint ahogyan az is, hogy a kisteleki járás az ország második legbiztonságosabb
helye volt az elmúlt esztendőben.
Nem véletlen tehát, mondta végezetül Nagy
Sándor polgármester, hogy Kistelek egyre szebb
és egyre élhetőbb kisvárossá vált, ahol az itt lakók és itt vállalkozók valóban jól érzik magukat,
és azt mondják, hogy „Jó kistelekinek lenni!”
Nagy Sándor
1960-ban született Szegeden. Építőmérnöki hivatását a mai napig
gyakorolja. 1994-től Balástya,
majd 1998-tól Kistelek polgármestere. 2004 és 2010 között országgyűlési képviselő, 2004-től pedig
mintegy tíz éven át az Európai Unió
Régiók Bizottságának tagja, utóbb
a magyar delegáció vezetője. Nős,
hat gyermek édesapja.

Csongrádon jó alapokra építve
folytatódik a fejlesztés
Nyüzsgő kulturális és sportélet,
átgondolt városfejlesztés jellemzi
Csongrád városát. Az alapinfrastruktúra kiépült, a közintézmények
rendben működnek, de mindig vannak újabb tervek annak érdekében,
hogy kedvezőbb körülmények csábítsák a turistákat és befektetőket,
s itt marasztalják a helyben élőket.
Bedő Tamás polgármester vázolta
a további részleteket.
– Korábban két cikluson át vezette a várost. Ez
alatt az idő alatt milyen eredményeket értek el?
– Sok minden megvalósult 2002-2010 között, de fontos hangsúlyozni, hogy nem lehet
éles határokat húzni. 2002 előtt négy évig a gazdasági bizottság elnökeként volt rálátásom a folyamatokra, de merőben más feladat polgármesterként vinni az ügyeket. Két jelentős fejlesztést
örököltem az elődömtől, Molnár Józseftől, egy
szennyvízberuházást és egy hulladékgazdálkodási projektet. Ezeken az alapokon indult el a
két ciklus, amely során Csongrád teljes közműhálózata kiépült, így most a humán infrastruktúrára tudunk koncentrálni.
Az alapinfrastruktúra-fejlesztés kiterjedt
Bokros városrészre és a Kőrös-toroki üdülőtelepre is. A korábbi 30 százalékos aszfaltozási
arány 90 százalékra nőtt, és sok nagy forgalmú
út felújítása is megtörtént, járdákat, több kerékpárutat építettünk. 2006 után indult a csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója, de
itt még vannak hiányosságok, amit még ebben
a ciklusban szeretnénk orvosolni. Csongrád,
mint az ország egyik legalacsonyabban fekvő
városa különösen érintett ebben. Két komoly
beavatkozást végeztünk el a gátrendszeren az
árvízvédelem érdekében a 2000-es és a 2006-os
árvizek után. Három templomot, a szakrendelőt,
az összes szociális ellátást nyújtó szolgáltatás
telephelyét, két iskolát, egy bölcsődét, részben
egy óvodát felújítottunk, a központ ez alatt az
idő alatt nyerte el a mostani formáját. Bokroson elkerülő út épült, s megépült a csongrádi
elkerülő út is. És – habár az alapinfrastruktúrára
koncentráltunk – a megye közreműködésével

Minden évben sikeres a Borfesztivál

Az épület homlokzatán a város kerámiából készült címere látható

létrejött egy fogyatékosok ellátására szolgáló
intézmény is, így büszkén mondhatom, hogy
tehermentesíteni tudjuk a családokat, a nappali
ellátás minden korosztály számára biztosított.
Egy komoly problémát hagytunk a következő
ciklusra, a fürdő rekonstrukcióját.
– Ez viszont most folyamatban van. Hol
tartanak?
– Hosszadalmas volt, amíg sikerült eljutni
a kivitelezésig, így most szoros a határidő, december végéig le kell zárni a projektet. A fürdőt
októberben szeretnénk átadni. Ez egymilliárdos
fejlesztés, amiből 500 millió forint uniós forrás,
amit a kormány 330 millióval toldott meg. Nekünk az eredeti tervek szerint 170 millió önerőt
kell biztosítani, de részben a nem körültekintő
előkészítés miatt 60 millió pluszforrást kell hozzátennünk ehhez. Nagyon érett a felújítás, különben lakat kerülhetett volna a létesítményre,
ami most komoly átépítésen, bővítésen esik át,
de arculata nem változik. Közben a gyógyvízminősítés is pozitív eredménnyel zárult.
– Csodálatos szabadstandjuk is van a Tisza
partján. Ott terveznek fejlesztéseket?
– Nagyon örülök a fürdőberuházásnak, de
fürdőt bárhol lehet építeni, homokos Tisza-partot viszont nem. Az üdülőterületünket, ahol közel négyszáz hétvégi ház van, és egy-egy nyári
napon akár 2000 ember pihen, fogadókészebbé
szeretnénk tenni, a kempinget, a partot fejleszteni, hogy újra a vízi és horgászturizmus bázisa
legyen. A turizmusban látunk potenciált, hiszen
rengeteg természeti értékekkel büszkélkedhetünk, épített látnivalónk, vadászlőterünk is van,
jó a kerékpárút-hálózat. Három magyar–román
együttműködésen alapuló tervünk egyike turisztikai témájú. Összességében nyolc, szinte
teljesen kész projekttel várjuk a pályázati lehetőségeket.

– Mi jellemzi a város sport-, és kulturális
életét?
– A sokszínűség. Élénk a vízi sportélet, van
futball, feltörekvő a kézilabda, illetve a birkózás. Csongrád életében fontos a kultúra.
Néptáncegyüttes, fúvószenekar, több kórus,
irodalmi kör, színjátszó kör működik nálunk, az
intézményeink zömét felújítottuk. Büszkék vagyunk civil szervezeteinkre, programjainkra.

A vállalkozókra és a
fiatalokra is figyelnek
Az ipari park betelt, bővíteni szeretnék első lépésben 13 hektárral. Rövidesen egy agrárintegrátor cég épít telephelyet, de további tárgyalások
is zajlanak. A saját bevételről nem mondhatnak
le, de tervezik az adórendszer átalakítását. Építményadó-kedvezményt kaphatnak azok a cégek,
ahol pályakezdő csongrádi fiatalokat fogadnak.
Egy állami támogatású gyakornoki program
már zajlik az önkormányzatnál és intézményeinél jó tapasztalatokkal, hasonlóval szeretnék
a kis- és középvállalkozásokat segíteni, ami
fiataljaik számára is előnyös lehet. Kedvező
telekárral, jó működési feltételek biztosításával
járulnak hozzá a cégek sikeréhez.

Bedő Tamás
1972-ben született Szentesen. 1994ben növénytermesztő mérnökként
végzett a Debreceni Agrártudományi Egyetem Szarvasi Mezőgazdasági, Víz- és Környezetgazdálkodási
karán. 1996-ban településüzemeltető szakmérnöki, 1997-ben szakközgazdász, 1998-ban növényvédő
szakmérnöki képesítést szerzett.
2002 és 2010 között, majd 2014től ismét a város polgármestere.
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A makói Hagymatikum a fürdők fürdője
A városközpontban lévő Hagymatikum Gyógyfürdő mindössze húsz
percre található Szegedtől, s alig kétórányi autóútra Budapesttől. A 2012ben nevében és megjelenésében is megújult gyógyfürdő épülete a világhírű organikus építész, Makovecz Imre talán legszebb alkotása.
Az európai viszonylatban is egyedülálló fürdő egy jelentős rekonstrukciót
követően 2012 januárja óta fogadja ismét a vendégeit. A már korábban is
meglévő beltéri fedett tanuszoda és a kültéri tanmedence, valamint a fiatalok szórakozását szolgáló élménymedence az organikus fürdőépület átadásával komplex gyógyászati, wellness- és családi fürdővé vált.
A fürdő már látványában is lenyűgözi az ideérkezőket, ezért érthető, hogy
miért nevezik sokan a „fürdők templomának”. E látványélményhez két
valódi természeti kincs is társul: a kiváló minőségű makói gyógyvíz és a
marosi gyógyiszap.
A Hagymatikum egyedülálló belső tereivel és az akár műalkotásnak is tekinthető
tetőszerkezetével az organikus építészet egyik magyarországi remekműve. 15 medencével, wellness- és gyógyászati részleggel, külön szaunavilággal, szépészeti
és természetgyógyászati szolgáltatásokkal, valamint egy minden igényt kielégítő
étteremmel és kávézóval várja vendégeit.
A legkisebbek – és természetesen a szüleik – legnagyobb örömére a fürdő „gyermekvilágát” az országban egyedülálló színvonalon, részleteiben is a családbarát
szemléletet követve alakították ki.
A wellness szerelmeseit a masszázsok és az egyéb kényeztető szolgáltatások
széles skálájával várják, melyek célja nem csupán az, hogy javítsák a vendégek
fizikális és a szellemi közérzetét, hanem az is, hogy megelőzzék a betegségek kialakulását.
Mindent egybevetve, természetesen a gyógyító hatású termálvíz miatt már önmagában is érdemes ideutazni, ám fürdő különleges programjai is vonzóak lehetnek
mindazoknak, akik teljes testi és lelki feltöltődésre vágynak.

Időutazás a múlt század legszebb éveibe

A szobák gyönyörűek
és igényesek, a csendes
pihenés garantált.
Az Alföld egyik legszebb
wellnesfürdője szimbiózisba
került a szállodával, hiszen
alig 30 méterre fekszenek
egymástól. A szálloda saját
wellnessrészleggel
is rendelkezik, finn szauna,
infrakabin, nyugágyak
és fitnessterem szolgálja
a maximális feltöltődést.

Makó új, négycsillagos szállodája különleges élményeket
tartogat az odalátogatóknak. A patináns épület az 1920-as évek óta
a város egyik ékessége. Felújítása után egy modern, az art deco
jegyében született dizájnszállodaként született újra. A békebeli
Magyarország semmi mással össze nem hasonlító nosztalgikus
milliője lép itt házasságra a mai modern élet vívmányaival.

További információ: www.glorius.hu
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A pihentető élmények után
a Glorius étteremben
kóstolhatják meg a
legfinomabb gasztronómiai
remekművek egy csokrát,
amelyekre a Glorius
borválaszték teszi fel
a koronát. Mindezek mellett
10 és 60 fő közötti
rendezvényekre egy
konferenciaterem,
kisebb létszámú
csoportoknak a tetőterasz
ideális helyszín lehet.

Makó: vendégszerető kisváros
a Maros partján
A magyar–román határ közelében, a Maros jobb partján fekvő Csongrád megyei város egyben a nevét viselő
járás központja is. Makó polgármesterét, Farkas Éva Erzsébetet arra kértük, ez egyszer tekintsen minket messzi
földről érkezett turistának, és vezessen körbe bennünket a városon.
− A Dél-Alföld eme szegletét idehaza és külföldön sokan a hagyma fővárosaként is emlegetik. Mit kell tudnunk a település múltjáról?
− A régészeti feltárások tanúsága szerint
ez a térség már az őskorban is lakott volt, köszönhetően kedvező földrajzi adottságainak.
Első írásos említése, amely folyami átkelőhely
létesítéséről ad hírt, 1247-ből maradt fenn. A
település szerepe a karlócai béke után válik jelentőssé, 1730-tól Csanád vármegye székhelye
lett. 1890-ben népessége alapján a történelmi
Magyarország 12. legnagyobb városa. Bár
Makó fő megélhetési forrása a kezdetek óta
a mezőgazdaság, a város szellemisége is igen
figyelemreméltó. Kulturális élete a 20. század
elején volt a leggazdagabb, amikor itt élt és
tevékenykedett József Attila, Juhász Gyula és
Móra Ferenc is.
− Ugorjunk egy nagyot az időben! Makónak
milyen turisztikai vonzereje van jelenleg?
− A rendszerváltást követően a város fokozatosan vált egyre élhetőbbé, vonzóbbá a befektetők és a turisták számára egyaránt. Makó főként az itt termesztett hagyma révén lett ismert
Európa-szerte, de turisztikai vonzerőnket növeli az is, hogy a Magyarország legvirágosabb
városa címet is többször elnyertük már. Fontos
„vendégcsalogatónk” még a kiváló minőségű
termálvizünk is. A Termál- és Gyógyfürdőt az
elmúlt két évtizedben folyamatosan bővítettük,
2012 januárja óta pedig új épületegyüttessel,
wellness-, gyógy- és élményelemekkel várja az

A Kalandpark valódi kihívást jelent

A klasszicista stílusban épült városháza dísze a nyitott oszlopcsarnok

idelátogatókat. A gyógyvíz jótékony hatásait a
Marosból származó gyógyiszap egészíti ki. De
elmondhatom azt is, hogy épített környezetünk
emlékei, a város látnivalói, kulturális programjaink és rendezvényeink híven tükrözik értékeink megbecsülését. Makó városa – hazánkban
szinte egyedülálló módon − számos Makovecz
Imre tervezte épülettel büszkélkedhet.A Kossuth-díjas építész, a magyar organikus építészet meghatározó képviselője mindig szívesen
jött hozzánk, és örömmel tett eleget a felkéréseinknek.
− Hogyan jellemezné a város mindennapjait?
− Nyitott és kezdeményező, pezsgő társadalmi és közösségi élet jellemző ránk. Az itt
élők büszkék arra, hogy nálunk még fellelhetőek a régi alapértékek. A család és a munka
szeretete, valamint az erkölcsi feddhetetlenség
az elmúlt századok során biztos alapot jelentettek Makó fennmaradásához és fejlődéséhez.
Napjainkban ezekhez az értékekhez visszatérve merítünk erőt a megújuláshoz, az előttünk
álló feladatok megoldásához.
− Végezetül arra kérem önt, hogy tegyünk
egy közös sétát a Maros-parton…
−A városközponttól kerékpárral, de akár
egy kiadós sétával is megközelíthető a Marospart, amely évtizedek óta a makóiak és a környéken élők egyik legkedveltebb szabadidős
célpontja. A Lombkorona sétány a folyó jobb
partján található látványosság, tulajdonképpen
egy tanösvény, amely Európában egyedülálló
létesítményeként mutatja be az ártéri környezetet és annak élővilágát. A sétány mintegy
200 méter hosszú és 8-10 méter magasban fut

végig a lombkoronák szintjén. Hozzátartozik
egy 25 méter magas kilátótorony, ahonnan egy
hosszú csúszda vezet le a talajszintig. Makó
város önkormányzata a 2012-ben elkészült új
gyógyfürdő megnövekedett forgalmát látva,
illetve tapasztalva az egyre nagyobb idegenforgalmi érdeklődést, hozzákezdett a Marospart turisztikai fejlesztéséhez. A Kalandpark
szintén a festői Maros-part közelében található. A négyméteres magasságban kiépített, 29
feladatból álló kötélpálya valódi kihívást kínál
mindazoknak, akik próbára szeretnék tenni
ügyességüket, kitartásukat és bátorságukat. A
Kalandpark emellett számos további sportolási és kikapcsolódási lehetőséget tartogat az
idelátogató gyermekeknek és felnőtteknek, az
alpesi csúszópályától a mászófalon át a kajakozásig és a kenuzásig. Sétánk végén utolsónak,
de korántsem utolsósorban említem a Zöld Ház
Környezetvédelmi és Oktatási Központunkat,
amely ugyancsak a Maros partján található.
A diákok, a túrázók és a természetjárók a ház
mellől induló tanösvényeket követve ismerhetik meg a folyó vízi világának különleges
értekeit.
Farkas Éva Erzsébet
Főiskolai és egyetemi tanulmányait
a Szegedi Tudományegyetemen, valamint a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végezte. 25 éven át
szolgálta a hazai közoktatás ügyét,
végigjárva annak lépcsőfokait, a
napközis nevelői beosztástól a tankerület igazgatói feladatig. Tavaly
ősz óta Makó polgármestere. Házas, egy leánygyermek édesanyja.
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V. ŐSZI BORMUSTRA A DÓM TÉREN
SZEPTEMBER 16-TÓL 20-IG.

Közel 100 pincészet, több, mint 350 féle borkülönlegesség!
BERECZKI ZOLTÁN I MICHELLER MYRTIL I MALEK ANDREA I GYPO CIRCUS PUB-PLUGGED
KARINTHY KÁVÉZÓ A MÓRA FERENC MÚZEUMMAL I KÉZMŰVES VÁSÁR

