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Régi, hűséges fogyasztói is igazolhatják, hogy a Palásti Jó-
zsef pékmester által alapított és tulajdonolt Fornetti bő
másfél évtizedes történetét legfőképp az jellemzi, hogy ki-
emelt figyelmet fordít a fogyasztók biztonságára. Kiváló
minőségű termékei mind élelmiszer-biztonsági szempont-
ból, mind a termékekhez felhasznált alapanyagok kiválasz-
tásában ezt példázzák. A fogyasztók egészségvédelme ér-
dekében elsők között alkalmazta a minőségbiztosítási
rendszereket (ISO, IFS), kezdte használni a transzzsírsav-
mentes margarint, évekkel megelőzve a jogszabályi köte-
lezettséget. De említhetjük a zöldséges termékeket, me-
lyek azzal szolgálják az egészséget, hogy a termék előállí-
tásához szükséges liszt negyven százalékát friss zöldsé-
gekkel helyettesítve csökkentik a fogyasztók szénhidrát-
terhelését, és jelentősen növelik a vitamin-, élelmirost- és
antioxidáns-bevitelt.

A Fornetti piacvezetőként érzi, mekkora felelősség hárul rá
ezen a téren is, hiszen csupán Magyarországon honfitársaink
tíz százaléka, azaz naponta közel egy millió fogyasztó vá-
lasztja termékeit. A Fornetti Franchise üzletek száma Ma-
gyarországon 2200, más országokban együttesen közel
5000. A Fornetti Kft. által a 2012-es évben Magyarországon
értékesített pékáru mennyisége 18 642 tonna. A cégcsoport
növekvő sikereihez növekvő munkavállalói létszám is páro-
sul, Magyarországon 700, közvetve pedig csaknem 12 000
ember számára jelent megélhetést a Fornetti.

Az egészség a legnagyobb kincs, így tartozik vásárlóinak
azzal, hogy olyan termékeket állít elő, melyek összetevői
tudományosan bizonyított módon egészségmegőrző hatás-
sal vannak szervezetünkre. A Fornetti mindig saját utat járt
a termékfejlesztésben. Hamarabb mutatott be alternatívákat
a fogyasztóknak (például kimérve árusított mini termékek),
mint ahogy az igényként megfogalmazódott volna bennük.
Ma is trendformálóként jelentkezik a piacon. Eddig meg-
szokott termékei mellé új technológiákat és árucsoportokat
vezet be. Június 7-én dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszter felavatta az év legjelentősebb, milliárdos, magán-
erős élelmiszer-ipari beruházását a Fornetti kiskunfélegy-
házi üzemében. A gyártói-technológiai fejlesztés az általa
nyíló lehetőségekben jelent figyelemre méltó új megoldá-
sokat. Új gépsor állt termelésbe, amely óránként ezer kilo-
gramm kenyér, fehér pékáru és sodrott termékek (stanglik,
bagettek) gyártására szolgál, és több mint húszféle – eddig
túlnyomórészt nyugat-európai gyártóktól érkezett – import-
kiváltó terméket képes előállítani. Új generációs termékei-
ben a Fornetti a legjobb minőségű természetes alapanyago-
kat dolgozza fel, törekszik a legjobb élettani hatású termé-
kek előállítására.

A házias jellegű portékáikat nagyüzemi körülmények között
állítják elő úgy, hogy az eredeti receptúrák semmiben nem
szenvednek csorbát, viszont élvezik a modern automatizált
üzem nyújtotta ipari biztonság, pontosság, higiénia, állandó
minőség előnyeit. A termékfejlesztők figyelembe veszik a
táplálkozástudomány legújabb kutatási eredményeit, munká-
juk során együtt dolgoznak a táplálkozástudomány kiemel-
kedő kutatóival, hogy a tudomány legfrissebb nemzetközi
eredményeit ízletes, „mindig meleg” péksütemények formá-
jában adják át a fogyasztóknak.

A pékáruk mellett információt is adnak a fogyasztóknak,
hogy miként étkezhetnek, élhetnek egészségesebben.
A Fornetti-termékek összetevőiről és azok egészségügyi ha-
tásairól a vállalkozás honlapján (www.fornetti.hu) folyama-
tosan tájékozódhatnak a vásárlók.

Fogyasszák hát egészséggel a Fornetti-süteményeket!

Fornetti - felelősen és elkötelezetten a fogyasztókért

Jellegzetes Fornetti-üzlet

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Palásti József tulajdonos
a gyáravatón

Újgenerációs termékek
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A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
teljes erővel azon dolgozik, hogy felké-
szítse a megye gazdasági szereplőit, tele-
pülésvezetőit a következő uniós fejleszté-
si ciklusra. Bányai Gábor elnök szerint
egy járható út van: Magyarországot
erős gazdasággal kell felvértezni, a hazai
piacokat vissza kell szerezni.

– Lassan közeleg második ciklusa vége.
Milyen a mérleg?
– Vegyes. Az első ciklusban végig építkez-
tünk, igyekeztünk elkövetni mindent, hogy
a megye élhetőbb legyen. Sok ezer ember-
nek adtunk munkát, sok tízmilliárd forint
fejlesztést hajtottunk végre. Aztán régi-új
feladatot kaptunk, aminek eredménye csak
a ciklus végén lesz látható, akkor indulnak
a 2014–2020-as időszak fejlesztési prog-
ramjai. Mint ismert, 2012 januárjától a terü-
letfejlesztés egyik oszlopa lettünk és le-
szünk. Falumentő, vállalkozást segítő,
munkahelyteremtő fejlesztési programok
kezdeményezését, menedzselését, pályázat-
kezelést végzünk, mindent, ami odajuttatja
a pályázókat, hogy sikeresen tudják teljesí-
teni vállalásaikat, terveiket, programjaikat.

Az első nagy európai fejlesztési időszak
hibáiból ezért szeretnénk tanulni. Mi gaz-
daságközpontú, az itt élőknek munkahe-
lyeket nyújtó, megélhetést adó fejlesztése-
ket akarunk kínálni. Ezért mindennap talál-
kozunk munkaadókkal, településvezetők-
kel, rendszeresen tartunk fórumokat, éjsza-
kába nyúló megbeszéléseket. Igyekszünk
felkészíteni őket a 2014–20-as időszakra.
A vállalkozók nagy része nagyon nehezen
hiszi el, hogy számukra lehetőségek nyíl-
nak, hisz a kifutó 2007–2013-as fejlesztési
időszak nem a gazdaság- és vállalkozásfej-
lesztést támogatta. A fejlesztési és innová-
ciós versenyben lemaradtunk, a magyar fo-
gyasztási szokások közben átalakultak, zö-
mében külföldről származó termékeket vá-
sárolunk. A vállalkozóknak azon kellene
gondolkodniuk, hogyan tudnak jobb ter-
méket, olcsóbban előállítani, mint a ver-
senytársak. Hogyan tudják visszaszerezni
az élelmiszer-gazdaság elveszett hazai pia-
cát, és újat szerezni. De ehhez fejlesztések
kellettek volna. A gazdasági szereplők el-
képzeléseit ezért feltétlenül beleépítjük a
mi területfejlesztési terveinkbe.

Mivel Bács-Kiskun megye gazdag meg-
újuló energiaforrásokban, remélem, az autó-
és gépipar, illetve a mezőgazdaság fejleszté-
se mellett lesznek vállalkozók, akik olyan
eszközök előállításába fognak, amelyek a
megújuló energia alkalmazásához kellenek.
Hazánk az Europa 2020 programot elfogad-
ta, amiben kötelezettséget vállalt ezen a téren
is. Ha teljesíteni akarjuk ennek kötelezvénye-
it, és az ebből fakadó sok ezer megawattnyi
fejlesztéseknek csak harminc százalékához

itthon gyártanánk az eszközöket – napkollek-
torokat, napelemtáblákat, invertereket, turbi-
nákat, geotermikus szondákat, biomassza-
kazánokat –, ezermilliárdos piacot nyitna az
innovációra kész magyar vállalkozóknak.

– Mi a helyzet a megyében ma?
– Két kiemelkedően jól működő térsége

van Bács-Kiskunnak. Ott sincs kolbászból
a kerítés: szorgalom, tehetség és szerencse
is kellett a sikerhez. Az egyik Kecskemét,
ami kétségtelenül Magyarország egyik mo-
torja lett. Az itt folyó autó-, járműipari fej-
lesztések hatalmas lendületet adtak ennek a
városnak, a térségnek, ez szépen kigyűrű-
zik, mint egy vízbe dobott kavics. A másik
Kiskőrös térsége, ami a megyére jellemző
hagyományos ipar központja. Itt a legin-
kább ugrásra kész, leginnovatívabb a vál-
lalkozói kör. A többi térségünk, a Duna
völgye, a Homokhátság és a Felső-Bácska
sajnos nem áll ilyen jól, de fel fogjuk zár-
kóztatni őket is. Nem lehet kisebb célt ki-
tűzni magunk elé!

– Az uniós ciklusnak is közeleg a vége.
Sikerült kiaknázni a lehetőségeket?

– Azt nem állítom, hogy kevés pénz ér-
kezett, de a mi megyénkben olyan nagy át-
törést hozó, uniós pénzeknek köszönhető
fejlesztés nem történt. A 2006-ban készített
és kőbe vésett tervek alapján éppen arra
nem kértünk pénzt, amire kellett volna, a
gazdaság fejlesztésére. Tetőzték 2006-ban
a bajt, hogy iszonyatos bürokratikus pályá-
zati, és ezt irányító rendszert sikerült létre-
hozni, ami elvette a pályázók kedvét. Ezt is
javítani, könnyíteni akarjuk. A végső cé-
lunk, hogy Magyarországot egy erős gaz-
dasággal vértezzük fel.

– Milyen feladatok hárulnak mindemel-
lett a megyei önkormányzatra?

– A legfőbb feladat a területfejlesztés
megyei szintű programjainak menedzselése.
Várhatóan kapunk olyan új feladatokat is
még, amelyeknek nincs gazdája. Ilyen a tu-
rizmus fejlesztése, megyei szintű szervezé-
se, mint például Franciaországban. A turisz-

tika fejlesztése százmilliárdokkal tudja és
fogja majd gazdagítani az országot a követ-
kező évtizedben. Biztos vagyok benne,
hogy a megyék előtt újra komoly jövő áll, és
kapnak vissza feladatokat az államtól. A mi
képviselőink ott vannak minden faluban, is-
merik az adott területet, van politikai fele-
lősségük, hiszen le lehet őket váltani, szá-
mon lehet őket kérni.

– A mezőgazdaság, amelynek jelentősé-
ge a megye adottságai ellenére háttérbe
szorul, lehet-e még húzóágazat?

– Nem kérdés, ismét annak kell lennie.
Háromszor annyi élelmiszer termelésére
vagyunk képesek, mint amennyire szüksé-
günk van, és a világban élelmiszerhiány
lesz hamarosan. Ezért is látom úgy, hogy a
következő évtizedekben három dolog újra
nagyon fontos lesz, a tiszta ivóvíz, az embe-
ri fogyasztásra alkalmas, egészséges élelmi-
szer, és az olcsóbb energia. Ezek számunkra
adottak, rendelkezünk velük. Erre kell ala-
pozni a mezőgazdaságunkat és a magyar vi-
déket. Van két nagy folyónk, földjeink nagy
része kiváló, itt a legmagasabb a napos órák
száma, szélben, geotermiában is van poten-
ciálunk. Nagyon is komoly jövő előtt áll
Magyarország. De ezek kiaknázása bármi-
kor élre ugraszthatja Bács-Kiskun megyét
is. Nem rossz ez a jövőkép, ugye?

A gazdaság erősítését tűzte ki célul a megyei önkormányzat

Bányai Gábor 1969-ben szüle-
tett, végzettsége kertészmér-
nök, növényvédelmi- és táp-
anyag-gazdálkodási szakmér-
nök. 2006-tól napjainkig a Fi-
desz országgyűlési képviselője
és a Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlés elnöke. Nős, négy
gyermek édesapja.

A felújított Petőfi-szobor Kiskunfélegyházán
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A jelenleg közel kétezer tagot számláló
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara 1995. január elsejével kezdte
meg működését, akkor még kötelező tag-
sággal. Feladatuk kettős: kiteljesedő közjo-
gi feladatai révén a gazdasági szabályozás
egy részének átvétele és működtetése,
másrészt a tagjai és a regisztrált vállalko-
zások részére széleskörű szolgáltatások
nyújtása. A kamara működéséről Gaál
József elnökkel beszélgettünk.

– Mit tekint a kamara fő céljának?
–Azt vallom, hogy a kamara maga a vállal-
kozói tagság, hiszen értük és általukműködik
a szervezet.ABács-KiskunMegyei Kereske-
delmi és Iparkamara legfőbb hivatása, hogy
önkormányzati elven alapuló működésével
előmozdítsa a gazdaság fejlődését és szerve-
ződését, óvja az üzleti forgalom biztonságát
és a piaci magatartás tisztességét, ellássa a
gazdasági tevékenységet folytatók általános,
együttes érdekeinek érvényesítését. Célunk
az is, hogy a kamara a mindenkori kormány
nélkülözhetetlen partnerévé váljon, és a gaz-
daság szereplői, tagjaink továbbra is érezzék
jelentőségüket és a gazdaság fejlesztésében
betöltött fontos szerepüket.

– Milyen hatással volt a Mercedes-gyár
a megye gazdaságára?

– A Mercedes-gyár beindulása a kecske-
méti térségre volt óriási hatással. Elsősorban
az a 3500 fő érintett, akik közvetlenül mun-
kát kaptak a gyárban. De ami igazából a tér-
ségi, valamint a magyarországi vállalkozá-
sokat érdekli, hogy mikor és milyen körül-
mények között válhatnak beszállítóvá a gyár
valamely tevékenységéhez. Célszerű külön-
választani a produktív beszállítókat, akik az
autóba beépülő részegységeket szállítják, és
külön azokat, akik az üzemeltetéshez – a
biztonsági szolgálattól kezdve a karbantartó-
kig – szükségesek. Mindkét kategóriához, de
szélesebb körben ez utóbbihoz tudnak kap-
csolódni a magyar vállalkozások.

– A kamarának milyen szerepe van ebben?
– Először is a képzés, beszállítófejlesztés.

Még 2008-ban megalakult a Hírös Beszállí-
tói Klaszter 18 alapító taggal, melynek mára
30-nál is több tagja van. Többségük gépipari
és műanyagipari gyártó vállalkozás, de szol-
gáltató, tanácsadó és képző szervezeteket is

találunk az alapítók között. A klaszter célja a
Dél-alföldi Régióban a közúti járműgyártás-
ban tevékeny, vagy potenciálisan érdekelt
cégek tömörítése, közös érdekeik összehan-
golása, érvényesítése, együttes fellépésükkel
piacképességük növelése, a cégek vezetőinek
és alkalmazottainak szakmai megerősödése,
nemzetközileg is látható méretű gazdasági és
szakmai szövetség működtetése. Ezért főbb
tevékenységeink közé sorolhatjuk: az átfogó
adatbázisok kiépítését, szakmai workshopok
megtartását, technológiafejlesztés megvaló-
sítását, és közös projektek generálását.

– Az autóiparon kívüli cégekkel mi
a helyzet?

– A klaszter nevében sem autóipari be-
szállítói klaszter, bár ez fontos terület, de
ezenkívül a tagjaink orvostechnikai beren-
dezésgyártáshoz, az élelmiszeriparhoz és a
mezőgazdasági gépgyártáshoz egyaránt
beszállítanak. Büszkén mondhatom, hogy
a kapcsolatrendszerünk alapján előkészítés
alatt van egy országos őszi beszállítói kon-
ferencia, ahová az összes jelentős érintett
szervezetet és a kormányzat képviselőit is
várjuk.

– A kamara milyen szerepet vállalt a
szakképzés átalakításában?

– Néhány évvel ezelőtt a kamara kezde-
ményezte a duális képzésre való áttérést. A
duális szakképzés fejlesztése, felügyelete
rendkívül fontos, hiszen a tanulók felváltva
kapnak gyakorlati képzést a gyárban és el-
méleti ismereteket az iskolában. A napra-
kész, friss tudás, a legújabb technológiák

megismertetése jelentős befektetést és költ-
ségeket jelent a résztvevő vállalatok számá-
ra, amelyek csak később, a jövőben térülnek
meg. Megyei kamaránk sikerének tartjuk,
hogy a térségben működő autó-, fém- és gé-
pipari cégek elvárásaihoz igazodva 5 új ipa-
ri szakma képzési követelményeit dolgoz-
tuk ki széles körű együttműködésben, töb-
bek között Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzatával. Ezek a szakmák az Or-
szágos Képzési Jegyzékbe is bekerültek.

– Milyen szolgáltatást nyújtanak a ka-
marai tagoknak?

– Nyilvános, és a kamarai honlapon ke-
reshető a regisztrációs adatbázis. A forrás-
hoz jutás, az üzleti partnerkeresés és pályá-
zati tanácsadás az a három szolgáltatás,
amit minden kamarának nyújtania kell.
Ezeken felül sok gazdasági információ ér-
hető el honlapunkon. Éves szinten 100-150
szakmai rendezvényünk van a megyében,
amelyek bárki számára igénybe vehetők.

A vállalkozókért és általuk működik a kamara

Gaál József 1959-ben született,
okleveles gépész üzemmérnök,
külkereskedelmi szaküzemgaz-
dász. Tanulmányokat folytatott
Japánban is. A Szimikron Kft.
résztulajdonosa, 1992 óta ügy-
vezető igazgatója. 2000 óta el-
nöke aBKMKIK-nak. 2008 óta

az MKIK alelnöke. Megkapta az Eötvös Loránd-
díjat és a GTEMűszaki Irodalmi Díját is.

A kamara kecskeméti székháza a vállalkozók háza
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Minőségi szolgáltatást igyekszik nyújtani
minden hozzá forduló állampolgárnak a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal.
Dr. Kerényi János kormánymegbízott
alapelve az egész hivatal hozzáállásán
tükröződik: nem azt nézik, hogy valamit
hogy nem lehet megoldani, hanem azt,
hogy hogyan lehet.

– Bács-Kiskun megye az ország legna-
gyobbja, de ahogy szokták mondani, nem a
mennyiség, hanem a minőség a fontos. Mik
a megye erényei?
– Valóban területre az ország legnagyobb-
ja, de lakosságszámot tekintve csak ötödik,
így az egy négyzetméterre jutó lakosság-
szám viszonylag alacsony. Ezzel együtt azt
gondolom, hogy Bács megye olyan pályán
van, ami komoly bizakodásra ad okot. Egy
figyelemre méltó adatot hadd mondjak:
minden földdel kapcsolatos forgalom a
földhivatalnál csapódik le, a szolgáltatási
bevétel 1,6 milliárd forint, ami azt jelenti,
hogy a megyében nem állt le a föld- és in-
gatlanforgalom, sőt jelentős növekedés
van. Ebből arra lehet következtetni, hogy a
vállalkozások működnek, új beruházások
indulnak, azaz a megye működik. Ez első-
sorban a megye középső részére igaz, az
északi és déli területeket fel kell zárkóztat-
ni a megye többi részéhez.

– Ebben a kormányhivatalnak van
szerepe?

– Ha szűk értelemben vesszük, nincs,
de én mindenféleképpen úgy gondolom,
hogy az államigazgatás szerepet vállalhat
ebben, hiszen a kormányhivatalok, járási
hivatalok információhoz juttathatják a la-
kosságot, vállalkozókat, és a jó, zökkenő-
mentes ügyintézés segíti a fejlesztést. Eb-
ből a megfontolásból mind délen, mind
északon létrehoztunk járási hivatalokat –
például Bácsalmáson, Kunszentmiklóson
–, ott is, ahol talán nem lett volna indo-
kolt. Egyébként tizenegy helyen van járá-
si hivatal.

– Hogyan tükröződik a munkájukban az,
hogy Bács megye ilyen nagy kiterjedésű?

– Egy jellemző adat a mezőgazdaság te-
rületéről, ami mindig rendkívül fontos te-
vékenység volt itt. A mezőgazdasági vál-
lalkozók, beleértve az őstermelőket is,
évente 35 milliárd forint uniós pénzt kap-
nak. Ennek lehívását segíti az alapinformá-
ciók biztosításával a kormányhivatal a
földművelésügyi igazgatóság, az élelmi-
szer-biztonsági lánc, a növény- és talajvé-
delmi igazgatóság és az erdészeti igazgató-
ság révén.

– Tehát temérdek a munka. Nem megy
ez a minőség rovására?

– A munkatársaimmal azt igyekszem
megértetni, hogy szolgáltatást végzünk.
Amikor megkaptam a kormánymegbízotti
kinevezést, az volt az álláspontom, hogy
mivel az állampolgár fizet az államigazga-
tási szolgáltatásért, rendkívül fontos, hogy
az ügyek intézésével elégedett legyen. Vé-
geztünk egy ügyfél-elégedettségi felmérést
a második negyedévben, 9300 ügyfél töl-
tötte ki a kérdőíveket, 90 százalékban elé-
gedettek voltak. Rendkívül szerteágazó ez
a tevékenység, amit a kormányhivatal vé-
gez, vannak olyan ügyek, egészségbiztosí-
tás, nyugdíj, amiért nem kell fizetni, de az
elvárás itt is ugyanaz.

– Az államigazgatási reform során pedig
az volt az elvárás, hogy gazdaságosabban,
hatékonyabban működjenek a hivatalok. E
gondolat áll az épületenergetikai korszerű-
sítésre benyújtott pályázatuk mögött is?

– Rendkívül fontosnak tartom, hogy a
működési költségeinket leszorítsuk. Meg-
tettük a szükséges intézkedéseket, össze-
költöztettünk hivatalokat állami tulajdonú
épületekbe, hogy minél kevesebb bérleti
díjat kelljen fizetni. Figyeljük a pályázati
lehetőségeket, már nyertünk 136 millió
forintot energetikai korszerűsítésre, bent
van egy pályázatunk a kormányhivatal
központi épületére. Az egyik fő felada-
tunk, hogy ennek az épületnek az energe-
tikai korszerűsítését végrehajtsuk. Ez egy
közel egymilliárdos beruházás lesz, infor-
mációm szerint már megszületett róla a
pozitív döntés.

– Még milyen feladatok állnak Önök
előtt?

– Az elmúlt három évben gyakorlatilag
a közigazgatás olyan léptékű átalakítása
történt meg, hogy ebben a ciklusban már
nem várható további változás. Ez az idő-
szak arról fog szólni, hogy az új közigazga-
tás kialakult működési rendjét optimalizál-
juk. A nagy munka el van végezve.

– Ön elégedett?
– Nem száz százalékban vagyok elége-

dett, de a visszajelzések azt mutatják, hogy
kollégáim jól végzik a dolgukat. 1820 fő a
kormányhivatal létszáma, ez a megye har-
madik legnagyobb munkáltatója, 8 milliárd
600 millió forint a költségvetése. Arra na-
gyon büszke vagyok, hogy nemcsak nor-
matív támogatásból működünk, hanem je-
lentős saját bevételeink vannak, amelyek
hatmilliárdos összeget tesznek ki.

Lényeges dolog, hogy valamikor a mező-
gazdasági tevékenység mozgatta Bács-Kis-
kun megyét, a Mercedes-beruházással azon-
ban megjelent a legkorszerűbb technológia.
A kormányhivatalnak ebből adódóan is van-
nak feladatai, mi koordináljuk ezeket a ki-
emelt beruházásokat. Az elégedettséggel tölt
el, hogy a kollégáim a helyzet magaslatán
vannak, és bár a bürokrácia elképesztő szin-
ten van, mi határidőre tudjuk azokat a határo-
zatokat meghozni, amik elősegítik, hogy
megvalósuljon, folytatódjon a beruházás.
Annak ugyanis, ha egy beruházás fél évet
csúszik, beláthatatlan következményei van-
nak, óriási a felelősség, munkahelyek, eg-
zisztenciák sorsa múlik ezen. A munkatársa-
imnak mindig azt mondom, ne arra koncent-
ráljanak, hogy hogyan nem lehet megoldani
egy ügyet, hanem arra, hogy hogyan lehet.
Az ügyfél-elégedettségi mutató jelzi, hogy az
ügyfelek tisztában vannak azzal, hogy a kor-
mányhivatal segítő szándékkal áll ügyeikhez.

Kormányhivatal: államigazgatási szolgáltatás felsőfokon

Dr. Kerényi János Kiskunha-
lason született 1945-ben. Sző-
lész-borász üzemmérnöki
diplomát, majd jogi végzett-
séget szerzett. 1990–2010
között soltvadkerti önkor-
mányzati képviselő. 1998-tól
Fidesz-listáról került a Parla-

mentbe, jelenleg is országgyűlési képviselő,
emellett 2011. január 1-től kormánymegbízott.

Készül a kiskunhalasi csipke

Amezőgazdasági vállalkozók, az őstermelők is uniós támogatást kaphatnak



Egymást követő fejlesztések, az iparűzé-
si adóból származó bevételek gyors nö-
vekedése, stabil és megfontolt gazdálko-
dás jellemzi Kecskemét elmúlt éveit és a
jelent, alapot teremtve a város jövőjének
is. Az önkormányzat létrehozta azt a vál-
lalkozásbarát környezetet, amely garan-
ciát nyújt a további fejlődésre. A gazda-
ság erőteljes élénkülése közepette elsőd-
leges feladat a város élhetőségének fenn-
tartása. Ez utóbbiban jelent majd hatal-
mas előrelépést az északi elkerülő,
amelynek kivitelezése idén ősszel meg-
kezdődik, és várhatóan 2015 nyarára ér
véget. A részletekről dr. Zombor Gábor
polgármestert kérdeztük.

– Kecskemét volt az első olyan nagyváros
Magyarországon, amely egy bátor lépessel
fokozatosan 1,6 százalékra csökkentette a
helyi iparűzési adót. Bejött?
– Teljes mértékben. Az elmúlt években a
válság és a csökkentés ellenére is évi 20
százalékkal növekedett a helyi iparűzési
adóból származó bevételünk. Az adócsök-
kentés mellett arra is törekedtünk, hogy a
Kecskeméten már régóta működő és fej-
leszteni szándékozó, vagy az újonnan be-
települő vállalkozások minden segítséget
megkapjanak a gyors ügyintézéstől kezd-
ve a megfelelő infrastrukturális háttérig.
Mára elmondható, hogy Kecskemét jelen-
tős gazdasági központtá nőtte ki magát,
ami viszont újabb feladatokkal jár az ön-
kormányzat számára. Növekszik a lakos-
ság száma, az élhetőbb város fenntartásá-
hoz újabb és újabb beruházásokra van
szükség. Nagy sikerrel tudjuk lehívni az

uniós forrásokat, a közlekedés-fejlesztési
programok esetében például Budapest
után Kecskemét a második legnagyobb
összegeket elnyerő város.

– A közlekedésfejlesztés területén mi a
legaktuálisabb információ?

– A NIF Zrt.-vel közösen jelenthettük
be a közelmúltban, hogy ősszel megkez-
dődik az északi elkerülő építése az Új Szé-
chenyi Terv keretében, uniós és hazai for-
rásból. Régi vágya ez a kecskemétieknek,
hiszen nagy könnyebbséget jelent a város
nagy részének, miután jelenleg a belváro-
son keresztül megy a Románia felől érke-
ző 44-es út forgalmának nagy része. Az el-
kerülő megépítésével az 5-ös számú és a
44-es számú főút tranzitforgalma jelentő-
sen csökken majd, javul a közlekedés biz-
tonsága, mérséklődnek a környezeti ártal-
mak. A 10,3 kilométer hosszú elkerülőn
egyébként 7 csomópont létesül. A fejlesz-
tés két ütemben valósul meg: 5,2 kilomé-
ter hosszan a Ceglédi út és az 5-ös számú
főút között, illetve 5,1 kilométer hosszan a
Békéscsabai út és a Ceglédi út között. Az
elkerülő összesen 9,2 kilométer hosszú-
ságban párhuzamos és keresztező szerviz-
úthálózat-kiépítéssel és kerékpárút-kor-
rekcióval épül meg. Az új nyomvonalon
épülő 2x1 sávos szakasz építése 2013
őszén elkezdődik, és várhatóan 2015 nya-
rára már használhatják a közlekedők.
A beruházás során kiemelt figyelmet for-
dítanak a környezetvédelemre: 1 kilométer
hosszan vadvédő kerítést, 2,5 kilométer
hosszan zajvédő falat létesítenek, valamint
125 000 fát ültetnek, és 16 900 négyzet-
méteren erdősítenek.

A beruházás értéke közel 13,6 milliárd
forint, a közbeszerzési eljárás eredménye-
ként a kivitelező a Duna Aszfalt Kft. Ezen-
kívül folyamatban van a gyűjtőutak felújí-
tásának, bővítésének tervezése, a tömeg-
közlekedés fejlesztése, és az intermodális
csomópont tervezése is. Komoly változást
hoz majd a 2014 első negyedévében érke-
ző 25 darab Mercedes hibridbusz tömeg-
közlekedésbe történő beállítása.

– A buszbeszerzés is uniós támogatással
történik?

– Igen, ez egy komplex projektünk, amit
mintegy 95 százalékban támogat az unió és
a magyar állam. A kormánynak köszönhe-
tően a közösségi közlekedés fejlesztésére
hatmilliárdot nyert a város, ebből a buszok
beszerzése 4,2 milliárd forintot tesz ki.
Ilyen támogatási arány mellett tehát Kecs-
kemétnek darabonként alig 8 millió forint-
jába kerülnek ezek az abszolút modern,
környezetkímélő járművek. A program ré-
sze egy zéró emissziós zóna kijelölése, ez
azt jelenti, hogy a nagykörúton belül a hib-
ridbuszok kizárólag akkumulátoros, tehát
maximálisan környezetkímélő módban
közlekedhetnek, ezenkívül projektelem a
városi közlekedési és parkolási rendszer át-
gondolása, a buszok számára új telephely
létesítése, a környezetbarát buszok megál-
lóinak átépítése, az intelligens utastájékoz-
tató rendszer kiépítése és a menetrend tel-
jes körű felülvizsgálata is. Hamarosan kiír-
juk az intermodális csomópont tervezésére
a közbeszerzési eljárást, és idén elindul a
Kecskemétet Városfölddel összekötő ke-
rékpárút építése is. Nagyon sok pályázatot
nyert el a város, de valóban a közlekedés-
fejlesztési programokat tartom a legjelen-
tősebbeknek.

– Melyek a város élhetőségét javító to-
vábbi terveik?

–Mindenképpen megemlíteném egy hát-
rányos helyzetű városrészünk, a Mezeiváros
és Ürgés mintegy 574 millió forintos szoci-
ális rehabilitációs programját is, amely a kö-
zelmúltban elkezdődött, és amelyhez az
unió és a magyar állam közel 488 millió fo-
rint támogatást nyújt. Több óvodai beruhá-
zás is elindult, ezek keretében férőhelybőví-
tés és infrastrukturális fejlesztés valósul
meg. Új ifjúsági közösségi teret alakítunk ki
a belvárosban több mint 650 millió forintos
beruházással, és végre megújulhat a Városi
Mozi emblematikus épülete is.

– A magánberuházások közül melyek a
legjelentősebbek?

– Jelenleg a legnagyobb, legjelentősebb
magánberuházás a német Knorr-Bremse
gyár kapacitásbővítő gyáregysége, amely-
nek áprilisban tették le az alapkövét.
Emellett több nagy Mercedes-beszállító
fejlesztett az elmúlt időszakban, illetve to-
vábbiak is jönnek, egyebek között logisz-
tikai beszállító cégek. Fontos tény, hogy
maga a Mercedes is folyamatosan bővít,
így már az eredetileg tervezett 2500 fő he-
lyett közel 3300-an dolgoznak csak a gyár-

Kecskemét jelentős gazdasági központtá

Bács-Kiskun megye6

A városháza előtt a Köztársasági Őrezred Díszőrsége
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ban. Júliustól pedig egy újabb műszak in-
dult be. Azt tapasztaljuk, hogy a többi
kecskeméti cég esetében is élénk a bővíté-
si, fejlesztési kedv, hiszen egy év végi fel-
mérésünk szerint 64 vállalkozásfejlesztés-
sel, bővítéssel kapcsolatos építési enge-
délykérelmet adtak be. Mindez új munka-
helyeket is jelent. A Mercedes és beszállí-
tói köre több mint ötezer főt foglalkoztat,
az egyéb vállalkozások mintegy ezer mun-
kahelyet teremtettek az elmúlt két évben,
összességében több mint 6000 új munka-
hely jött létre a városban.

Szinte nincs olyan kecskeméti család,
amelynek valamelyik hozzátartozója, is-
merőse ne a Mecedesnél vagy beszállítói-
nál dolgozna. Ez egzisztenciális biztonsá-
got jelent. Sok kiszolgáló cég is ide telepí-
ti kelet-európai központját, ami szintén se-
gít a munkahelyteremtésben. Érezhetően
élénkül az üzleti turizmus, maga az idegen-
forgalom is jelentősen nőtt, ez magával
vonzza a vendéglátás és az egyéb szolgál-
tatások növekedését is. Idén nyílt meg egy
nagy nemzetközi lánc négycsillagos szállo-
dája, ami a befektetői bizalom indikátora.
Számos önkormányzati beruházás is meg-
valósult. Tavaly fejeződött be a belvárosi
revitalizáció, épült egy nagyon korszerű
vizeskomplexum is. A nagy infrastrukturá-
lis beruházások is mind növelik a helyiek
komfortérzetét.

– Mit tart a város legnagyobb idei fel-
adatának?

– Fent kell tartanunk a kialakított vonzó
gazdasági környezetet, hiszen ezzel nem-
csak Kecskemét, hanem Magyarország
gazdasági növekedéséhez is hozzájáru-
lunk. Nagy lehetőség, hogy Kecskemét ki-
emelt járműipari központ státuszt kapott a
kormánytól, ez azt jelenti, hogy mindazok
a fejlesztések, amelyek a gazdasági beru-
házásokat segítik, prioritást élveznek az
érintett minisztériumokban. Mi pedig szo-
rosan együttműködünk a kormányzattal,
hogy olyan feltételeket tudjunk biztosítani,
amelyek világviszonylatban is versenyké-
pesek. Év végére újabb jelentős magánbe-
ruházások várhatóak, beszállítók teszik át
székhelyüket Kecskemétre. 10-20 milliár-
dos beruházásokról van szó, amelyek már
jelentősnek számítanak. Döntően vegyes
funkciójúak, például logisztikai cégek,
amelyek gyártókapacitásokat is kialakíta-
nak. Fel kell készülnünk a Mercedes kapa-
citásbővítésének lehetőségére is.

nőtte ki magát

Dr. Zombor Gábor 1964. már-
cius 12-én született Kecske-
méten. Orvosi, jogi és közgaz-
dasági diplomát szerzett. Volt
vidéki orvos, az OEP Fővárosi
és Pest Megyei igazgatója, a
Bács-Kiskun Megyei Kórház
főigazgatója. 2006 óta ország-

gyűlési képviselő és Kecskemét polgármestere.
Nős, négy gyermek édesapja.

Harmadik díjat nyert Kecskemét virágkocsija a tavalyi Debreceni Virágkarneválon

Kecskemét fesztiváljai évről évre egyre nevezetesebbek, számos hazai és külföldi turistát vonzanak
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A Szimikron Kft. 1992-ben alakult a
Szerszámgépipari Művek egyik leány-
vállalataként Kecskeméten. A gazdasági
társaság golyósorsókat, szerszámrevol-
vereket, valamint az utóbbi tíz év fejlesz-
tése eredményeként szabadalommal is
védett, hidraulikus meghúzású, progra-
mozható pofaállítású gépi tokmányokat
gyárt. AKertész József és Gaál József ál-
tal irányított cég meghatározó szereplő-
je az európai piacnak.

– Partnereink között a legnagyobb nemzet-
közi vállalatok szerepelnek az autóipar, a
szerszámgépgyártás és az orvosi berende-
zésgyártás területéről – meséli Gaál József
ügyvezető. – Jelenleg 55 munkatársunk van,
közülük 12 fő mérnöki oklevéllel rendelke-
zik. Fő profilunk a golyósorsók gyártása,
amelyek korszerű szerszámgépek – CNC-
esztergák, megmunkáló központok, köszö-

rűgépek –, ipari, orvosi berendezések egy-
ségeinek mozgatására, lineáris szánok hajtá-
sára szolgáló gépelemek, ahol nagy pozicio-
nálási pontosság, terhelhetőség, merevség,
magas hatásfok és hosszú élettartam a köve-
telmény. A szerszámrevolverek Baruffaldi,
illetve SAUTER rendszerűek, amelyek kö-
zül az utóbbinak a Szimikron a viszontela-
dója és szervizképviselője.

A Szimikron Kft. filozófiája, hogy a
korszerű termékek mindig találjanak helyet
a világpiacon, ezért alapvetőnek tekintik a
termék- és technológiafejlesztést. Prioritá-
sa talán mégis a termékfejlesztésnek van,
hiszen egy cég profittermelő képességét jó-
val nagyobb mértékben tudja biztosítani,
mint akár a legmodernebb technológiával
végzett bérmunka vagy alkatrészgyártás.
Ehhez az elmúlt 15 évben több mint 20 pá-
lyázaton keresztül sikerült állami és uniós
forrásokat bevonniuk. Fejlesztéseik során
folyamatosan együttműködnek a Miskolci
Egyetemmel és a Budapesti Műszaki
Egyetemmel. Egyik legnagyobb sikerük a
Miskolci Egyetem Szerszámgépek Tanszé-
ke közreműködésével kifejlesztett, dr.
Tajnafői József professzor találmányain
alapuló, forradalmi újdonságot jelentő,
TAF típusú automata pofaléptetésű tok-
mány. Ezen tokmánycsalád 2000-ben
INDUSTRIA nagydíjat, 2003-ban MACH-
TECH nagydíjat nyert.

Természetesen a fejlett technológia a vi-
lág legkorszerűbb gyártó- és mérőberende-
zéseit igényli, ezért komoly fejlesztéseket
hajtottak végre, és évente szerzik be a leg-
modernebb gépeket. Folyamatosan korsze-
rűsítik az energetikai és informatikai rend-
szerüket is. Jelenlegi elképzeléseikben töb-
bek között a pontos megmunkáláshoz elen-
gedhetetlen klimatizáló és a sűrített leve-
gős rendszer felújítása, valamint meg-
munkálóközpont és 3 méteres CNC palást-
köszörű vásárlása szerepel.

A Szimikron Kft. elsődleges céljának a
vevői elégedettség biztosítását tekinti,
amelynek megvalósítása érdekében mindig
a minőséget és a megbízhatóságot helyezi
előtérbe. Meggyőződésük szerint ezen cég-
filozófia alkalmazása alapvetően meghatá-
rozza a társaság stabil piaci pozícióját, vala-
mint a dolgozók elégedettségét és jövőképét.
Az ügyvezetés elkötelezetten biztosítja a
rendszer működéséhez és a minőségpoliti-
kai célok megvalósulásához szükséges fel-
tételeket, akkreditált MSZ EN ISO
9001:2009-es minőségbiztosítási rendszer-
rel rendelkezik, és a vevői minőségügyi és
EBK auditokon is szinte hibátlanul szerepel.
Emellett a Szimikron Kft. vezetése fontos-
nak tekinti a társadalmi felelősségvállalást:
diákok képzését segítik, és részt vesznek a
helyi kultúra és sport támogatásában, a ke-
reskedelmi és iparkamara munkájában.

Szimikron Kft.: a legmodernebb technológiával Európa élvonalában

Az immáron második ötéves ciklusát
kezdő Cseke Péter igazgató augusztus
21-én hivatalosan is megnyitotta a kecs-
keméti színház 2013/14-es évadát. Szep-
tembertől balett-tagozattal gazdagodik,
s ennek köszönhetően kéttagozatos szín-
házként működik tovább a hírös város
teátruma, amely a tavalyi évadban 110
ezer nézőt fogadott.

Az új évad terveinek ismertetése előtt a di-
rektor az elmúlt hónapok sikereiből adott
ízelítőt. – Rendkívüli érdeklődés mellett
mutattuk be a nyár elején az Arborétumban
az Újvilág Passiót, amelyet hagyományo-
san minden nyáron láthat a közönség. A ta-
valyi évad szenzációja az Egérfogó című
előadásunk londoni bemutatója volt. Szín-

háztörténeti érdekesség, hogy ez volt az el-
ső magyar nyelvű előadás a West Enden,
ráadásul telt ház előtt – óriási sikerrel.

Az idei évad meghatározó újdonsága a
Kecskemét City Balett megalakulása. A te-
átrum balett-tagozata közreműködik a ze-
nés-táncos előadásokban, s emellett – Barta
Dóra érdemes művész vezetésével – önálló
produkciókat is színpadra állít, amelyek kö-
zül az első a Négy évszak című előadás lesz.
A közönség azonban már az évad nyitóda-
rabjában láthatja a balettkar tagjait, hiszen a
táncosok fellépnek a fergetegesnek ígérkező
Marica grófnőben szeptember 27-én.

Az új évadban temérdek feladat vár a
társulatra. Folynak a Szerelem című szín-
padi fantázia próbái, amelyet Déry Tibor
novellája és levelezése alapján Réczei Ta-
más írt és rendez.

– Az idén Weöres Sándor születésének
százéves évfordulóját üljük, ezért színpad-
ra kerül A kétfejű fenevad. Emellett egy
Arisztophanész mű, valamint az egykori
nyugatosokról feleségeik, szerelmeik, mú-
zsáik vallanak lírai, szerelmes és humoros
formában a Nőnyugat című darabban. Ter-
mészetesen a jövő nemzedékéről, színház-
látogatóiról sem feledkezünk meg, ugyanis
a gyermekek számára a Lúdas Matyi és a
MacVedel, a kalózkísértet, illetve Rossini:
Hamupipőke című gyermekopera-adaptá-
cióval igyekszünk kedveskedni – avat be a
részletekbe az igazgató.

– Két kamaraszínházunk is sikeresen
működik, ahol a már említett Szerelem cí-
mű darab mellett Bernard Slade klassziku-
sát állítjuk színpadra (Jövőre veled itt). De
O’Neill: Hosszú út az éjszakába bemutató-
ja is igazi érdekesség lesz. Szilveszterkor
pedig közkívánatra a Páratlan páros 2-t
várja tőlünk a közönség.

– A londoni látogatás után idén ismét
rangos külföldi vendégszereplésre készü-
lünk. Az Angliai II. Edward élete című
produkciónk ugyanis meghívást kapott
Augsburgba, a 2014-es Brecht-fesztiválra
– mondta Cseke Péter, aki ars poétikájának
megfelelően Romeo Castelluccitól köl-
csönzött gondolattal kívánta jellemezni az
elkövetkező öt esztendőt: „Hétköznapjain-
kat a szórakoztatás börtönében éljük, a
művészet lehetőség a szabadulásra”.

Cseke Péter 1953-ban szüle-
tett Nagyváradon. Nős, két
lány édesapja. Több színház
tagja volt, 1992 óta a Madách
Színház gyermek és ifjúsági
programjainak vezetője, 2008-
tól a Kecskeméti Katona Jó-
zsef Színház igazgatója. 2012-

ben doktorált a Színház és Filmművészeti Egye-
temen. Jászai-, Bilicsi-, Klebersberg- és Vándor
László-díjas.

AKecskeméti Katona József Színház a művészi szórakozás színháza

A színház újonnan alapított balett tagozatá-
nak nyilvános bemutatkozása a színház előtt
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Sorsdöntő időszak van most a felsőokta-
tási intézmények életében, a csökkenő fi-
nanszírozás és a kevesebb jelentkező új
helyzet elé állítja a főiskolákat, egyeteme-
ket. Olyan stratégiai gondolkodásra van
szükség, amely az eddiginél határozot-
tabban és rugalmasabban reagál a felső-
oktatással szemben támasztott gazdasá-
gi-társadalmi igényekre – hangsúlyozza
dr. Ailer Piroska, a Kecskeméti Főiskola
július 1-jétől hivatalban lévő rektora.

A Kecskeméti Főiskola igazán jó alapokra
építhet ebben, hiszen eddig is nagy hang-
súlyt helyezett a gyakorlati képzésre és a
vállalati kapcsolatokra. A 2012 szeptembe-
rében a járműmérnöki alapszakon beindult,
az országban ebben a formában egyedülál-
ló duális típusú képzés még szorosabbá te-
szi a gazdasági együttműködéseket. A fel-
merülő igények alapján már bővítenünk
kellett a duális típusú képzésben elérhető
szakokat, és nemcsak műszaki, hanem ag-
rárterületen is van érdeklődés. Szerencsés
helyzetben vagyunk, mert Kecskemét és
térsége az ország egyik legdinamikusabban
fejlődő területe.

A mi főiskolánk minden olyan feltétel-
lel rendelkezik – szakemberek, infrastruk-
túra –, ami lehetővé teszi, hogy ennek a

fejlődő, „mozgolódó” régiónak a partner-
ség jegyében az oktatási-kutatási központ-
ja lehessünk. Sokat teszünk is ezért. Lát-
ványos a pályázati tevékenységünk, mint-
egy 7,8 milliárd forint uniós forrást fordít-
hattunk már lezárt és még folyamatban lé-
vő projektekre. Ezzel az egy hallgatóra eső
uniós fejlesztéseket tekintve második a
Kecskeméti Főiskola a hazai felsőoktatási
intézmények között.

Nagy eredménynek tekintem – emeli ki
a rektor asszony –, hogy miközben orszá-
gosan 10%-kal csökkent a felsőoktatásba
felvettek száma, addig főiskolánk a
2013/14-es tanév felvételi eljárásában
12%-kal több hallgatót tudott felvenni,
mint az előző évben. Csak a Nemzeti

Közszolgálati Egyetem és a Színház- és
Filmművészeti Egyetem tudta nagyobb
arányban növelni a felvettek számát. Ez
azt jelenti, hogy a jelentkezők – akik a je-
lentkezési lapjukkal „szavaznak” – pers-
pektívát látnak a Kecskeméti Főiskolában
– hangsúlyozza Ailer Piroska.

Kecskeméti Főiskola
6000 Kecskemét
Izsáki út 10.
Tel.: +36 (76) 501-960
Fax: +36(76) 501-979
E-mail: kefo@kefo.hu
Web: www.kefo.hu

Lendületben a Kecskeméti Főiskola
Az átalakuló felsőoktatásban is megtalálja helyét a „hírös város” főiskolája

Akiemelkedő magyar tudásnak, képessé-
geknek köszönhetően nemcsak gyártó-,
hanem fejlesztőbázis is a kecskeméti
Hilti Szerszám Kft. A közel 25 éve alapí-
tott gyár folyamatosan bővül, vezetése,
kollektívája a minőség és innováció elkö-
telezett híve.

Az alapítástól eltelt bő két évtized történé-
sei közül Takács Gyula, a Hilti Szerszám
Kft. ügyvezetője elsőként azt a zöldmezős
beruházást emelte ki, amely eredménye-
ként a Szent István körúton elkezdődött a
gyártás egy 2000 négyzetméteres üzem-
csarnokban. Fontos lépés volt az úgyneve-
zett kompetencia cím megszerzése, a
teszttevékenység – beleértve a verseny-

partnerek és saját termékek tesztjét – be-
vezetése. Újabb mérföldkő 2009-ben a
3000 négyzetméternyi gyártó- és 1500
négyzetméter irodafelület kiépítésének, új
termékek gyártásának kezdete. A termék-
kör egyre speciálisabb, amire jó példa egy
nukleáris erőművekben használatos
rögzítéstechnikai elem, amelyhez a szük-
séges minősítést egyéves előkészítő mun-
ka után, 2012-ben kapták meg. A magyar-
országi innovációs csoport részt vett egy
furattisztító fúró, a hollow bit fejlesztésé-
ben, ami három évig tartott.

Nagy értéknek tartja az ügyvezető azt,
hogy nemcsak gyártással, hanem teszt-, va-
lamint fejlesztési tevékenységgel is foglal-
koznak. A körülbelül 15 fős fejlesztőmér-

nök gárda saját fejlesztések mellett nem-
zetközi projektekben is részt vesz. – Ez a
komplex rendszer teszi lehetővé, hogy a
Hilti stratégiai terveiben jelentős szerepet
töltsünk be – hangsúlyozta Takács Gyula.

Mostanra újabb 2500 négyzetméteres
gyártófelület, illetve 1500 terméktípusból
álló gyémánt faláttörő rendszer gyártásá-
nak kiépítése fejeződött be. A fejlődést jól
jelzi, hogy a forgalom a legpesszimistább
előrejelzés szerint is eléri 2014-ben a 10,1
milliárdot, a létszám a 210-et, tehát kima-
gasló az egy főre jutó értékteremtés mérté-
ke. A Hilti Szerszám Kft.-nél az elmúlt
években nem volt fluktuáció, a cég kapcso-
lata jó a környező vállalkozásokkal, a vá-
rossal, jó szívvel támogatja azokat a kezde-
ményezéseket, amely az emberek és kör-
nyezetük egészségének megóvását segítik.
A cégvezetés vezérelve, hogy a pénzügyi
stabilitás megőrzése mellett a változó piaci
környezethez alkalmazkodjanak, mert ez
az alapja a profittermelésnek, a munkahe-
lyek stabilitásának.

A főiskolával régre visszanyúló, ki-
emelkedően jó kapcsolatuk van, az iparka-
marával együtt az elsők között kezdemé-
nyezték a duálképzésre való átállást, emelte
ki Takács Gyula, hozzátéve, hogy a magyar
tudás nagy érték, ezért szorgalmazzák,
hogy a képzett fiatalok helyben maradja-
nak, itt kamatoztassák kreativitásukat.

Hilti Szerszám Kft., ahol érték a tudás

Dr. Ailer Piroska gépészmérnök-
ként végzett a BME Közlekedés-
mérnöki Karán. Közben a Knorr-
Bremse Fékrendszerek Kft. buda-
pesti Kutatási és Fejlesztési Köz-
pontjának fejlesztési csoportveze-
tőjeként is dolgozott. Irányítása
alatt jött létre 2011-ben a Kecske-

méti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki
Főiskolai Karán a Járműtechnológia Tanszék, mely-
nek tanszékvezetője is lett.

Járműmérnök hallgatók

A több ütemben bővült gyárban teszt- és fejlesztési tevékenységgel is foglalkoznak
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Négy telephelyen mintegy 250 embernek
ad munkát a főként fa és műanyag nyílás-
zárókat gyártó Delta Kft., amely a rend-
szerváltás idején alakult, és túlélte a gaz-
dasági válságot is. A kivitelező cégként in-
dult társaság az elmúlt csaknem negyed
században igyekezett mindig a piaci igé-
nyeknek megfelelően fejleszteni, profilt
bővíteni, vagy éppen profilt tisztítani.
Most ismét egy nagyobb változásra ké-
szülnek – 2015-re ugyanis az uniós elvárá-
soknak eleget téve szeretnének átállni az
úgynevezett passzív házas nyílászárók elő-
állítására. A Delta Kft. kereskedelmi igaz-
gatójával, Bíró Csabával beszélgettünk.

– Hogyan vált gyártóvá a korábbi kivitele-
ző cég?
– Ma négy telephelyen készítünk nyílászá-
rókat, kivitelezéssel néhány kivételtől elte-
kintve nem foglalkozunk, pedig a Delta Kft.
1989-ben kivitelező cégként indult, villamos-
ipari szerelésekkel, csarnoképítésekkel fog-
lalkozott. A 90-es évek elején álltunk át a
hagyományos farostlemez ajtó gyártására az
akkori piaci igényeknek megfelelve. Mond-
hatom, nem győztünk eleget gyártani! Az
első üzem Heves megyében, Tarnamérán, a
második a szomszédos Tenken kezdte meg
működését, ahonnan a tulajdonos Bakos
család származik. Eközben fokozatosan el-
hagytuk a kivitelezést, és 96-tól már csak
gyártással foglalkozunk. A harmadik üzem
Kecskeméten van, itt olasz piacra dolgo-
zunk, a székhelyünket viszont már áthelyez-
tük Nyárlőrincre, ahol saját beruházásban,
sőt szinte kizárólag saját kivitelezésben épí-
tettünk fel egy csarnokot, ebben lemezelt és
fenyő belső ajtók készülnek szériatermék-
ként, tehát nagy mennyiségben, és itt van
egy faablak-részleg, ahol egyedi igényeket
szolgálunk ki. Tenki telephelyünkön tavaly
komoly fejlesztést hajtottunk végre százmil-
liós állami támogatással. Csarnoképítés,
gépbeszerzés valósult meg, s a műanyag
mellett alumínium nyílászárókkal kezdtünk
el foglalkozni három éve.

Két éve – igaz, csak rövid időre – ismét
belekóstoltunk a kivitelezésbe: Kecskemé-
ten egy 280 lakásos társasház-felújítás ge-
nerálkivitelezői voltunk. Itt homlokzatszi-
getelés, nyílászáró- és teraszburkolat-csere
volt a feladatunk.

– Ezek szerint Önöket nem is érintette a
gazdasági válság?

– A válság minket is jelentősen érintett,
de miután a konkurenciáink tönkrementek,
megmaradtunk. Ennek köszönhetően, és
persze új piacok bevonásával meg tudtuk
őrizni az árbevételünket, illetve a piaci ré-
szesedésünket. Ebben segített minket az
olasz piac, amelyet tavaly sikerült megta-
lálnunk. Emellett időnként Szlovákiába
szállítunk, illetve a közelmúltban Ausztriá-
ba vittünk kisebb tételeket. Éppen ezek
kapcsán kezdtünk termékfejlesztésbe és
gépberuházásba. Várhatóan a jövő év vé-
gén tudjuk maradéktalanul elindítani az új
típusú ablakok gyártását az új gépekkel. A
tervek szerint a 68-as ablakok mellett 88-
ast, a tiszta fa mellett pedig alumínium és
fa kombinációban fogunk tudni gyártani.
Ez egy új trend, amit a klimatikus hatások
kiküszöbölésére fejlesztettek ki. A fát, pon-
tosabban annak felületkezelését károsítja
az UV-sugárzás. Az alumínium azonban
kiszűri ezeket a káros sugarakat, így csak-
nem örök életű lesz a termék.

– Főként milyen termékeket gyártanak?
– Az értékesítésünk 80-90 százalékát a

szériatermékek teszik ki. Ebből adódóan
viszonteladókat szolgálunk ki, illetve a
magyarországi barkácsáruházak beszállítói
vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a termelé-
sünk jelentős része a magyarországi szab-
ványnak megfelelő típusban és méretben
készül. Beltérre a most már kifutónak szá-
mító farostlemez ajtókat gyártjuk, emellett
egy fehér, alapmázolt ajtócsaládot, amely
nagyon kedvelt a hazai piacon. Lucfenyő-
ből készült beltéri ajtók is vannak a palet-
tán. Üzemeinkben mintegy 15-féle kültéri
ajtó készül különböző üvegezéssel, vala-
mint kétrétegű üvegezéssel szabványabla-
kok, a tenki telephelyen pedig a kétrétegű
üvegezésű műanyag ablakok. Az értékesí-
tésünk fennmaradó részét, vagyis mintegy
15 százalékát az egyedi termékek, illetve a
projektek teszik ki. Mi projektnek neve-
zünk egy családi házat is, ha felületkezelt,
egyedi méretű nyílászárókra kapunk meg-
rendelést, hiszen fontos, hogy a különböző
termékek egyszerre készüljenek el. Több
kivitelező céggel állunk kapcsolatban, szá-
mukra minden segítséget megadunk a be-
építendő termékekhez, akár az építkezés

helyszínére is elmegyünk, és a felméréstől
az árnyékolástechnika, vagy éppen a pár-
kány felhelyezéséig elvégezzük a munkát.
E tevékenységünk révén az elmúlt években
mintegy 40 bölcsőde, óvoda, iskola kivite-
lezésében vettünk részt, de a miskolci
MÁVKórház, a szentendrei járóbeteg-ellá-
tó is a referenciáink közé tartozik. Nemré-
giben pedig a Budai Várba szállítottuk ter-
mékeinket, s műemlék jellegű ablakokat
készítettünk az állatorvosi egyetem számá-
ra. A fő profilunk azonban a modern nyí-
lászárók készítése.

– Milyen terveik vannak a jövőre vonat-
kozóan?

–Ameglévő termékek minőségi fejlesz-
tése mellett a gyártásunk hatékonyságának
növelése szerepel terveink között. Mind-
emellett szeretnénk növelni a külföldi érté-
kesítéseinket, valamint az új ablakgyártó
gépek segítségével új hazai és külföldi pia-
cokat szeretnénk feltérképezni, illetve
megtalálni és kiszolgálni. 2015-től, az unió
előírásainak megfelelően csak passzív há-
zas nyílászárókat lehet majd beépíteni. Mi
mindenképpen olyan termékeket szeret-
nénk gyártani, amelyek ezeknek a kívánal-
maknak megfelelnek.

Az új kihívásoknak is képes megfelelni a Delta Kft.

Bíró Csaba 36 éves, nős, két
gyermek édesapja. A Nyugat-
Magyarországi Egyetemen
szerzett faipari mérnöki dip-
lomáját ugyanott mérnök
közgazdász diplomával egé-
szítette ki 2003-ban. 2000-től
a bánhalmai Bánfa Kft.-nél

gyártás-előkészítőként, fuvarszervezőként kezd-
te pályafutását. 2006-tól a kecskeméti Delta Kft.
kereskedelmi igazgatója.

Folyamatosan korszerűsíti telephelyeit, üzemcsarnokait és bővíti termékpalettáját a Delta Kft.
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– Miért is jelentős ez a megújulás?
– A kormány kiemelt beruházássá nyilvá-
nította a Lakitelek Népfőiskola felújítását,
ami egyébként a Szeged-Csanádi Egyház-
megye tulajdona, az alapítvány pedig az
üzemeltetője.

Ennek a másfél milliárdos forrásnak kö-
szönhetően a húszéves épületeink felújítá-
sa is elkezdődhet. A vendégház, a Bolyai
ház, a Gyarmati Dezső Tanuszoda, a Köl-
csey ház újulhat meg, valamint kutat fú-
runk, és 1300 méter mélyből reményeink
szerint 70 fokos hőmérsékletű vizet felhoz-
va korszerűsítjük a fűtésrendszert. De sze-
retnénk megvalósítani a 6000 négyzetmé-
teres üvegházunkra támaszkodva a bioker-
tészetet is, ahol a biogazdálkodók részére
szervezünk tanfolyamokat. Bővül a szál-
láshelykínálatunk, strandunk is lesz.

– Mindemellett folynak a megszokott és
az új programok. Ráadásul Ön a Kincsem
Nemzeti Lovasprogram és a Hungarikum
Bizottság létrejöttében kiemelt szerepet
vállalt.

–Megtisztelő, hogy a Nemzeti Lovas-
program egyik szervezője lehettem, lehe-
tek. Eredménynek tartom, hogy a lovasprog-
ram keretében Lakiteleken elkezdődhetett
a lovas oktatás az általános iskolában. Míg a
3. osztályosok egyik fele úszik, addig a má-
sik fele lovagol, majd cserélnek. De elkezd-
tük a lovas polgárőrképzést is, amihez egy
kisebb lovarda is épül. A törvény létrehozta
a Hungarikum Bizottságot, amelynek a par-
lament részéről tagja lehetek. A népfőisko-
lán értékőröket képzünk és Hungarikum
Klubokat szervezünk.

– A közelmúlt rendezvényeiből mit emel-
ne ki, és milyen kezdeményezésekre hívja
fel a figyelmet?

– Továbbra is sok látogatót vonz az
Emigráció a hazáért című állandó kiállítá-
sunk és a Burg Kastl életét bemutató
terem. Immár hagyománya van a népfőis-
kolán a kisiskolák tehetségkutató találko-
zóinak, a sportvetélkedőknek, kézműves
táboroknak, gazdatanfolyamoknak, de
a nyugdíjasok számítástechnikai tanfolya-
ma például egy új kezdeményezés,
és máris nagy népszerűségnek örvend.
Idén is több mint ezerkétszázan vettek
részt az Akadálymentes napon, ahol az
egészségkárosultak találkoztak. Nagy ér-
deklődés kísérte a Kösöntyű néptánce-
gyüttes tánctáborát is. Az idén huszadik
évfordulóját ünneplő néptáncegyüttest a
feleségem vezeti.

Nagy sikerrel zártuk a Zöldház Rajzstú-
dió táborát, a Nagycsaládosok táborát és a
Kecskeméti-Nagybányai alkotótábort is.
Teltházas volt a Kárpát-medencei Népfőis-
kolai Szabadegyetemünk. Színvonalas
programunk volt a Zrínyi Emléktúra. Jövő-
re Széchenyi vetélkedőt hirdetünk. A hajrá-
jához érkezik az Erdély aranykora című
vetélkedő döntője is, valamint a Tolsztoj és
kora, amelyeken a Kárpát-medencében élő,
magyar, középiskolás korú fiatalok vehet-
tek részt. Bethlen Gábor fejedelemmé vá-
lasztásának 400. évfordulóján, október 23-
án, többek között alapítványunk támogatá-
sával egészalakos bronzszobrot avatunk
Kolozsváron.

– A Lakiteleki Népfőiskola a Kárpát-
medencei népfőiskolai mozgalom központ-
ja, ezen a téren mit tart a legfontosabbnak?

– Szerény anyagi támogatást is biztosí-
tó pályázatokkal, szakmai képzésekkel,
tanfolyamokkal, kollégiumi foglalkozá-
sokkal, módszertani bemutatókkal, kiad-
ványokkal, népfőiskolai füzetekkel élén-
kítjük a Kárpát-medencei népfőiskolai há-
lózat bővülését. Több népfőiskolai köz-
pont erősödik, most csak néhány települést
említek: Vasvár, Túristvándi, Kötegyán,
Nagykáta, Baja, Csíkszentimre, Bács-
kertes, Beregszász, Mészkő… és még kö-
zel száz Kárpát-medencei településsel van
kapcsolatunk, alakul, formálódik a népfő-
iskolai közösség.

– Az állandó és az időszaki kiállítások,
valamint a rendszeres kollégiumok mellett
rendhagyónak számít a filmszemle is. Idén
milyen témakörben lehetett pályázni?

– A Szent István Egyetemmel és a
Dunaversitas Egyesülettel közösen „Fe-
dezzük fel a Kárpát-medencét” címmel
hirdettünk meg pályázatot. A XIII. moz-
gókép szemlére krónika, korkép, művelő-
dés, portré és fikciós műsorok kategóriái-
ban lehetett nevezni. A szemle legjobb al-
kotásait díjazzuk, a zsűri elnöke idén is
Sára Sándor és Bíró Zoltán lesz. De fi-
gyelmükbe ajánlom a Fiatal Politológusok
találkozóját és a Keleti Nyitás, a Varga
Domokos, a Ravasz-Ordass, és a Wesselé-
nyi Kollégiumok sorozatát is. Természete-
sen az ismeretbővítés mellett a közösség-
teremtés az egyik legfontosabb célunk.
Bátran ajánlhatom programjainkat, mert
hiszem, hogy mindenki talál magának
megfelelőt. A fiatalok és a hosszabb ideje
fiatalok honlapunkon a részletekről is tá-
jékozódhatnak.

Lakitelek: megújul a nemzet szellemi fővárosa

Lezsák Sándor Kispesten szüle-
tett 1949-ben, nős, három gyer-
mek édesapja. Szegeden szerzett
magyar–történelem szakos tanári
diplomát. Tanított Lakiteleken,
volt népművelő, a Lakiteleki
Népfőiskola alapítója, vezetője,
a Lakitelek Alapítvány kuratóri-

um elnöke. 2006 óta a Fidesz országgyűlési képvi-
selőcsoportjának tagja, az Országgyűlés alelnöke.

A Lakitelek Alapítványt és Népfőiskolát Lezsák Sándor és felesége alapította, tervez-
te és álmodta meg a kilencvenes évek elején. Levelek ezreivel mozgósították a Nyugat-
Európában és a tengerentúlon élő magyarokat, hazai és helyi támogatókat szerveztek.
Avilág minden részéből érkező adományok, valamint az alapítványi vállalkozások se-
gítségével folyamatosan épült a Lakiteleki Népfőiskola, amelyet az ország egyik szel-
lemi fővárosának is neveznek. A hathektáros területen fekvő intézmény megújulás
előtt áll, hogy továbbra is méltó fórumot jelentsen az európai rangú konferenciáknak,
tudományos tanácskozásoknak és szűkebb hazánk programjainak. A kuratórium el-
nökével, a Magyar Országgyűlés alelnökével, Lezsák Sándorral beszélgettünk a nép-
főiskoláról, programjaik sokaságáról és a beruházás szükségességéről.
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Jól szervezetten, hitel és ellenségeskedés
nélkül működik Tiszakécske, egyetértés-
ben halad előre. Évről évre változik a
város, állandóan építgetik, szépítgetik,
amelynek eredményére az ott élők, köz-
tük Kovács Ernő polgármester is na-
gyon büszke.

Az önkormányzatnak 15 éve nincsenek hi-
telei. – Nyilván azt szeretném elérni parla-
menti képviselőként, hogy azokat az ön-
kormányzatokat is támogassa a kormány
valamilyen módon, amelyek jól gazdál-
kodtak, nem vágtak bele fenntarthatatlan
beruházásba. Mi mindig jól gazdálkod-

tunk, annak ellenére, hogy az adóbevéte-
lek sokszor még a költségvetés 10 százalé-
kát sem érik el – foglalja össze Kovács
Ernő. A város jelentős idegenforgalmi po-
tenciállal bír. A két termálfürdő, a Tisza-
parti és a Kerekdombi is komoly beruhá-
zást folytat, az egyikhez kapcsolódva öt-
ven szobás szálloda épül, a másik 500
millió forintos állami támogatással teljes
körűen megújul. Jelentős az érdeklődés a
Tisza-parti szabad strand iránt, szépen
rendben tartott strandra várják a látogató-
kat, nem kérnek díjat sem a belépésért,
sem a parkolásért. Sőt, az egész városban
nincs parkolási díj. Sokat áldoz az önkor-
mányzat a homokos strandra, amihez ha-
sonló nem sok van sem a Tiszán, sem a
Dunán. Az élő Tisza és a termálfürdők
mellett a harmadik vonzerő a szépen rend-
be hozott Holt-Tisza, amelynek van olyan
szakasza, ami háborítatlan, madárvilága
pedig páratlan. Nagyon jelentős a hor-
gászturizmus, minden hétvégén van vala-
milyen horgászverseny.

Két nagy beruházás végénél járnak.
Újabb nagy területen készült el a csapa-
dékvíz-elvezetés, illetve kész a város tel-
jes szennyvízhálózata. Önkormányzati erő
felhasználásával, a lakosság hozzájárulása
nélkül az utak helyreállítása is elkezdő-
dött. Néhány kisebb pályázat, illetve egy
30 milliós gépbeszerzéstől eltekintve fő-

ként saját erőből végzik a járdák építését,
utak javítását, árkok, csatornák tisztítását,
intézményeik korszerűsítését. – Vannak
nagy álmaink is, pályázatot nyújtottunk be
az egészségügyi központ, művelődési ház,
diákotthon és felső tagozat felújítására,
mert nem mindegy nekünk, hogy a gyere-
kek milyen környezetben tanulnak – eme-
li ki a polgármester. Ezekben a pályáza-
tokban szerepel megújuló energia, amit
már több intézményben hasznosítanak.
– Jól működő egyesületeink vannak, ame-
lyek sokban segítik munkákat, mi pedig
igyekszünk támogatni őket, az idegenfor-
galom komoly szereplői, és részt vesznek
a város rendezvényein. A legközelebbi ün-
nep a szüreti fesztivál szeptember 14-én,
amely gazdag programot kínál a helybeli-
eknek és vendégeiknek.

Évről évre folyamatosan szépül, újul Tiszakécske

Kovács Ernő 1959-ben szü-
letett Kecskeméten. Gé-
pésztechnikusi, illetve kör-
nyezet- és hirdotechnoló-
gusi végzettséget szerzett.
1998-tól Tiszakécske pol-
gármestere. Országgyűlési
képviselő, a Foglalkoztatási

és Munkaügyi Bizottság tagja.

Egész évben nyitva tart, sokrétű lehető-
séget nyújt a felfrissülésre, megújulásra
a Tisza-parti Termálfürdő.A létesítmény
folyamatosan bővül, újul. Szállodája a
következő szezonban nyitja meg kapuit.

Nagyon sok lehetőség van ebben a kisváros-
ban – vallja Szabó Éva, a Tisza-parti Ter-
málfürdő ügyvezetője. Szavaiból kiderül,
lelkes híve Tiszakécskének, amelynek ide-
genforgalma olyannyira fellendült, hogy el-
érkezettnek látták az időt egy szálloda építé-
sére. A Barack Hotel a Tisza-parti Termál-
fürdő területén épül, azzal összeköttetésben
lesz. A háromcsillagos, 126 férőhelyes ho-
telben ötven szobát alakítanak ki három ka-
tegóriában, figyelembe véve a családok igé-
nyeit is. Az 1,1 milliárdos beruházás 70 szá-
zaléka uniós támogatás, ami az ügyvezető

szerint roppant nagy segítség. – Hamarosan
megnyíló szállodánk egyaránt szolgálja
majd a feltöltődni és gyógyulni vágyókat –
emeli ki Szabó Éva.Amost induló építkezés
nyomán a következő szezonban már meg is
nyitja kapuit a Barack Hotel. S hogy miért
Barack? Mert a fürdő helyén valaha szőlő-
ültetvények voltak a város területén ősho-
nos rózsabarackfákkal. A létesítmény terü-
letén most is vannak barackfák, folyamato-
san telepítenek is. A kempingvendégek szí-
vesen szedik, sőt lekvárt is főznek belőle.
Az évente két alkalommal rendezett kem-
ping fesztiválon vacsorára látják vendégül a
kempingezőket, és élőzenés estet szervez-
nek. Az őszi kemping fesztivál szeptember
13-án lesz. Az apartman- és mobilházakkal
is rendelkező kemping egész évben nyitva
tart, akár a fürdő. A Tisza-parti Termálfürdő

ősztől tavaszig reggel 9-től este 10-ig várja
a vendégeket. A gyógyszolgáltatások egy
részét az Országos Egészségpénztár finan-
szírozza, de lehetőség van SZÉP kártyás,
egészségpénztáras fizetésre is. A fürdőhöz
tartozó szaunavilág minden igényt kielégít
ötféle szaunája mellett, amelyekben télen
szaunaszeánszokat tartanak, sókamra, és két
különleges pihenő kényezteti a vendégeket.
Az egyikben melegített homokban lazíthat a
megfáradt vendég, a másikban a víz meny-
nyezetre vetített áramlatainak látványa, il-
letve csobogásának hangja segíti a pihenést.
A Tisza-parti Termálfürdő komplexumban
mindenki jól érezheti magát, amit a széles
vendégkör igazol. Az év utolsó hónapjaiban
elsősorban csapatépítő tréningeknek adnak
otthont, a téli ünnepek utáni hetek-hónapok
a megújulás, wellness jegyében telnek, a ta-
vasz jellemzően a gyógykúrák ideje, majd
jön a nyár, a szünidő, amikor elsősorban
családok keresik fel a folyamatosan újuló,
bővülő fürdőt.

Tisza-parti Termálfürdő – a megújulás fellegvára

Szüreti felvonulás, 2012. szeptember
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Kunszentmiklós Bács-Kiskun megye
kapuja a főváros felől, és Budapest von-
záskörzetének határa is egyben. A tele-
pülés történelmi gyökerei a bronzkorba
nyúlnak vissza, illetve egy avar kori
temető is vall a régmúlt történelméről.
Jórészt az egykori dűlőnevek és a szóbe-
li emlékezet őrizték meg a múltat, de a
polgármester, Bődi Szabolcs reméli, jö-
vőjük is legalább olyan színes lesz, mint
a múltjuk.

– A település múltjából mit emelne ki?
– Sokáig gazdag élővilágú, óriási, vízjárta
terület volt, hatalmas nádasok, élővizek
jellemezték, az itt élő őslakosság ennek
megfelelően alakította ki életmódját.
Az 1880-as vasút- és nagy gátépítéséig
Kunszentmiklósra be-belátogatott a Duna,
ami inkább áldás volt a halászat miatt. A táj
tartalmas életet biztosított egészen az
1930-as évekig. Eztán a csatorna-építés
miatt gyorsan megváltozott a vidék képe,
hiszen a vízelvezetés szikes pusztákká tet-
te a 18-20 aranykoronás földeket. Az itt
élőknek életformát kellett váltani, mert a
mikroklímája megváltozott a térségnek. A
legnagyobb felvirágzás 1745 után követke-
zett be. Ekkor önmegváltást, azaz redemp-
ciót hajtottak végre, vagyis Mária Teréziá-
tól visszavásárolták a szabadságjogaikat
félmillió aranyforintért, így kivétettek az
adófizetés és a sarc alól a kollektív nemes-
ség által. A város címerében erre utal a
nyakékes páncélzat.

– Az elmúlt évtized beruházásai viszont
ismét új irányt adtak a fejlődésnek.

– A város mezőgazdasági-ipari aránya a
60-as években fordult az ipari jelleg felé,
majd a 90-es években ez visszaállt. A rend-
szerváltás, majd a válság miatt az ipari vál-
lalkozások részben megszűntek, felére
csökkentek. Az elmúlt tíz évben ezért óriá-
si hangsúlyt fektettünk arra, hogy vállalko-
zások települjenek ide. Szerencsénkre az
51-es úthoz és a tízes korridorhoz
(Bécs–Budapest–Belgrád vasútvonal) kö-
zel vagyunk, valamint a kelet-nyugati átjá-
rótól is csupán 15 km-re fekszünk. Ezt a

földrajzi előnyt úgy igyekeztünk kihasz-
nálni, hogy több vállalkozást csábítottunk
ide. Többek között megvalósult a bólyi
Mediterrán cserépgyár zöldmezős beruhá-
zása, de két éve avatott új csarnokot a
Schneider Electric, ezzel is jelentősen
megnövelve termelési kapacitását. Indulás-
ra készen áll egy fröccsöntő üzem, amely
műanyag rekeszeket gyárt majd. Megkezd-
te termelését egy mikro-elektrotechnikai
vállalat, és egy üzemcsarnokot már beren-
dezett, de már most gondolkodnak a bőví-
tésen. Városunkban található egy speciális,
tépőzáras cipőfelsőrészt gyártó vállalkozás
is, és van egy horgászcsalikat gyártó cé-
günk is. Előkészület alatt van egy hulladék-
feldolgozással foglalkozó üzem letelepíté-
se, amely érdekében csarnoképítés zajlik.

– Az önkormányzat az oktatást és a kul-
túrát is kiemelten kezeli.

– Az általános iskolánk mellett két kö-
zépiskolánk és egy szakiskolánk van. Az
egyik ezek közül egy református gimnázi-
um. Ezekben az intézményekben 1600 di-
ák tanul. A szakképzésünkben hiányszak-
mák oktatása folyik, így a végzett tanulók
szinte azonnal el tudnak helyezkedni. A di-
áksereg kiszolgálására megépült egy nagy
városi sportcsarnok, egy uszoda, és van
egy kisebb gyógymedencénk.

Az elmúlt évek nagy turisztikai attrakci-
ója volt a „Kurultáj”, majd a Magyarok
Országos Gyűlése, ami az idén augusztus
16–18. között került megrendezésre
Apajpusztán. Mintegy 100 ezer ember vett
részt a programon. A magyarok országos
gyűlése eddig Bösztörpusztán volt, de ez
Natura 2000-es és túzokvédelmi terület vé-
dett lett, ezért a hajdani lovas napok terüle-
te lett az új helyszín. Jellemzően kiemelt
programsorozat „A szentmiklósi napok”,
amely mindig szeptember második hétvé-
géjén kerül megrendezésre. Ekkor tartjuk
az országos birkafőző versenyt is. Szeret-
nénk elindítani a receptúra hungarikummá
minősítését, ugyanis a felső-kiskunsági
birkapörkölt eltér a tiszántúli pörkölttől.
Idővel szeretnénk megteremteni a konzer-
válás lehetőségét is. Kunszentmiklóson

10-12 ezres birkaállomány van, és egyedi
főzési technológia ismert. A tanyasi prog-
ramon belül már létezik egy kis tanyasi
mintaboltunk, amire építhetünk. Ebben a
boltban a környékbeli sajtoktól kezdve
Szomor Dezső bivaly- és szürkeszarvas-
marha-szalámijáig, a magyar készítésű há-
zi szörpökön át a házi savanyúságig lehet
válogatni a tanyasi élelmiszerek közül.

– A turizmus és a város fejlesztése is
fontos…

– Igen, a turizmus egyik új eleme a za-
rándokútvonalhoz való csatlakozásunk volt.
2011 nyitó zarándoklatán Papp Lajos pro-
fesszor ment végig, 2012-ben Schmidtné
Makrai Katalin, míg idén Eperjes Károly
volt az esemény arca. Mi alternatív útvonal-
ként kapcsolódunk a zarándoklathoz. Ám
a folyamatban lévő beruházásaink között a
zarándoklathoz kapcsolódik egy zarándok-
szállás, zarándokkapu és -kápolna megépí-
tése, illetve egy Jobblator szobor felállítása
is. A városban pedig éppen elindul egy
nagy pályázati munkánk: a 11 éves előké-
szítés után megvalósuló, a teljes települést
érintő csatornázás, a szennyvíztisztító telep
teljes rekonstrukciója, gyakorlatilag tény-
leges újjáépítése, és a főtér rehabilitációja.

Ha elkészül a főtér, a kertészeti és köz-
lekedési, a városháza energetikai és szer-
kezeti felújítása, valamint két utca is meg-
szépül. Megvalósul egy energetikai felújí-
tás is az egyik iskolában. Terveink között
szerepel még egy fedett uszoda létrehozá-
sa, tekintettel arra, hogy a kistérségben 50
ezer ember él. A felmerülő igényeket pedig
igyekszünk kiszolgálni.

Kunszentmiklós: a Kurultáj és a zarándokút metszetében

Bődi Szabolcs Kunszentmik-
lóson született 1951-ben.
Tanító, népművelő, drámape-
dagógus, magyar nyelv- és
irodalomtanár. 2002 óta pol-
gármester. 5 fiúgyermeke és 3
unokája van.
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Egészségügyi és turisztikai beruházások
zajlottak, illetve zajlanak jelenleg
Dunavecsén, de minden lehetőség adott
arra is, hogy további munkahelyteremtő
beruházások valósuljanak meg a város-
ban. Különlegessége, hogy Dunavecse is
Petőfi-emlékhely, a polgármestertől, Vö-
rös Sándortól megtudtuk, hogy itt lett
Petrovicsból Petőfi Sándor, és itt írta új
nevén első versét a helyi legenda szerint.

Dunavecse Bács-Kiskun megye északi
csücskében, a Duna partján, Budapesttől
mintegy 70 kilométerre délre helyezkedik
el. A település jövőre ünnepli várossá válá-
sának 10. évfordulóját. Vörös Sándor úgy
véli, hogy az itt élő emberek számára érzel-
mi kérdés, hogy városlakók, minden adott-
ságuk megvan ahhoz, hogy megfeleljenek
e kritériumoknak. – Az egyik legfontosabb
számunkra, hogy 2011-ben befejeződött a
járóbeteg-szakellátó intézmény rekonst-

rukciója, s ez által már csaknem minden
szakmában zajlik a gyógyítás, értelemsze-
rűen nemcsak a dunavecsei emberek szá-
mára, hanem az egész járás részére. Emel-
lett több iskolánk a környező települések,
vagy akár a megye diákjai számára nyújt
oktatást-nevelést. Abban bízunk, hogy az
idén sikerül felújítani az óvoda épületét is
pályázati pénzből (DAOP-4.2.1-11-2012-
0031) – mondja Vörös Sándor.

S ha már az egészségügynél, illetve a
beruházásoknál tartunk, a polgármester
megemlíti, hogy nemrégiben nyert a tele-
pülés uniós forrást egy Egészségfejlesztési
Iroda (EFI) létrehozására (TÁMOP-6.1.2-
11/3-2012-0021), amelynek feladata a be-
tegségek megelőzése, szűrések koordinálá-
sa, egészségeséletmód-tanácsadás, dohány-
zásleszoktató programok megszervezése
lesz. Egy másik fontos, a finisben lévő
beruházás pedig az új bölcsőde építése.
Augusztus 20-án tartották az ünnepélyes

átadóját, és ezt követően vehették birtokba
a kicsik az új bölcsődét, amely 36 kisgyer-
meket fogad. Mindkét beruházás 100 milli-
ós nagyságrendű – mondja a polgármester.
Két másik fontos beruházás Dunavecsén a
turizmushoz kapcsolódik: az egyik egy
úgynevezett zarándokpark létrehozása,
amely tulajdonképpen a főtér megújítása
volt nyáron. Amásik egy Árpád-kori téma-
park kialakítása. A folyamatban lévő beru-
házások mellett jelenleg előkészítés alatt
áll az óvoda átépítése, illetve bővítése is.

Logisztikai szempontból Dunavecse el-
helyezkedése kiváló – itt van a Duna, de a
vasút, az autópálya is, s ráadásul az ország
közepén található. Emellett a Nemzeti Kül-
gazdasági Hivatal (HITA) Befektetőbarát
Településekért Programja keretében
Dunavecse 2012-ben megkapta a „Befekte-
tőbarát Település” címet – mondja a polgár-
mester. A program célja, hogy a települések
megismerjék a befektetők gondolkodását,
igényeit, és felkészültebbek legyenek a fo-
gadásukra. Mindez – véli Vörös Sándor
polgármester – előbb-utóbb meghozza a
munkahelyteremtő befektetőket is a város-
ba. Hiszen, ahogy az elmenőket búcsúztat-
ja egy tábla: „Újra gyere, vár Dunavecse”.

Dunavecse mindenkit visszavár

Aki már járt Kalocsán, tudja, hogy a vá-
ros mai valóságában is magával ragadja
a látogatókat. Kalocsa az utóbbi években
figyelemre méltó fejlődési pályára állt, és
nem elégszik meg azzal, hogy 1000 éves
vonzereje évről évre megtölti a város te-
reit turistákkal. Egy nagy volumenű, két-
milliárdos pályázatnak köszönhetően,
amelyet megnyert a város, a mainál is
szebb városkép fogadja majd a Kalocsá-
ra érkezőket a jövőben.

Ez év júniusában jelentette be Török Ferenc,
Kalocsa város polgármestere, hogy nyert a
Kalocsa Szíve Program, amelyet 2012 máju-
sában nyújtott be az önkormányzat a Dél-al-
földi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. A
Kormány 1312/2013. (VI. 7.) határozatában
döntött a „Kalocsa Szíve Program” kiemelt
projektként történő nevesítéséről, aminek kö-
szönhetően megújul Kalocsa történelmi vá-
rosmagja. Az elmúlt évtizedek legnagyobb
kalocsai turisztikai fejlesztésének első ütemé-
ben a település számtalan épülete, tere és mű-
kincse újulhat meg. A projekt négy tematikát
érint: az egyházi értékeket, a gasztronómiát, a
népművészetet és a modern művészeteket.

– Kalocsa abban a szerencsés helyzet-
ben van, hogy sok más településsel ellen-
tétben nem a semmiből kell a vonzerőit
megteremtenie, nem kell világraszóló épít-
kezésekbe kezdenie, hiszen a város örök-
sége, évszázados értékei már most is jelen-
tős vonzerőt jelentenek a látogatók számá-
ra – ismertette a projekt kapcsán a polgár-
mester, aki hangsúlyozta, hogy a város
fontos feladatának tekinti ezen örökség
megmutatását és hangsúlyozását, az új év-
ezred turisztikai trendjeinek megfelelő
formába öltését, valamint olyan új elemek-
kel való kiegészítését, amelyek jól illesz-

kednek a meglévő kínálathoz és a modern
turista igényeihez.

A komplex fejlesztés keretében meg-
újulhat az Érsekkert utca és az Asztrik tér
is, amely szakrális jellegével és történelmi
identitásával méltó keretbe foglalja az épí-
tett környezetet, hangsúlyokat teremt a té-
ren, és önmaga is eggyé válik annak ke-
resztény szellemiségével. A fejlesztési
koncepció alapján egy turisztikai infópont
és látogatóközpont, valamint egy, a Duna
Borrégió borainak bemutatására alkalmas
bortárlaton alakítanak ki a jelenleg főiskolá-
nak helyet adó épület délkeleti sarokrészé-
ben. Az Érsekkert gyökerei a barokk korig
nyúlnak vissza. A terv elsődleges célja pe-
dig az, hogy a kert történeti értékeit a köz-
tudatba helyezze. A kertfelújítási koncep-
ció része a növényállomány felújítása,
annak gyűjteményes kertként történő bemu-
tatása. A park útjai így egyházi és botanikai
tartalmakkal telítődnének fel, és lehetősé-
get biztosítanának a tematikus sétákhoz.

A Kalocsa Szíve Program kivitelezési
munkáinak tervezett kezdete 2013 ősze, a
projekt várható megvalósulása pedig 2014
vége lesz.

Lüktet Kalocsa szíve – kétmilliárdból szépül meg az érseki város

SAJTÓKÖZLEMÉNY
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL, ÓVODA

FEJLESZTÉS ZAJLIK DUNAVECSE VÁROSÁBAN

Dunavecse Város Önkormányzata 126 288 136 Ft tervezett összköltségű uniós pályázatot nyert a DAOP-4.2.1-11-2012-
0031 jelű, „A Dunavecsei Százszorszép óvoda II. számú feladatellátási helyének fejlesztése” című pályázatával az Új
Széchenyi Terv keretén belül.

A projekt során a Honvéd utcai feladatellátási hely felújítására és bővítésére kerül sor. A megvalósuló projekt ered-
ményeként egy minimum 20 fő befogadására alkalmas csoportszoba, tornaszoba, illetve egyéb kötelezően kialakítandó
helységek jönnek létre, valamint eszközbeszerzésre is sor kerül.
Projekt megvalósítás helyszíne: 6087 Dunavecse, Honvéd utca 22.
Projekt várható befejezése: 2014.08.29.

Dunavecse Város Önkormányzata
Cím: 6087 Dunavecse, Fő út 43., Telefon: +36 (78) 437-116,
E-mail: dunavecseph@level.datanet.hu, Honlap: http://www.dunavecse.hu

AKalocsai Érseki Könyvtár

Az új bölcsőde bejárata
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Ritka, de követendő példa Kerekegyháza
története, miként lehet egy település érté-
keinek megőrzése és gazdagítása mellett
nyugodt és korszerű otthont biztosítani a
lakói számára. Dr. Kelemen Márk pol-
gármester méltán büszke a településükre
és annak dolgos polgáraira egyaránt.

A város területe már az ősidőktől fogva la-
kott volt. 1323-ból írásos emlék őrzi az itte-
niek életerejét. Bár a török időkben elnépte-
lenedett a település, de Balatoni Farkas Já-
nos vezetésével 1856-tól újra benépesítet-
ték az ország számos területéről érkező
telepesek. A település szerkezetét, a külön-
leges, sakktábla alakú elrendezést is akkor
alakították ki. Kerekegyháza 2001-ben kap-
ta meg a városi rangot. Őseik élni és dol-
gozni akarása, tervszerű építkezése jellem-
zi Kerekegyháza lakóit ma is.

Mert ők a jövő nemzedékeknek is építik
városukat, aminek tanúja és mércéje az utób-
bi évek látványos fejlődése. A csatornázott-
ság 90 százalék feletti, az önkormányzati út-
hálózat 2/3-át felújították. A településköz-
pontot újjávarázsolták, megvalósult sok köz-
intézmény fejlesztése. A könyvtár is meg-
újult, pincéjében ifjúsági klubot alakítottak
ki. Jutott forrás a polgárőrség, a sportegyesü-
let fejlesztésére, és térfigyelő kamerák telepí-
tésére is. A térség legszebb bölcsődéjét épí-
tette meg az önkormányzat, amely már az el-

ső évben megtelt, sőt 2012-ben a megyében
az Év háza lett középület kategóriában.

–Aképviselő-testülettel 3 alappillért hatá-
roztunk meg, amelyek irányelvként szolgál-
nak. Ezek: a megfelelő színvonalú lakhatás
biztosítása, a munkahelyteremtés, valamint
az oktatás-nevelés minőségének folyamatos
és párhuzamos fejlesztése. Ezzel mérhető le a
településünk életképessége is – mondja az
egész térségben ismert polgármester. A la-
kosság száma nő, egyre több a gyermek, szá-
mos fejlesztés segíti a fiatalokat. Önkor-
mányzati beruházással kialakítottak 85 köz-
művesített telket, utcákat nyitottak, összefo-
gással játszóteret építettek. Létrehoztak egy
17 hektáros ipari területet a munkahelyte-
remtés érdekében.A tanyaprogram keretében
tejüzemet építettek. Iskolájukat felújították,
bővítették, modern eszközökkel látták el.
Szeptemberre elkészült egy új, 3 csoportos
óvoda is. Fontos eredmény, hogy a beruházá-
sok mellett, a válság ellenére is sikerült stabi-
lizálniuk a város pénzügyi helyzetét. Jelenleg
is sok pályázatuk, tervük van folyamatban.

2009-ben Magyarország legbékésebb
városa, 2010-ben befektetőbarát önkor-
mányzat címet, és 2012-ben az Idősbarát
Önkormányzat Díjat érdemelték ki. Minden
évben ifjúpolgárrá avatják a település új-
szülötteit a gyermeknapon. Rendezvényeik
közül kiemelkedik a Kerekfeszt – Kereki
Tojás és Szüreti Fesztivál. Ilyenkor a több

évtizedes szüreti felvonulás hagyományát
ötvözik egy helyi specifikummal, hiszen itt
összpontosul a magyar tojástermelés 25 szá-
zaléka. A kétnapos fesztiválnak és a helyi-
eknek a célja ugyanaz: nyugodt és korszerű
otthona legyen a polgárainak, és vonzó cél-
pontja a vendégeinek Kerekegyháza!

Városunk több százéves múltra tekint
vissza, az itt élők büszkék a város híres
szülötteire, s arra, hogy ez a város az ott-
honuk – vallja Kapus Krisztián, Kiskun-
félegyháza polgármestere, országgyűlési
képviselő.

„Engem Félegyháza tett íróvá … a magyar
nyelvem is Félegyháza adta, józan világné-
zetemet is Félegyháza adta, és ezen kívül

minden benne van Félegyházában, ami né-
kem kedves…” – fogalmazta meg Móra Fe-
renc, aki, amikor szülővárosa díszpolgárává
avatták, így szólt: „Mint író ettől a várostól
kaptam egyéni veretemet, innen származ-
nak írói céljaim. Az én írásaimban félegy-
házi nap süt, félegyházi szél fúj, félegyházi
sárgarigó fütyül”. Félegyháza büszke híres
szülötteire, akik között ott van Móra mellett
Petőfi Sándor is. – Emléküket, múltunk em-
lékeit méltóképpen őrizzük – mondta Ka-
pus Krisztián polgármester.

A város jelentős közlekedési csomópont
a Duna–Tisza közi homokhátság közepén,
áthalad rajta az E75-ös, M5-ös út, Buda-
pesttől közúton egy óra alatt elérhető. A
Budapest–Szeged vasútvonal jelentős cso-
mópontja. Jó fekvésű ipari parkja a vállal-
kozások, befektetők számára minden
szempontból kedvező, kiaknázható lehető-
séget nyújthat. Termálvizét nem csupán a
városi strand és uszoda hasznosítja, hanem
a kórházban működő rehabilitációs köz-
pont is, gyógykezelésre.

Kiskunfélegyháza a mezővárosi rangot
Mária Teréziától kapta. – Az elődök virág-
zó, élettel teli várost építettek az újratelepí-
tés után. Ennek emléke ma is kötelez ben-
nünket arra, hogy minden lehetőséget ki-
használjunk a fejlődés, a fellendülés érde-
kében – húzta alá a városvezető.

Az elmúlt évtizedek alatt testvérvárosi
kapcsolatot alakítottak ki az erdélyi

Koronddal, Segesvárral és Tordával, az olasz
Feltrével, a német Braunfelsszel, a dán
Kjeleruppal, a francia Die és Bagnols-Sur-
Cézevel városával, a szlovák Uhroveccel, a
lengyel Rabka-Zdrojjal, a spanyol Carcaixent-
nel, a belga Eekloval, az angol Newbury-vel
és a szerbiai Kikindával. A város szerteága-
zó külkapcsolatainál alapelv, hogy a telepü-
lések lakói, közösségei, művészei, sportolói
megismerjék egymást.

– Megtiszteltetés számomra, hogy pol-
gármesterként szolgálhatom városom pol-
gárait. Minden erőmmel azon vagyok,
hogy a dinamikus fejlődés útjára segítsem
– mondta Kapus Krisztián. Kiemelte, hogy
Félegyháza igazi alföldi város, amelynek
lakói híresek vendégszeretetükről, vállal-
kozó kedvükről és kitartásukról. Aki egy-
szer felkeresi a várost, olyan élményekkel
gazdagodik, amelyek újra és újra vissza-
csábítják majd.

Kerekegyháza: otthon az Alföld szívében

Tervezte: Babinszky Tünde,
Kivitelező: Gomép Kft.

Dr. Kelemen Márk 42 éves, pe-
dagógus, ügyvéd. Nős, két gyer-
mek édesapja. Tanított a kerek-
egyházi iskolában, majd Kecs-
keméten cégvezetőként, később
ügyvédként dolgozott. 1998-tól
évekig önkormányzati és me-
gyei képviselő. 2006-óta Kerek-

egyháza város polgármestere. Célja Kerekegyháza
és az egész térség fejlesztése.

Kapus Krisztián Kiskunfélegy-
házán született 1974-ben, több-
diplomás tanár, ifjúsági és okta-
tásszakértő. Eddigi életpályáját
átszövik az ifjúsággal kapcsola-
tos szervező-koordináló, ta-
nácsadó tevékenységei. 2010-
től Kiskunfélegyháza polgár-

mestere, országgyűlési képviselő.

Petőfi és Móra városa, a vendégszerető Kiskunfélegyháza

Avárosháza
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Mélykút évekkel ezelőtt tűzte zászlajára,
hogy a lehetőségek közül azokat a pályá-
zatokat kívánja előnyben részesíteni,
amelyek az energiatakarékos beruházá-
sokat támogatják. Ezek egy része már
meg is valósult – derül ki Kovács Tamás
polgármester szavaiból.Akét évvel ezelőtt
még csak tervezett energetikai beruházás
már meghozta a várt eredményeket.

A siker újabb pályázatra ösztönzi a telepü-
lés vezetését. A KEOP-4.10.0/C/12 projekt
keretében a napenergiát hasznosítanák, hi-
szen a napsütéses órák száma az ország e
részén a legmagasabb. Amennyiben a be-
ruházás megvalósul, az önkormányzat az
összes villamos energiát innen nyerheti, s
ezáltal éves szinten mintegy 18-20 millió
forintos megtakarítást tud elérni.

Mélykútnak szüksége van a megtakarítá-
sokra, hiszen az aktív lakosság körében csak-

nem 30 százalékos a munkanélküliség. Ezt
enyhíti a Belügyminisztérium által finanszí-
rozott – a Start Munkaprogram keretében zaj-
ló – biomassza kazánrendszere, amely a me-
zőgazdasági tevékenységből származó hulla-
dék hasznosításával hőt szolgáltat. Ez a rend-
szer váltja ki az óvodában, a városi könyvtár-
ban egy közösségi színtéren a fűtés költsége-
it. A program része a mezőgazdasági földút
karbantartása, az illegális hulladéklerakók
felszámolása és a térkőgyártás is, de lényeges
eleme a haszonnövények termesztése. A ker-
tészetben elsődlegesen a napközi otthonos
konyha, azaz a közétkeztetés részére történik
alapanyag-előállítás. Mélykút az idén össze-
sen 24,6 hektárra tervezi a növények termesz-
tését. A Start program keretében Mélykúton
összesen 120 embert foglalkoztatnak.

A Bács megyei kisváros életében jelentős
beruházás lesz a csatornahálózat kiépítése, va-
lamint a szennyvíztisztító telep megépítése,
melyhez az önkormányzat KEOP-1.2.0-09/11-
2011-0039 azonosító számon nyert támoga-
tást. A beruházás 2015 közepéig fejeződik be,
s ennek keretében már megkezdődtek a köz-
beszerzési eljárások. A beruházással a jelenle-
gi környezetvédelmi előírásoknak, valamint
az európai uniós kötelezettségeknek megfele-

lő, korszerű, új szennyvíztisztító telepet kap a
város. A következő esztendő feladata lesz az
ivóvízminőség-javító program is, amelynek
révén az egészségügyi határérték alá süllyed
majd a vezetékes víz arzéntartalma.

Mélykúton nagyon fontosnak tartják a fi-
atalokat és gyermekeket támogató progra-
mokat. A két évvel ezelőtt megkezdett – a
könyvtári programok népszerűsítését segítő
– „Tudásdepó – Expressz” program most a
könyvtári informatika fejlesztésével folyta-
tódik. A Tanoda és a Nyakigláb Klub prog-
ram pedig az iskolán kívüli szabadidő hasz-
nos eltöltését segítette – mondta Kovács Ta-
más polgármester.

Az energetika fejlesztése a legfontosabb Mélykúton

Kovács Tamás 1973-ban szü-
letett. Végzettsége élelmiszer-
technológus mérnök. 1996.
óta mezőgazdasági és vidék-
fejlesztési tanácsadóként, falu-
gazdászként dolgozott, mun-
kája során igyekezett a mély-
kúti lakosok, elsősorban a me-

zőgazdaságból élők problémáit megoldani. 2006
óta alpolgármester, 2010-től pedig polgármester.

Az ország déli részén, Kalocsától 20 kilo-
méterre fekszik Bács-Kiskun megye leg-
kisebb városa, Hajós. A 3400 lelket
számláló, többségében sváb lakosságú
kistelepülés példaértékű gazdálkodása
mellett biztosan gyarapodik. A városka
életében 2013 a változás éve volt eddig, s
a fejlesztések kapcsán kijelenthető, ma-
rad is – tudtuk meg Estók Mihályné
Szalczer Erzsébet polgármestertől.

–A január 1-jétől életbe lépő változások elle-
nére a város önkormányzata egyhangú dön-
tést követően továbbra is saját fenntartás alatt
üzemelteti az oktatási intézményhálózatát.
Fontosnak tartjuk, hogy mint szellemi köz-
pont, a település egyfajta centruma legyen az
iskola. Ennek megfelelően a tárgyi feltételek
javítására is áldoztunk: nyílászárócserére, és
a homlokzat felújítására is sor került. Sőt,
önállóvá vált a bölcsődével közös óvodánk is
– mondja a városvezető.

Nagy változások mentek végbe a köz-
igazgatásban is. Hajós a kalocsai járáshoz
került, de négy másik járással van szom-
szédságban. Speciális a helyzet abban is,
hogy három sváb település fekszik egymás
mellett, ezt igyekeznek kihasználni annak
ellenére, hogy külön járáshoz kerültek. Kö-
zös célokkal, rendezvényekkel teremtenek
új hagyományokat, és élesztik fel a régi
szokásokat.

Újdonság a hajósiak életében az is,
hogy január 1-jétől, a törvényi változások
miatt, közös önkormányzati hivatalt alakí-
tottak Homokmégy községgel.

Év elejétől fogva a város működteti a
csodálatosan felújított barokk kastélyt,
ahol a szép és igényes környezetben bálo-
kat, esküvőket, fotózásokat, konferenciá-
kat tartanak, de állandó és időszaki kiállítá-
sokat is rendeznek. Tavasztól őszig ingyen
látogatható a minden évszakban más-más
arcát mutató kert. A gyermekek számára
múzeumpedagógiai foglalkozásokat szer-
veznek, és újdonságként a kastélykertben
koncertekre is sor került az idén.

A polgármester a fejlesztések kapcsán
elárulta, szeretnék az 1200 borospincéből
álló pincefalut újra életre kelteni. A Kalo-
csával és Dunapatajjal közösen működő
TDM keretén belül rendezik meg a nagy
hagyománnyal bíró háromnapos Orbán-na-
pi Borünnepet és a „Nagy Koccintás” nap-
ját. A helyi vállalkozókat támogatják a bor-
turizmus fejlesztésében, de az önkormány-
zat is vásárolt egy présházat, és igyekszik
renoválni a Cabernet Fogadót. Olyan új
programokkal bővítik a turisztikai palettát,
mint az adventi borkóstolás, a tavaszi pin-
cenyitogató napok vagy a fröccsfesztivál.

Hajós városa része a zarándokút dél-al-
földi szakaszának, ennek köszönhetően no-
vemberben átadásra kerül egy 40 fős za-
rándokszállás és egy új kilátó a pincefalu-
ban, amely plusz vonzerő lehet a zarándo-
kok és a turisták számára.

Hajós, a példaértékű gazdálkodással gyarapodó kisváros

Estók Mihályné Szalczer
Erzsébet Hajóson született,
1981-ben szerzett igazgatás-
szervezői oklevelet, azóta
a közigazgatásban dolgozik.
2010-ben választották a megye
legkisebb városának polgár-
mesterévé.

Amélykúti városháza

A hajósi barokk kastély
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Nehéz időszakon van túl Kecel városa,
az elmúlt években több, sokszor nehéz
döntést kellett meghozni. Ezzel együtt a
fejlődés nem állt meg, a pályázati forrá-
sokat kiaknázták, hat év alatt ötmilliárd
forint értékben fejlesztettek.

Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium parlamenti államtitkára, Font
Sándor országgyűlési képviselő és a két
település polgármestere avatta fel egy év-
vel ezelőtt a Kecel–Soltvadkert közötti ke-
rékpárutat. A bicikliút az 54-es számú főút
mellett a Kecel–Soltvadkert–Kiskőrös
körforgalmi csomóponttól Kecel belterü-
leti közigazgatási határáig húzódik. A 320
millió forintos fejlesztéshez a Dél-alföldi
Operatív Programban nyertek támogatást.
Az út kiépítésével az volt a cél, hogy a tu-
risztika fellendüljön. Akadnak, akik mun-
kába járás céljából veszik igénybe, de so-
kan sportolás, kikapcsolódás érdekében
közlekednek a kerékpárúton. – Közel van
a soltvadkerti tó, átkerekeznek, bízunk
benne, hogy ellátogatnak hozzánk is, meg-
nézik a Pintér Műveket, a Téglás András
iskolát, Kecel látványos helyeit – mondja
Haszilló Ferenc polgármester, aki szeret-
né, ha a következő ciklusban folytatódhat-
na az építés Császártöltés felé, ahol nem-
régiben egy vállalkozó halászcsárdát nyi-
tott. El lehetne jutni oda, a horgászparadi-
csomba és a Rózsaberek sétányra. A Ró-
zsaberek tanösvény az Őrjeg egyik leg-
hosszabb tanösvénye, több mint 5 kilomé-
ter hosszú, és inkább egy rövidebb túraút-
vonalnak felel meg. A tanösvény a Kecel-
környéki tájhasználati módok bemutatását
helyezi előtérbe, nem feledve a múlt emlé-
keit. Az útvonal az Őrjeg területére vezet,
ahol az Alföldre jellemző buja, vízjárta
térség máig megőrződött szépségeivel is-
merkedhet a látogató. A Rózsaberek tanös-
vény valószínűleg bekerül majd a keceli
értéktárba, amiről kormányzati döntés
nyomán már tárgyalt a testület. Döntés
még nincs, de minden bizonnyal a több
ezer katonai, harcászati eszközt bemutató
Pintér Művek Hadtörténeti Múzeum, Ha-
ditechnikai Park is felkerül a listára. Éven-

te több ezren látogatják, Kecel városát so-
kan e létesítményről ismerik. Nem lehet fi-
gyelmen kívül hagyni azt sem, mutat rá
Haszilló Ferenc, hogy a Pintér Művek
mint foglalkoztató és adófizető is jelentős.
Ennek manapság még inkább felértékelő-
dött a jelentősége, hiszen nehéz időszakot
élt át a város, sok olyan döntésre kénysze-
rült a képviselő-testület, amit nem min-
denki tudott elfogadni. Mivel a kötelező
feladatokra kapott állami normatíva évi
150 millió forinttal csökkent, a városveze-
tés átadta iskoláját az egyháznak.

– Mivel katolikus a település, a testület
úgy határozott, hogy átadjuk egyházi fenn-
tartásba, ez 130 millió forinttal könnyített
a büdzsénken – indokolta Haszilló Ferenc.
A polgármester azt mondta, egymilliárd
forint értékű kötvénykibocsátás történt ko-
rábban, ötszáz milliónyit örökölt, ugyan-
annyit bocsátottak ki azóta is, amióta ő a
város első embere. Amikor az iskolával
kapcsolatos döntés megszületetett, nem le-
hetett tudni, hogy az állam ennek az adós-
ságnak a 70 százalékát átvállalja. – Sok-
szor nagyon nehéz megtalálni a mindenki
számára elfogadható megoldást, különö-
sen ebben a nehéz gazdasági helyzetben –
összegezte a városvezető. Arról is beszá-
molt, hogy a hivatalban is történtek válto-
zások, két kulcspozícióban is személycse-
rére került sor. Ma már új jegyzője és gaz-
dasági vezetője van a polgármesteri hiva-
talnak, jó szakemberek, akarnak tenni a
városért, fogalmazott Haszilló Ferenc, aki
szerint nagy eredmény, hogy szinte senki-
től sem kellett megválni a megszorítások
ellenére. Mindezzel együtt az elmúlt hat
évben közel ötmilliárd forintnyi beruházás
zajlott Kecelen. Új központi óvodája, új
bölcsődéje, buszpályaudvara lett a város-
nak. Elkészült a temetőkerítés, megújult a
Kossuth utca, százmilliót költöttek a külte-
rületi utak javítására. Nagy jelentőségű a
már említett Kecel–Soltvadkert között el-
készült kerékpárút, amelynek Kecel volt a
gesztora. A csatornázás harmadik üteme
KEOP-os pályázati támogatással rövide-
sen elindul, 1700 ingatlant kötnek a háló-
zatra, ezzel szinte százszázalékos lesz az

infrastruktúra. Mivel a pályázati támoga-
tást jóval korábban nyerték el, a költségek
emelkednek, de ez a lakosságot nem terhe-
li, nem jelent többletkiadást. Rendre öt-
ven-száz közmunkást tudnak foglalkoztat-
ni, nem kötelező feladatként orvosi ügye-
letet, fizikoterápiát, mezőőri szolgálatot
működtetnek, a lakosság számára ingye-
nes újságot adnak ki.

Az ivóvízminőség-javító programra 500
milliós pályázati támogatást kaptak, a nyír-
jesi óvoda felújítására százat. Ebben az in-
tézményben két új csoportszobát alakíta-
nak ki, hogy több gyereket fogadhasson.
Örvendetes, hogy Kecelen nő a születések
száma. Most építenek egy családsegítő és
gyermekjóléti központot a Csendes Ősz
Idősek Otthonánál.

A munka mellett kikapcsolódásra is
szánnak pénzt és energiát. A legutóbbi
jelentősebb program a szüreti fesztivál
volt, amit az elmúlt hónap végén tartottak,
és természetesen megrendezik idén is a vi-
rágfesztivált, amit szeretnének a tavalyinál
nívósabbá, látogatottabbá tenni. Ennek
a programnak lassan három évtizedes
múltja van, húzta alá a polgármester.
Haszilló Ferenc hozzátette, a legfonto-
sabb, hogy a keceliek összefogjanak,
együtt gondolkodjanak. Mint mondta, ő a
város érdekét tartja szem előtt, és ennek
érdekében együttműködésre törekszik
mindenkivel. Ez elengedhetetlen ahhoz,
hogy a város eddigi eredményeit megőriz-
ze és tovább fejlődjön.

Kecelen az összefogás hozhat újabb eredményeket

Haszilló Ferenc 1964-ben
született, biológia–testneve-
lés szakos tanár, pályáját a
kiskőrösi Ipari és Szakmun-
kásképző Intézetben kezdte
pedagógusként, majd előadó-
művészként – zongoristaként
– Japánban és Nyugat-Euró-

pában dolgozott, 1993-tól vállalkozó, 2002-től
Kecel Város képviselő-testületének tagja volt,
2006-tól Kecel polgármestere.

Hat év alatt ötmilliárd forintot költöttek fejlesztésre Kecelen, utcák, intézmények, parkok újultak meg a városban
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Kiskunmajsa az Alföld déli részén, Bács-
Kiskun megye szívében helyezkedik el.
Háromgenerációs fürdőjének köszönhető-
en megfelelő szórakozást, kikapcsolódást
és felüdülést szolgáló lehetőségek városa.
A Jonathermál Gyógy- és Élményfürdő a
fizikai közérzetet javító, illetve a gyógyvi-
zére alapozott gyógyászati szolgáltatásai-
val kiemelkedik az ország többi fürdője
közül – mondja Szikora Gyula, elnök-ve-
zérigazgató, aki büszke a fürdő által
nyújtott szolgáltatások színes palettájára.

– Annak idején, 1982-ben fogalmazódott
meg először dr. Vedres Ferenc téeszelnök fe-
jében az ötlet, hogy a szénhidrogén szem-
pontjából meddő kutakat – amelyekben ter-
málvíz volt – hasznosítsák a puszta közepén.
Az idő őt igazolta. A fürdő építése 1984-ben
kezdődött el, és a fejlesztés első fázisa négy
évvel később zárult – mondja az elnök.Abe-
ruházáshoz nagyon tudatosan fogtak hozzá
az elődök, hiszen a fürdőt, a kempinget, a

motelt, illetve a terület túloldalán található
üdülőtelepet egységes rendezési terv alapján
alakították ki. 1997-től dinamikus fejlődés-
nek indult a Jonathermál Gyógy- és Élmény-
fürdő. Ekkor kezdődött egy több száz millió
forintos beruházás, majd csaknem évente,
kétévente adtak át egy-egy újabb fejlesztést.

A 10 ezer fő befogadóképességű kis-
kunmajsai fürdőben számos attrakció várja
a vendégeket. A 4 óriáscsúszda összesen
266 méternyi csúszást tesz lehetővé. A hul-
lámmedencében akár 80 centiméteres hul-
lámokkal szembesülhetünk. Az aquapark a
strandfürdőzés szerelmeseinek igényeit
elégíti ki. A gyermekmedencék és játszóte-
rek pedig a gyerekeknek nyújtanak kikap-
csolódást. Az őszi-téli időszakban ideláto-
gatók a 36 és 38 fokos gyógyvizes meden-
cében pihenhetnek, vagy feszített víztükrű
gyógyúszó medencében frissülhetnek fel,
valamint az élményfürdő medencéjében lé-
vő élményelemekkel kényeztethetik magu-
kat. A fürdő szolgáltatásait frissítő-, gyógy-

és aromamasszázs, finn-, infra- és aro-
maszauna, gőzfürdő, szolárium, jáde köves
masszázságy, CHI-gép, lábmasszázsgép,
masszázsfotel, bioptron lámpa, aromafür-
dő, sókamra egészíti ki. A fürdő családba-
rát jellegét mutatja, hogy valamennyi
üzemben lévő medencét egy belépővel
használhatják a vendégek. Nem kell külön
fizetni a csúszdák, a sókamra, a finn szau-
na és a jakuzzi használatáért sem.

2012 óta a fürdőhöz tartozik a Lópofa
Csárda és a Mustang Ranch Panzió is.

A jövőre 30 éves létesítményben a ren-
dezvények sem maradhatnak el. Nemrég
ért véget a 17. Sörfürdő Fesztivál, készül-
nek a szeptember 13–14-i Szent Hubertus
Vadász- és Horgásznapra, valamint a 21-i
Szüreti Fesztiválra, amelyen a csettegő-
verseny csak az egyik látványosság lesz.
2014-ben pedig az olasz Velence után
Majsán rendezik meg az 53. Európa Rallyt,
ahol az európai kempingezők adnak egy-
másnak randevút.

Kiskunmajsai fürdő: versenyképes gyógycentrum

„Lenn az alföld tengersík vidékin
Ott vagyok honn, ott az én világom”

A világon legismertebb magyar költő,
Petőfi Sándor Kiskőröst is magával vitte
a halhatatlanságba. Ezt a város töretlen,
és egyedi megoldásokra törekvő kultusz-
ápolással igyekszik viszonozni.

A Petőfihez kapcsolódó települések közül
Kiskőrös elsőként, már az 1860-as években
bátran vállalta a költő emlékének nyílt és lát-
ványos őrzését. 1880-ban megnyílt Magyar-
ország első irodalmi emlékháza, a szülőház,
ahol sokszínű, interaktív tárlat fogadja a lá-
togatót. Európában is egyedülálló a műfordí-
tói szoborpark, és reprezentatív a Petőfi té-
májú kortárs képzőművészeti gyűjtemény.
Az állandó látnivalókhoz egyedi programo-
kat is társít a város. Már nemzetközi hírűvé
váltak a Petőfi-szilveszterek. Petőfi szelle-
misége folyamatosan vonzza az irodalmi
klasszikusokat Kiskőrösre. Ebben az évben a
Gárdonyi-emlékév keretében szeptember
25–28-ig fogadják az egri vándorkiállítást a
Szeptember végén című országos felnőtt
szavalóversenyhez kapcsolódva.

– A legnagyobb vonzerőt jelentő Petőfi-
kultusz mellett más értékei is vannak a vá-
rosnak – emeli ki Domonyi László polgár-
mester. A közút- és a hídépítés emlékeit be-

mutató Közúti Múzeum, amelynek egyik
legféltettebb „kincse” Józsi úthengere, a
Robog az úthenger című film főszereplője.
A híd skanzenben régi dunai és más hidak
eredeti részei láthatók, például a Margit híd
egy pillére, az Esztergom–Párkány között
átívelő Mária Valéria híd egy részlete, illet-
ve Európa második alumínium hídja.

Aki Kiskőrös nevét hallja, elsősorban
híres fia, Petőfi Sándor, az Alföld költője
jut eszébe, de egyre gyakrabban gondolnak
az emberek a szőlőre, a jó borra, a jókedvű
szüretekre, és nem utolsósorban az itt élő
szlovákságra. Minden év szeptember első
hétvégéjén a szőlőt és a bort, valamint a tö-
rök hódoltság után a települést újjáépítő és
benépesítő szlovákságot ünneplik. – Olyan
örökség ez, melyre méltán lehetünk büsz-

kék: az irodalom és a művészetek kedvelő-
inek fontos állomása városunk – hangsú-
lyozza Domonyi László.

– Az irodalmi múltunk és kultúránk ér-
tékei iránt érdeklődők bőséges kínálatra ta-
lálnak, nemcsak kulturális programokkal
és rendezvényekkel várjuk vendégeinket,
hanem feltöltődést, kényeztető pihenést is
kínálunk, s nem utolsósorban ízletes ho-
moki borokat is kóstolhatnak városunk
pincéiben. Megismerhetik a helyi szüreti
hagyományokat, Magyarország legna-
gyobb összefüggő szőlőterülete, a Kunsági
borvidék borait, borászatait, a kiskőrösi és
a környékbeli emberek értékteremtő mun-
káját, kultúra iránti szeretetét és a hagyo-
mányok iránti tiszteletét – összegezte a
polgármester.

Kiskőrös, az irodalomkedvelők fontos állomása

Domonyi László Kiskőrösön
született. Önkormányzati te-
vékenységét 1994-ben Kis-
kőrös Város Önkormányza-
tának Gazdasági és Költség-
vetési bizottságában kezdte
külsős tagként. 1998-tól al-
polgármesterként vállalt ak-

tív szerepet a város közéletének szervezésében.
2006-tól Kiskőrös város polgármestere.

APetőfi Szülőház és Emlékmúzeum
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Egész évben programokkal várja a tu-
ristákat, a lovasélet hazai bázisa Kis-
kunhalas, ismertségét azonban elsősor-
ban a halasi csipkének köszönheti, ami
világhírű, 2010-től Szellemi Kulturális
Örökségünk része. Gyovai István pol-
gármester a különleges összetételű
gyógyvizükre is felhívta a figyelmet, s ki-
emelte, hogy az értékek őrzésén túl a
változások mellett is elkötelezték magu-
kat: a város nagy léptékben fejlődik.

Kiskunhalas a Duna–Tisza közti homokhát-
ság legmagasabb részén fekszik. A csaknem
30 ezres Halas nevét egy 1366-os oklevél
említi először. Büszkesége a világhírű hala-
si csipke. A csipkevarró asszonyok remek-
művei a brüsszeli csipke ismertségével és
rangjával versenyeznek. A kiskunhalasi
Csipkemúzeumban élőben megtekinthető a
csipkevarrás folyamata, emellett folyamato-
san látható a világhírű halasi csipke több
mint 110 éves történetét átfogó állandó kiál-
lítás is. – AHalasi Csipkevarrás Élő Hagyo-
mánya 2010-től a Szellemi Kulturális Örök-
ségünk része, valamint felkerült a Magyar
Brands fogyasztói márkájának toplistájára
is – hangsúlyozta Gyovai István. A polgár-
mester értékeik számbavételét a különleges
összetételű gyógyvízzel folytatta. Ez – mint
mondta – nagyon hatásos reumára, női ba-
jokra, baleseti sérülésekre, műtétek után,
mozgásszervi problémákra, valamint csont-
ritkulás, húzódás, rándulás, ficam és sport-
sérülések kezelésére. Idegi panaszokra és
keringési betegségek gyógyítására is alkal-
mas, amihez a fürdő szomszédságában mű-
ködő kórház orvosi felügyeletet, szakmai
hátteret biztosít.Apihenni, gyógyulni vágyó
vendégeket Kiskunhalas egész évben nyitva
tartó termálfürdője várja. Területén well-
ness-, szépségápolási és gyógyszolgáltatá-
sok is igénybe vehetők, valamint szauna,
masszázs, szolárium, manikűr, pedikűr is
megtalálható. A sportolni vágyókat úszóme-
dencék, a gyógyulni akarókat és az egész-
ségmegőrzés céljából fürdőző vendégeket
termálmedencék várják. A gyógyfürdő mel-
lett kempingben is pihenhetnek a turisták.

Kiskunhalas a lovasélet egyik legjelentő-
sebb hazai bázisa. A lovasiskola 1902 óta

működik városunkban, jelenleg a Kiskunha-
lasi Lovasbandérium táborhelye található itt
– emelte ki a városvezető. A halasi huszárok
városi rendezvények, különböző országos
és nemzetközi huszártalálkozók, hagyo-
mányőrző események kiemelt résztvevői. A
tagok elkötelezettek a magyar lovassport-
utánpótlás képzésének biztosításában. Eb-
ben óriási szakmai segítséget nyújtanak a
város lovasolimpikonjai, világ- és magyar
bajnok díjugratói, akik edzőként is jelentős
energiát fordítanak a fiatal, tehetséges ver-
senyzők felkészítésére. Foglalkoznak gyógy-
lovagoltatással, szerveznek tereplovagolta-
tást az igényeknek megfelelően. A lovas-
iskola mellett számos lovasközpont,
lovastanya is várja vendégeit.

Egész évben színes programokat kínál
Kiskunhalas. A 150 éves múlttal rendelkező
Sóstó Csárda minden év áprilisában Gulyás-
fesztivált rendez, amelyre a számos nevező
csapat mellett ezrek látogatnak el. Április
utolsó hétvégéjén a Halasi Csipke Közalapít-
vány szervezésében nagyszabású Nemzetkö-
zi Csipkefesztivált tartanak. Számos hazai
készítő mellett külföldi csipkések munkáit is
megcsodálhatják az érdeklődők. A Város
Napja rendezvénysorozat keretein belül ad-
ják át a városi kitüntetéseket május első hét-
végéjén, ekkor ad otthont a Hősök ligete a
Borudvarnak is. Augusztus utolsó napjaiban
a Zsidó Fesztiválra érkezőket a kulturális
programok mellett gasztronómiai külön-
legességek is várják. – A szeptemberi Halasi
Szüreti Napok egyfajta ötvözete a múltnak és
a jelennek, a múlt századok szüreti esemé-
nyeit eleveníti fel. A szüreti vigasság hagyo-
mánya évszázadokra nyúlik vissza, sikere a
hagyományőrző szemléletmódon alapul –
mutat rá Gyovai István. A háromnapos prog-
ramsorozat koncepcióját naponta más mottó
határozza meg. A nagyszínpad, a jurtából ki-
alakított gyermekszínpad, a kézműves fog-
lalkoztató sátrakkal színesített interaktív vá-
rosnegyed mind változatos szórakozási lehe-
tőséget kínál. A vásárosok forgatagát megjárt
megpihenni vágyókat várja a borudvar, ahol
már nemcsak a szőlő és a bor, hanem a pálin-
ka is terítékre kerül, mint hamisítatlan ma-
gyar hangulatfelelős.A szüreten is kóstolható
a halasi ételspecialitás: a savanyúmáj.

– Hagyományaink, értékőrzésünk mel-
lett a város képe nagy léptekkel változik.
Rövidesen indul a városközpont felújítása,
amely a jövő évtől új élményeket nyújt az
ide látogatóknak. Folyamatban lévő
szennyvízprojektünk, a térség ellátásáért
felelős Semmelweis Kórház rekonstrukció-
ja, a korábbi szeméttelep rekultivációja, az
ivóvízprogram, az új digitális filmszínház
számos más fejlesztéssel együtt a város és
környezetének élhetőségét javítja – sorolta
a város polgármestere, hozzáfűzve, hogy
mindezekről többet is megtudhatnak az ér-
deklődők a szintén megújult városi honlap-
ról, a www.kiskunhalas.hu oldalról.

Kiskunhalas a csipke és a gyógyvíz városa

Gyovai István 1959-ben szü-
letett, okleveles építészmér-
nök. 1985-től él Kiskunhala-
son, különböző építőipari
vállalkozásoknál kivitelező-
ként, beruházóként, tervező-
ként, ügyvezetőként dolgo-
zott. Közben 1998-tól városi

főépítészként, városfejlesztési osztályvezető-
ként, majd kistérségi vezetőként tevékenyke-
dett. 2010 óta Kiskunhalas polgármestere.

Akamara „Értéket teremtek –Vállalkozom”
című fotópályázatán első helyezett kép 2012-
ben, készítette: Jamrik Lajos
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Nem sokkal a rendszerváltás után, 1991-
ben egy kis betéti társaságként kezdte
tevékenységét a bajai székhelyű Axiál
Kft. Eleinte egy lakóházban, egyetlen al-
kalmazottal működött, s ebből vált im-
már 50 milliárd forintos éves árbevétel-
lel rendelkező, csaknem 600 alkalmazot-
tat foglalkoztató, 100%-ban a Harsányi
család tulajdonában lévő vállalattá.
A tulajdonos-ügyvezetővel, Harsányi
Zsolttal beszélgettünk.

Kezdetben csak Zetor- és ZTS-alkatrészek
kereskedelmével foglalkozott a cég, mára
azonban már több száz márka alkatrészei –
köztük a saját márkás Ister – érhetők el az
Axiál Kft. boltjaiban. Az 1991-es indulást
követő látványos fejlődés részeként szer-
viz- és műszaki háttérszolgáltatások nyúj-
tásával bővült a paletta, 2000-ben pedig a
CLAAS német gépgyártó vállalat kizáróla-
gos importőre és hazai forgalmazója lett az
Axiál. Tevékenységi köre 2003 óta tovább
bővült használt gépek forgalmazásával,
majd 2004-ben építő- és raktártechnológiai
gépekkel szélesedett a kínálat.

Az AXIÁL Kft. az évek során az egyik
legdinamikusabban fejlődő magyar vállal-
kozássá nőtte ki magát. Az egyik jelentős
gazdasági hetilap januári besorolása alapján
a társaság 2011-ben már az ország 174. leg-

nagyobb forgalmú vállalata volt. Bolthálóza-
ta lefedi az országot – július 1-jén nyitotta
meg kapuit a 16. és a 17. AXIÁL telephely.

Mivel Harsányi Zsolt nagyon fiatalon
kezdett vállalkozni, a legelső kollégákkal
egyívású volt. Mint volt egyetemi évfo-
lyamtárs került 1993-ban Pintér Zsolt az
Axiál Kft.-hez. Az ő tevékenységének kö-
szönhető a vállalkozás 1998 óta töretlen
vezető pozíciója a mezőgazdasági alkat-
részpiacon, s ő az, akivel közösen alakítot-
ták ki a kft. biztos alapokat nyújtó folya-
matait és értékesítési hálózatát. Pintér
Zsolt 2006-tól mint ügyvezető segíti a tu-
lajdonosok munkáját.

Harsányi Zsolt érdekességként említi,
hogy a megalakuláskor egyetlen alkalma-
zottjuk volt, aki ma is a cég munkatársa, s
akinek akkor négyéves kisfia ma – felnőtt-
ként – szintén az Axiálnál helyezkedett el. A
cél az – mondja Harsányi Zsolt –, hogy mi-
nél több magyar embernek adjon munkát az
Axiál Kft. Magyarországon. Emellett az
utánpótlás nevelésére is odafigyel a cég. Lét-
rehozták a több elemből felépülő AXIÁL a
Jövő Szakemberéért Programot. Ezen belül
is együttműködnek a Fiatal GazdákMagyar-
országi Szövetségével, de nevükhöz kötődik
azAXIÁLAkadémia, amely az ágazati szak-
emberek és a saját dolgozók elméleti és gya-
korlati oktatását szolgálja. Fontosnak tartják

a gyakornoki programot is, amelynek kere-
tében az elmúlt négy évben 16, a Szent Ist-
ván Egyetemen mezőgazdasági gépészmér-
nökként tanuló fiatal vehetett részt szakmai
gyakorlaton a társaságnál. A 16 fiatal mér-
nök mindegyike jelenleg is az AXIÁL Kft.
dolgozója. Mindemellett az Axiál Kft. szá-
mos szakmai és közéleti, valamint beszállí-
tói díjat tudhat magáénak.

Generációk munkahelye az Axiál Kft.

Harsányi Zsolt a Gödöllői Ag-
rártudományi Egyetem Gé-
pészmérnöki Karán 1990-ben
szerzett diplomát. Az AXIÁL
Kft. tulajdonos-ügyvezetőjét
1998-ban a Magyar Mezőgaz-
dasági Gép- és Eszközforgal-
mazók Szövetségének elnöksé-

gi tagjává, 2012-ben a szövetség elnökévé válasz-
tották, 2002-től pedig alelnöke a CLIMMAR-nak.

A 2007-ben átadott
Alkatrész Logisztikai Központ Baján

Sokszínű város Baja, amelynek belváro-
sa a lassuló, lusta nyári hétvégeken el-
csendesül, csak a mellette kanyargó Du-
na-ág, a Sugovica strandjáról hallik zsi-
vaj. Estére megtelnek a felújított, látvá-
nyában is impozáns terek. Baján, az ön-
kormányzati tulajdonban lévő Baja
Marketing Kft. jóvoltából mindig törté-
nik valami. Bócsa Barnabás ügyvezető
igazgatóval beszélgettünk.

– Miért vélik úgy sokan, hogy Baján kitöré-
si pont lehet a turizmus?
– A város természeti adottságai pompásak.
Itt található Európa legnagyobb összefüg-
gő ártéri erdeje, a Gemenc. Nemcsak a va-
dászok élvezhetik pompáját, számos lehe-
tőség adódik a kirándulók számára is. Er-
dei vasúttal, gyalog is bejárható a rengeteg.
A dunai mellék- és holtágak megismerésé-
re pedig kenutúrákra lehet jelentkezni. A
Dunán hajókirándulásokat szervezünk, s
nem utolsó látványosság a folyó belvárosi
ága, a Sugovica sem. Utóbbin található a
homokos parttal bíró szabad strand. Sike-
res pályázat révén éppen teljes felújítás
előtt áll. Pályázati pénzből épülhet meg a
város harmadik hídja is. A Petőfi- és a
Nagy Pandúr-sziget összekötése válik le-
hetővé a gyalogosok legnagyobb örömére.

– Tudjuk, a látvány nem elegendő.
Programjaik is vannak?

– Óriási igény van a színvonalas kultu-
rális rendezvényekre. A Csodálatos Baja
programsorozatot ebben az esztendőben is
meghirdettük. A Miss Saigon után idén a
Rómeó és Júlia musicalt adta elő a főtéren
felállított színpadon a Budapesti Operett-
színház. Szakmai körökben egyértelmű el-
ismeréssel zárult az eddigi négy Pavarotti
Mesterkurzus is, amely immár nemzetközi
hírű. Élénk a színházi élet, tavaly bemutat-
tuk a Varázsfuvola című darabot. Október-

ben a Szöktetés a szerájból kerül műsorra.
Jellemző, hogy a gyermekektől kezdve, a
szülőkön át az idősebb korosztályig kíná-
lunk programot. Törekszünk a hagyomá-
nyok megőrzésére. Bácska sokszínűségét a
kultúrában is igyekszünk bemutatni.

– És még nem beszéltünk arról, hogy
Baja a halászlé fővárosa.

– A nemzetközileg ismert halászléfőző
fesztivál négynapos programsorozattá nőtte
ki magát, több tízezer embert vonz.Agaszt-
ronómia a négy évszak nagyrendezvényein
is megmutatkozik. Télen Bácskai hurka- és
kolbászfesztivál, tavasszal Jánoska-eresz-
tés, ekkor van a helyi halászléfőző verseny.
Fercsák Róbert alpolgármester javaslatára
megalakult a Bajai Halászléfőző Bajnokok
Klubja, s koordinálja ezt a versenyt is. Nyá-
ron a halászlé kerül a középpontba, majd az
őszi újborfesztiválon a jó helyi borok mel-
lett a bácskai ízek viszik a prímet.

Baja: komoly zenék, finom étkek

BócsaBarnabás 1990-ben kapta
kézhez diplomáját a szegedi
Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolán, 2000-ben oktatási
informatikus, 2007-ben közok-
tatási vezetői végzettségre tett
szert, ugyanebben az évben
vette kézhez tanári diplomáját

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen. 2007 óta a Baja Marketing Kft.
ügyvezető igazgatója.

Készül a bajai halászlé
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A 90-es években zajló délszláv háború
csaknem tíz évre vetette vissza a bajaiak
és bácskaiak fejlődési lehetőségeit. Míg
ezekben az években az ország nyugati
felébe sorban érkeztek a befektetők és
a munkahelyteremtő beruházások, ezt a
térséget mindez elkerülte. Ezt a hát-
rányt kell ledolgozni Baján, és Zsigó Ró-
bert polgármester szerint, ha elég türel-
mesek lesznek az emberek, hamarosan
már a munkahelyek számában is érzik
majd a pozitív változásokat. Zsigó Ró-
berttel beszélgettünk.

– Bajáról elsősorban a kulturális és gaszt-
ronómiai hagyományok jutnak az emberek
eszébe. Hogyan tudnak élni ezzel, illetve
hogyan tudják előnyükre fordítani ezt az is-
mertséget?
– És persze a bácskai vendégszeretet, a több
száz éves nemzetiségi hagyományok és
egymás megbecsülése... És természetesen a
bajai halászlé és a kultúra is. A 90-es évek-
ben zajló délszláv háború miatt nem érke-
zett működő tőke, s jóval hátrányosabb
helyzetbe kerültünk, mint az ország nyuga-
ti felében élők. A mai napig érezzük ezek-
nek az éveknek az utóhatásait. Éppen ezért
fektetünk sok energiát, időt a turisztikai és
gasztronómiai értékeinkre, rendezvények-
re, mert tudjuk, hogy jó helyen fekszik a
városunk, hogy jelentős értékeink vannak,
és érték a határmentiség is, de azt szeret-
nénk, ha minél többen eljönnének hozzánk,
és megtapasztalnák ezt, és minél többen
visszajönnének hozzánk. Folyamatosan nö-
vekszik a nálunk töltött vendégéjszakák
száma. Célunk, hogy egyre több vendég le-
gyen, egyre több vendégéjszaka, s adott
esetben ez munkahelyeket is teremt. Ne-
künk ez lehet a kitörési pont. Több, a turiz-
mussal, kultúrával, gasztronómiai rendez-
vényekkel kapcsolatos pályázatunk is van.

–Mit tesznek a kitörési pontként aposzt-
rofált idegenforgalom fejlesztéséért, mi-
lyen forrásokból tudják ezt megtenni?

– Nem elég ma már, ha egy térség vagy
egy város szép helyen van. Márpedig Baja
szép helyen van: itt a Duna, a Sugovica gya-
korlatilag a város közepén folyik el. Mégis,
ha azt szeretnénk, hogy a turisták eljöjjenek
hozzánk, és időt is töltsenek el, akkor az ide-
genforgalmi infrastruktúrát fejlesztenünk
kell. Két olyan nagy projektünk van, amely
kifejezetten erre irányul. Tavaly nyertünk el
egy 1,6 milliárd forintos pályázatot, amely
egyrészt a Petőfi-szigeten lévő régi úttörő-
ház épületét próbálja helyrehozni, és ide-
genforgalmi centrumot létrehozni, másrészt
szeretnénk a belvárosban lévő Petőfi-sziget
és Nagy Pandúr-sziget közti részt összeköt-
ni egy híddal. Emellett a Nagy Pandúr-szi-
geten egy olyan turisztikai látványosságot
szeretnénk létrehozni, amely valóban ven-
dégmarasztaló lesz. Mindezek mellett ke-
rékpárutat tervezünk építeni, hiszen kitörési
pont lehet a kerékpáros turizmus is. Amásik
nagy, ilyen jellegű fejlesztésünk a szabad

strand megújítása, amely ugyancsak a bel-
városban van. Akik ma eljönnek Bajára,
azok most is meg tudnak mártózni a Sugo-
vicában, de mi azt szeretnénk, ha még job-
bak lennének a körülmények.

– Az egyéb gazdasági tevékenységek
mennyiben határozzák meg a bajaiak életét?

– Bácska mezőgazdasági térség, s ennek
a központja Baja. Feltehetően már nem lesz
olyan könnyűipari központ a város, amilyen
korábban volt. Ezért is van az, hogy a turiz-
musra és a kulturális rendezvényekre kon-
centrálunk. Vannak persze olyan fejlesztése-
ink, amelyek más célokat szolgálnak, a baja-
iak mindennapjait teszik jobbá. Most zajlik
egy óvodai fejlesztés, nemrég zárult le egy
bölcsődei férőhelybővítés. Most fogunk bele
egy újabb csapadékvíz-elvezetési projektbe,
s zajlik egy kétmilliárd forintos beruházás,
amely a Sugovica magas partfalát erősíti
meg, s az ott élők házai kerülnek ezáltal na-
gyobb biztonságba. Ezekkel a beruházások-
kal is megpróbáljuk felpörgetni a helyi gaz-
daságot, s vonzóvá tenni a várost. Az elmúlt
esztendőben több kiadvány, könyv is megje-
lent Bajáról, elkészült egy rövidfilm, amely
a várost kifejezetten gazdasági, befektetői
szempontból mutatja be. Feltárja, hogy a vá-
rosban milyen végzettségű emberek élnek,
hogy milyen lehetőségek vannak, milyen
infrastruktúránk van. Eljuttattuk ezeket az
ország döntéshozóihoz, és minden olyan al-
kalmat megragadunk – akár a testvérvárosi
kapcsolatainkat is –, hogy ne csak a kultú-
ránkról, hanem a befektetési lehetőségekről
is képet kapjanak az érdeklődők.

– Most zárul a 2007–2013-as uniós ter-
vezési időszak, és indul az új. Hogyan tud-
ta kihasználni Baja az elmúlt hét év lehető-
ségeit, és mit tervez a következő ciklusra?

– Nagyon sok fejlesztésünk volt és van,
de ott még nem tartok, hogy összeszámol-
tam volna, pontosan mennyi forrás érkezett
a városunkba, illetve a térségbe. Baja és
Vaskút között most készül el a kerékpárút,
Sükösd, Érsekcsanád és Baja között nemso-
kára épül. Vaskút, Érsekcsanád, Sükösd és
Baja közös szennyvíz-csatornázási pályáza-

tot adott be még 2011-ben, és augusztus ele-
jén írtuk alá a kivitelezői szerződést – ez
5300 lakóház, vagyis ennyi család számára
jelent csatlakozást a csatornázáshoz. Szin-
tén érinti a térséget az ugyancsak fontos ivó-
vízminőség-javító program. A következő
időszakban mindenképpen olyan beruházá-
sokat szeretnénk, amelyek hasznot hoznak a
lakóknak. Ha az infrastruktúránkat lépésről
lépésre rendbe tudjuk tenni, és a kulturális
programjaink révén sokan jönnek el hoz-
zánk, akkor be tudunk mutatkozni potenciá-
lis befektetőknek, s akkor az önkormányzat
betartotta azt, amit annak idején a városnak
ígért. Közben be tudjuk hozni azt a hátrányt,
amely annak idején a délszláv háború miatt
ért minket. Ha türelmesek leszünk, akkor a
munkahelyek számában is előbb-utóbb po-
zitívumként jelentkezik.

– ... és a bajaiak türelmesek?
– Ki kell állnunk az emberek elé, és el kell

mondanunk, hogy mi miért történik. Termé-
szetesen mindenki azonnal szeretné megolda-
ni a saját gondját, de egyre többen és egyre
jobban érzik, látják, hogy olyan sok problé-
mánk és hiányosságunk volt az elmúlt húsz év-
ben, amit nem lehet egyszerre megoldani.
Olyan dolgokat kell elvégeznünk, ami húzza
magával a többit is. Az emberek tudják, hogy
nem választási ciklusokban gondolkodunk,
hanem abban, hogy ha elindulunk egy úton,
akkor azon végig kell menni, mert szerintünk
ez a bajaiak és a bácskaiak érdeke. És türelme-
sek vagyunk, azt reméljük, hogy ennek amun-
kának előbb-utóbb meg lesz az eredménye.

A turizmus a bácskaiak kitörési pontja

Zsigó Róbert 1967-ben szü-
letett Bácsalmáson. 1991-
ben lépett be a Fideszbe, je-
lenleg a párt Bács-Kiskun
megyei elnöke. 1998 óta Ba-
ja és térsége országgyűlési
képviselője, 2010 októbere
óta Baja város polgármeste-

re. Jelenleg az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi
Bizottságnak helyettesítő alelnöke.

Már 18 éve rendezik meg Baján a Halfőző Fesztivált. A gasztronómiai rendezvényt számtalan
színpadi előadás, műsor és kísérő program színesíti



Bács-Kiskun megye22

Európa legnagyobb összefüggő ártéri er-
dejében folyamatosan nő az erdősültség,
hiszen ez a terület – az Alsó-Duna-völgy –
különleges ökoszisztémájával, egyedülálló
állat- és növénytársulásaival, világszerte
elismert természeti kincseivel a Gemenc
Zrt. óvó kezelésében gazdagodik. Ma már
az ökoturizmus is fontos védjegye lett az
erdőgazdaságnak.

A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt.
szakszerű munkájának, a tartamos, vagyis
a jövő generációk számára is fenntartható
erdőgazdálkodásának eredményeképpen a
kezelt terület éves biológiai hozadéka meg-
haladja a fakitermelések mértékét. Gemenc
védett állatfajai és híres gímszarvasál-
lománya különös értéket képvisel hazánk
ökológiai térképén. Így az idelátogató tu-
risták egyedülálló természeti kincsekkel
találkozhatnak, amit az erdőgazdaság közjó-
léti tevékenységének és az alábbiakban be-
mutatott ökoturisztikai fejlesztéseinek kö-
szönhetően első kézből csodálhatnak meg.

FEJLESZTÉSEK A GEMENCI ERDEI
VASÚT MENTÉN
AGemenci ErdeiVasút nyomvonala jellemző-
en aDuna holtágaimellett kanyarog, látványos
erdőrészleteket, réteket, vadföldeket érintve.
AMagyarFejlesztésiBankZrt. irányításával és
támogatásával működő Gemenc Zrt. célja,
hogy a területre érkező kirándulók igényeit
még magasabb színvonalon tudja kiszolgálni.

Ökoturisztikai Központ, Pörböly
Amár létező kiállítás átalakításával rendkí-
vüli módon ismerhetik meg az egyéni és
csoportos látogatók, erdei iskolások az er-
dő- és vadgazdálkodás eszközeit, az ártéri
erdő állat- és növényvilágát, a sárközi nép-
művészet tárgyi emlékeit. A kiállítótér,
valamint a kiállítási anyag bővülése mellett
interaktív elemek, audiovizuális eszközök
teszik élményszerűvé a kiállítást.

Nyárilegelő megállóhely fejlesztése
A Rezéti-Duna-mellékág partján található
megálló fontos vízre szállási lehetősége a
vízitúrázóknak. A fejlesztés részeként a tú-
rakenuk- és kajakok vízre rakásának és ki-
kötésének megkönnyítésére alkalmas fém-
szerkezetű, mobil parti lépcsőt helyeznek
majd ki a partoldalra. Amegállót a Kéktúra
nyomvonalának fejlesztése is érinti amely-
nek részeként egy esőbeálló, valamint a vo-
natokra a fel- és leszállást, illetve a vonato-
kon szállított túrakenuk fel- és lerakását
megkönnyítő peron is épül.

Lassi megállóhely fejlesztése
Lassi a Duna szabályozása előtt átkelőhely
volt, ahol a környékbeli hajósok, halászok,
kereskedők találkoztak. A közelben talál-
ható egykori dunai öbölbe pedig a jégzajlás
elől vontatták be a hajómalmokat teleltetni.
Mindez megfelelő helyszínné teszi az egy-
kori halászok, hajómolnárok mesterségét
bemutató kiállításnak. A már meglévő Ha-
lászati kiállítást diarámával és további ha-
lászszerszámokkal bővítik, továbbá az er-
dészház melletti istállóépület átalakításával
egy hálókészítő műhely, egy működő hajó-
malommodell és egy ártéri terepasztal is
helyet kap.

Malomtelelő megállóhely fejlesztése
A Malomtelelőnél tanösvény felújításával
a kirándulók interaktívan ismerkedhetnek
meg az ártéri erdő növény- és állatvilágá-
val, a toronyból pedig a tó felett röpködő
vízimadarakkal.

Az erdei vasúti megállóhelyek akadály-
mentesítése
AGemenc Zrt. számára fontos érték a tár-
sadalmi felelősségvállalás eszméje, ezért
a Malomtelelő és Lassi megállók, a pör-
bölyi állomás, valamint egy erdei vasúti
kocsi akadálymentesítése is a beruházás
részét képezi.

Madármegfigyelő a Forgó-tónál
AGemenc Zrt. a Gemenci Erdei Vasút Ge-
menc-Dunapart megállóhelyéhez kapcso-
lódóan az idei évben egy tanösvény alakí-
tott már ki. A megállóhely környezetében
rövid sétára, madár- és vadmegfigyelésre
alkalmas stég létesült.

Gemenc északi kapuja
Az erdei vasút keselyűsi megállója mellett
felépülő fogadóközpont a Szekszárd felől
érkező vendégek és az EuroVelo 6 kerék-
párútra, vagy a Kéktúra nyomvonalon
Pörböly felé továbbinduló kerékpárosok,
gyalogos túrázók pihenő- és információs
központja lesz. A bázis jegypénztárral, bü-
fével és parkolókkal várja a túrázókat.
Mindemellett a forgó-tói tanösvény, a ter-
vezett madármegfigyelő torony a Sió-holt-
ágon, valamint a sétaút a holtág partján új
kirándulási célpontok lesznek.

KIRÁNDULÓ- ÉS PARKERDŐK
FEJLESZTÉSE
A Gemenc Zrt. fontosnak tartja a parkerdei
berendezések színvonalának emelését,
fenntartását, tehát a padok, asztalok, játszó-
terek, szemétgyűjtők felújítását és festését.
Fontos feladat a turistautak akadálymente-
sítése, balesetmentes kialakítása is, az utak
mentén a veszélyes fák kivágása. Mindez
megvalósul a fejlesztések folyamán.

Szekszárd-Sötétvölgy
A sokak által látogatott sötétvölgyi parker-
dőben a Gemenc Zrt. a 2012-es évben futó-
pályát alakított ki. A parkerdő sportcélú fej-
lesztése a 2013-as évben tovább folytatódik.

Karapancsa
A Karapancsa Kastély és Major műemlék-
épületegyüttesének felújítása után a XIX.
században kialakított kastélypark felújítá-
sa, rekonstrukciója is megtörténik.

Országos Kékkör Dél-alföldi és Dél-
Dunántúli Régiói
A régiós fejlesztések folyamán a túraútvo-
nalak karbantartásán, az útvonal bővítésén
felül a Gemenc Zrt. fedett és fedetlen pihe-
nőhelyek, valamint egy híd felújítását és
két kerékpáros híd létrehozását is tervezi.
A dél-alföldi projekt részét képezi még egy
Duna-parti kerékpáros pihenőkomplexum
létrehozása kerékpárjavító műhellyel, mo-
sodával, közösségi információs helyiség-
gel, kerékpártárolóval.

Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt.
H-6500 Baja, Szent Imre tér 2.
Telefon: +36 (79) 324-144, +36 (79) 321-
049, +36 (79) 326-387
E-mail: gemenc@gemenczrt.hu
www.gemenczrt.hu

Gemenc, az örök érték
A természetet szolgálva működik a Gemenc Zrt.

A gemenci erdei vasút Malomtelelő megállója
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