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Az egykori, történelmi Magyarország
közepén, ma a román országhatár men-
tén fekvő Békés megye a magyaron kívül
hat nemzetiség olvasztótégelye. Az or-
szág éléskamrájaként is emlegetett, va-
lóban békés és biztonságos megyében
beszélik – Arany János költőnk szerint –
legszebben anyanyelvünket, és immár
hivatalosan is itt készítik a legfinomabb
házi kolbászt. A térség turizmusa virág-
zó, de nem csak erről ismerszik meg a
hetvenöt településsel büszkélkedő me-
gye. Hogy még miről, s hogy vajon mit
hoz a nem is olyan távoli jövő Békés me-
gyének, arról Farkas Zoltánnal, a Békés
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
elnökével beszéltünk.

– Az utóbbi két évtizedben csökkent a me-
zőgazdaság súlya Békés megyében. Igaz
még a megállapítás, hogy a megye az or-
szág éléstára?
– Továbbra is az ország éléstára vagyunk,
de bizony a rendszerváltás utáni privatizá-
cióval a kamrában több üres polcunk lett.
Megszűntek a cukorgyáraink, bezárták a
vágóhidunkat, a hűtőházunkat, a baromfi-
feldolgozónkat, és sorolhatnám. A hason-
latnál maradva, ugyan gabonát, húst, zöld-
séget és gyümölcsöt bőséggel találunk a
kamrában, de bizony lekvárért, konzervért,
tejért, konyhakész húsért már a nagyáruhá-
zakba kell mennünk, ahol a címkéken bi-
zony nem Békés megyei település a szár-
mazási hely. Természetesen üdítő kivételek
is akadnak, hogy csak a legfontosabbat em-
lítsem, a kormány megmentette a gyulai
húsipart, mely köszönhetően az új vezetés-
nek, hónapról hónapra jobban teljesít. És
tény az is, hogy megyénkben találhatóak
országunk legjobb minőségű termőföldjei,

itt a legtöbb a napsütéses órák száma, és
szerencsés helyzetünkhöz hozzátartozik
kedvező vízrajzi fekvésünk is.

Békés megye értéktermelésében az
agrárium szerepe ma is az átlagos országos
szint bő kétszerese. Mindennek köszönhető,
hogy még ma is a mezőgazdaság az egyik
legfontosabb megélhetési forrása az itt élők-
nek, és a Békés Megyei Önkormányzat
fejlesztési terveinek középpontjában is a me-
zőgazdaságon alapuló feldolgozóipar meg-
erősítése áll. (A témával kapcsolatos bővebb
írás az 5. oldalon olvasható. a szerk.)

– Mi a helyzet a szolgáltatások és ipar
területén? Melyek a tradicionális iparágak?
Vannak-e újonnan megjelent területek?

– Erős a turizmus és a rá épülő szolgál-
tatások jelenléte, gondoljunk csak a gazdag
termálvízkészletre, melyet több település is
turisztikai céllal hasznosít, Gyula mellett
Orosháza-Gyopárosfürdő is országos je-
lentőségű, ám összesen 21 termálkút szol-
gál balneológiai, fürdővíz-hasznosítási cé-
lokat. Tradicionálisan magas színvonalú a
megyei nyomdaipar, és az üvegipar, emel-
lett a gépipar, az építőanyag-gyártás, ka-
zángyártás és az élelmiszeripar sem marad-
hat ki a felsorolásból.

– Az ország dél-keleti kapuja Békés me-
gye. Ez előny vagy hátrány?

– Szerencsére számunkra előnyt jelent,
hiszen a határ túloldalán élő szórványma-
gyarsággal szoros kapcsolatot tudunk ápol-
ni, és Erdély magyarlakta területei sem
olyan távoliak tőlünk. A Békés Megyei Ön-
kormányzat évek óta működtet vegyes bi-
zottságokat Arad és Bihor megyékkel, me-
lyek főként a közös gazdaságfejlesztésre
koncentrálnak. Ennek a tevékenységünk-
nek és a Magyarország-Románia Határon
Átnyúló Program uniós forrásainak kö-
szönhetően sok közös projekt valósul meg.
Nagy öröm számomra, hogy egy friss kor-
mányhatározat szerint a 2014-2020-as cik-
lusban a határon átnyúló pályázati források
magyar oldali allokációja folyó áron 93
millió euró lesz, mely a román oldali allo-
kációval és a két kormány hazai önerejével
együtt Békés megyének komoly forrást je-
lent. Hozzáteszem, hogy a magyar-román
határon átnyúló programban részt vevő
négy magyar megye közül Békés megye
hívta le a legtöbb forrást ebből a program-
ból, és a határ túloldaláról tag négy romá-
niai megye közül is csak egy előz meg ben-
nünket. Büszke vagyok arra is, hogy a me-
gyei önkormányzat évtizedek óta kiváló
testvérmegyei kapcsolatot ápol Hargita és
Kovászna megyékkel, így, visszatérve kér-
désére, csak megerősíteni tudom, milyen sok
közös kapcsolat épül ki a határ két oldalán.

– A megyei önkormányzatokhoz dele-
gált új feladat a területfejlesztés. Milyen
jövőképet fogalmaztak meg a területfejlesz-
tési koncepcióban?

– Békés megye az értékeinek megtartá-
sával, alkotó, innovatív megújításával Ma-
gyarország élelmiszer-gazdaságának motor-
ja, mintatérsége, a hazai megújuló agrárium

Békés megye az ország sokszínű éléstára és fe
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Szarvasi Aratónap: az aratás helyi hagyományait továbbviszik napjainkban is



sztiválközpontja

Farkas Zoltán 2006-ig a MOL
Nyrt. alkalmazásában dolgo-
zott. Szeghalom településen
önkormányzati képviselő-
ként, majd a megyei önkor-
mányzat alelnökeként és or-
szággyűlési képviselőként
tevékenykedett. Jelenleg a

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
elnöke. 50 éves, nős, két fiúgyermek édesapja.
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Sok tekintetben mintául szolgál Békés
Tiszta, hívogató természeti környezet és
nemzetiségek sokasága jellemzi Békés
megyét. Erdős Norbert országgyűlési
képviselő, a Békés Megyei Kormányhi-
vatalt vezető kormánymegbízott szerint
gyógyvizeik, gasztronómiai értékeik is
érdemesek a megismerésre.

– Melyek Békés megye sajátosságai?
– A legszembetűnőbb az, hogy Magyaror-
szág megyéi közül számarányukat tekintve
itt található a legtöbb nemzetiség. Sok
szlovák él a megyében, gyakorolják nyel-
vüket, vannak iskoláik, gazdag kulturális
hagyományokkal rendelkeznek. Itt él az
ország legjelentősebb román nemzetisége,
és számottevő a német kisebbség is. Keve-
sen tudják, hogy Békés megyében két fő-
konzulátus is működik. Mezőberényben a
magyaron kívül három nemzetiség követi
hagyományait, és – szintén érdekesség – a
városnak két evangélikus temploma van.
Békés megye egyik legfontosabb műemlé-
ke a békéscsabai evangélikus nagytemp-
lom, ami nem véletlen, mert Magyarorszá-
gon Békés megyében él a legnagyobb
evangélikus közösség.

– Mi a helyzet a gazdaság terén?
– Békés alapvetően hátrányos helyze-

tű megye; rossz a közlekedése, a megyét
nem köti négysávos út az országos úthá-
lózathoz, az autópálya 120 km-re kerül el
bennünket; mindez elrettenti a befektető-
ket. A hátrány azonban bizonyos értelem-
ben előny is, hiszen turisztikai szempont-
ból a Körösök völgye olyan hívogató tér-
ség, amely talán az ország egyik legtisz-
tább, leginkább környezetbarát területe,
amire lehet építkezni a jövőben. A másik
lehetőség a vadászat, annak köszönhető-
en, hogy az ország legnagyobb apróvadas
területe itt található. A megye további
erőssége a gyógyvíz. Az országosan is-
mert gyulai és gyopárosi fürdők mellett
számos kisebb, szintén magas színvonalú
szolgáltatást nyújtó fürdőlétesítmény van
a megyében. Ezek közül sok még az első

Orbán-kormány ideje alatt épült, a régie-
ket pedig akkor újították fel. Gyulán van
az ország egyetlen téglavára, és nagyon
erős Békés a gasztronómiában is. Híres
hungarikum a békési szilvapálinka, a
Csabai és a Gyulai kolbász is. Vannak te-
hát lehetőségeink, de a közlekedés – ide
értve az M44-es utat és a békéscsabai re-
pülőteret is – fejlesztése elengedhetetlen.

– Hogy valósult meg a megyében a
kormányhivatal és a járási hivatalok lét-
rehozása?

– Ez komoly kihívást jelentett, de a fel-
adatot Békés megye kétségtelenül eredmé-
nyesen oldotta meg, hiszen a hivatal jelen-
leg évente egymilliárd forinttal kevesebb
pénzből működik, mint széttagoltsága ide-
jén. Büszke vagyok rá, hogy a Békés Me-
gyei Kormányhivatal az egyetlen a húsz
kormányhivatal közül, amelynek eddigi
működése során sem adóssága, sem tarto-
zása nem keletkezett. Több példaértékű
kezdeményezésben vagyunk érdekeltek. A
járási hivatalokat a polgárbarát működés
érdekében fizikálisan is elválasztottuk
a polgármesteri hivataloktól, és élen járunk
a fiatalok munkához juttatásában azzal,
hogy a nyugdíjasok visszafoglalkoztatását
megszüntettük. Mi indítottuk útjára a Min-
tamenza projektet, és, francia mintára, az
országban elsőként vezettünk be vállalko-
zásindító programot.

Erdős Norbert 1972-ben szü-
letett. 1998-2002 között ön-
kormányzati képviselő volt
Mezőberényben, majd 2002-
2006 között Békésen. 2002 óta
harmadik ciklusban Békés és
térsége egyéni országgyűlési
képviselője, 2006-tól 2010-ig

Békés város alpolgármestere volt. 2011. január
elsejétől a Békés Megyei Kormányhivatalt veze-
tő kormánymegbízott.

Doboz-Szanazug, a Fehér- és a Fekete-Körös összefolyása

szervezőereje kíván lenni. A feladat adott, a
megyei önkormányzat már két olyan straté-
gia kidolgozásán van túl, mely rendszer-
szinten kezelve az egész megyében hozzá-
járulhat a változásokhoz, ez a hal- és a ser-
tésstratégiánk.

– Nagy kihívás, hogy a következő uniós
ciklusban milyen eredményesen tudnak
majd hazai és brüsszeli forrást lehívni. Ho-
gyan készülnek arra, hogy hatékonyak le-
gyenek ezen a területen?

– Szakembereink felkészültek, hiszen
1996–2006 között már kezelt pályázatokat
a megyei önkormányzat, de hasonlítgatni
nem szeretném a két időszakot. Mindig
mindenben a legjobbak szeretnénk lenni,
erre szükségünk van egy gazdaságilag el-
maradott térség fenntartható fejlődésbe állí-
tása miatt. A felkészülést egyszerűen össze
lehet foglalni, sok munka, a megszokottól
eltérő rendszerszintű gondolkodás és örö-
kös innováció, kiváló csapattal dolgozom.

– Ön a Békés Megyei Értéktár Bizottság
elnöke is egyben. Milyen értékeket javasol-
nak hungarikumnak nyilvánítani?

– Az elsők között alakultunk meg az or-
szágban, és megalakulásunk után rögtön tá-
mogató nyilatkozatot adtunk ki a Csabai
kolbász hungarikummá nyilvánításához,
csakúgy, mint a közelmúltban a Gyulai kol-
bász hasonló kezdeményezéséhez. Mivel
megyénk gazdag gasztronómiai termékek-
ben, így remélem, a sort folytathatjuk, ám
azért a legtöbb esetben először a Magyar
Értéktárba felvétel lehet a kitűzött célunk, a
hungarikummá nyilvánítás majd csak ez-
után következhet.

– A megye jellegzetes ételei és italai is a
megye vonzó értékei közé tartoznak, hiszen
rendezvények sora épül ezekre. Melyek a
legnépszerűbb programok, mekkora a láto-
gatottságuk? Jövőre milyen rendezvényekre
hívják az ország lakosságát?

– Talán már nincs is olyan ember az or-
szágban, aki nem volt, vagy legalább nem
játszott el a gondolattal, hogy részt ve-
gyen a Csabai Kolbászfesztiválon, vagy a
szintén Békéscsabán megrendezésre kerü-
lő Sörfesztivál és Csülökparádén, de eze-
ken a több tíz- vagy százezer embert von-
zó eseményeken kívül szinte nincs is
olyan településünk, amelynek ne volna sa-
ját gasztronómiai rendezvénye. Nemcsak
az éléstára, hanem a fesztiválcentruma is
vagyunk hazánknak.
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Önkéntes és regisztrált tagjainak sokféle
szolgáltatást nyújt a Békés Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara, amelynek
erőssége a szakképzés, és élén jár a hatá-
ron átnyúló kapcsolatok ápolásában is.
Hódsági Tamás elnököt kérdeztük a
részletekről.

– Hogyan látja Békés megye gazdaságát?
– Ez a terület nem igazán befektetői cél-
pont, viszonylag kevés befektető érkezett,
akik megtelepedtek, azok viszont erősöd-
nek és fejlesztenek. A rendszerváltás idején
az élelmiszer-feldolgozás tette ki a megye
GDP-jének 51%-át, azóta a trend megvál-
tozott, a gépipar, elsősorban az autóalkat-
rész-gyártás, és egyéb iparágak kaptak erő-
re. Békés megye gazdasági potenciálját
tekintve viszonylag szerényebb, mint Kö-
zép-Magyarország vagy a Nyugat-Dunán-
túl. Hátráltató tényező a közúti közlekedés,
de kormányzati ígéretet kaptunk arra, hogy
a 44-es utat négysávossá fejlesztik.

– Mit tudhatunk a Békés Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamaráról?

– ‘94-ben, a rendszerváltás utáni első
kamarai törvény égisze alatt alakult. Az or-
szágos átlagnak megfelelően az összes vál-
lalkozás 5-6%-át teszik ki önkéntes tagok.
Természetesen minden olyan feladatot el-
látunk, amit az állam a kamarákra testált.
Ezen túl egy sor szolgáltatást is nyújtunk,
mind a regisztráltaknak, mind önkéntes
tagjainknak. A tagok száma 700 fő körül
mozog, tavaly 11-12 ezer vállalkozás re-
gisztráltatta magát. Az agrárkamarai tör-
vény alapján az élelmiszer-feldolgozók az
élelmiszerkereskedelemmel foglalkozók
hivatalból elkerültek, ami a tagság 9%-át
érintette. Az érintettek fele kérte a kettős
tagságot, egyszerűen azért, mert olyan
szolgáltatásokat nyújtunk, amiért úgy gon-
dolják, érdemes maradniuk.

– Milyen speciális feladatai, jellemzői
vannak Békés megyében a kamarának?

– Erősségünk, hogy viszonylag komoly
szakképzési apparátus alakult ki. Kamaránk
egyik vezetője, aki egy jól felkészült szak-
ember, a regionális szakképzési bizottság
társelnöke volt, majd ezen testületek me-
gyei tagozódásra alakulása után a megyei
bizottság elnöke. Az eredményességet a

megyei kamarákat érintő felmérések és az
országos szakképzési versenyek igazolják.

A másik terület, amire büszkék va-
gyunk, a határon átnyúló tagozat, jelesül a
román–magyar tagozat működtetése. Első-
sorban az erdélyi megyékkel tudtunk na-
gyon jó kapcsolatokat kialakítani, függet-
lenül attól, hogy magyar-e az elnök. De
olyan aktív munkát végeztünk, hogy még a
Kárpátokon túli román megyék is sorra ke-
restek meg minket. A magyar kamarák kö-
zül elsőként kötöttünk ilyen együttműkö-
dési megállapodást a Bukaresti Kamarával.

Kiállításokon való rendszeres megjele-
néssel, konferenciákkal próbáljuk meg a
vállalkozóinkat üzleti kapcsolatok kialakí-
tásában segíteni.

– Ezeknek a kapcsolatoknak a hatása
már érezhető a gazdaságban?

– Természetesen igen. A magyar–román
kormányközi vegyes bizottság újraélesztet-
te a működését, amely munkában mi is
részt veszünk. Muníciót adtunk a kor-
mányzati szerveknek, minisztériumoknak
tapasztalatainkból. Ez a két legerősebb te-
rülete kamaránknak, azon túlmenően, hogy
próbáljuk erősíteni és segíteni a megyei
idegenforgalmat. Rendkívül sok mester-
képzést szerveztünk szakmunkásoknak,
köztük sok szakácsnak. Ennek eredménye-
ként a megyében a mesterszakácsok egy

úgynevezett kulináris teamet alkotnak, és
rendszeresen részt vesznek többek között a
mi anyagi támogatásunkkal olimpián és vi-
lágbajnokságon, ahol számos érmet szerez-
tek már. De ami még fontosabb, itt dolgoz-
nak, itt kamatoztatják tudásukat.

– A jövőt hogyan látja?
– A kormány szándéka, hogy a követke-

ző ciklusban az uniós pénzek 60%-a a gaz-
daságba kerüljön az eddigi 15-18%-kal
szemben. Az a véleményem, hogy nagyon
szép, ha egy városnak a főtere díszburkola-
tot kap, esetleg szökőkutat is, de igazán
akkor fejlődik a város, ha vállalkozói pros-
perálni tudnak, és munkahelyeket teremte-
nek. Ezért mi nagy reményekkel várjuk en-
nek az ígéretnek a beteljesülését.

A kamara standja az aradi kiállításon

A szakképzésre fókuszál a kamara

• Számviteli, adózási, jogi tanácsadás
• Fogyasztóvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi tanácsadás
• Szakképzési tanácsadás, mesterképzés, -vizsgáztatás
• Külkereskedelmi tanácsadás, üzleti találkozók, kiállítások szervezése
• Üzleti partnerkeresés itthon és külföldön
• Pályázatfigyelés, tanácsadás
• Vállalkozások forráshoz juttatása, Széchenyi Kártya program
• Kerskedelem- és gazdaságfejlesztés
• Szakmai elõadások, rendezvények szervezése, képzések
• Békéltetõ Testület, Választott Bíróság

BÉKÉS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
Chamber of Commerce and Industry of Békés County

Békéscsaba, Penza ltp. 5. H-5601 Pf.: 135. Tel./Fax:(36-66) 324-976, 451-775
email: bmkik@bmkik.hu • web: www.bmkik.hu

Hódsági Tamás a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen végzett, okle-
veles gépészmérnök. Nagyke-
reskedelemben és szolgáltatás-
ban érdekelt családi vállalkozá-
sainak tulajdonosa, vezetője. A
BMKIK-ban először 1994-ben
választották elnöknek. 2000 óta

az MKIK delegáltja a Közbeszerzések Tanácsában.
Az MKIK elnökségi tagja. Megkapta a Klauzál Gá-
bor díjat és az MKIK Kamarai elnöki aranyérmet.
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Nem idegen a Békés Megyei Önkor-
mányzattól, hogy rendszerben gondol-
kodva dolgozzon ki stratégiai programo-
kat. Az elmúlt évben két területen, a hal-
gazdálkodás és a sertéstartás területén is
új utat járt be a megyei önkormányzat –
a visszaigazolások szerint sikeresen.

MAGYAR HALAT A GYEREKEK

TÁNYÉRJÁRA

Sokan emlékeznek még a korabeli reklám-
ra, amely a bontott, mélyhűtött csirkét nép-
szerűsítette a magyar családok körében va-
lamikor az 1970-es évek elején. A híressé
vált „Nem megmondtam, hogy bontott csir-
két, bontott csirkét, bontott csirkét vegyél!”
szlogen arra próbálta rávenni az embereket,
hogy ne otthon kopasszák meg és dolgoz-
zák fel a szárnyast, hanem a boltban vegyék
ki a feldolgozott terméket a mélyhűtőből.
Amit pár évtizede még reklámozni kellett,
az ma az embereknek természetes, alapvető
igényévé vált. Ennek is köszönhető, hogy
az egészséges, könnyen elérhető, ámde
szálkás magyar hal hosszú ideje nem kere-
sett a fogyasztók körében, és ez is oka az
európai uniós viszonylatban is alacsony, évi
5 kg/fő hazai halfogyasztásnak.

Felismerve az étkezési szokások meg-
változását, alapozva a mintegy 100 éve ki-
ásott, és közel 2000 hektáron elterülő Bé-
kés megyei Biharugra halastórendszerének
lehetőségeire, a Békés Megyei Önkor-
mányzat rendszerbe foglalta, hogyan lehet
a szálkás magyar halból szálkamentes, fo-
gyasztásra kész terméket készíteni. Az el-
képzelésből először tanulmány, majd kísér-
leti termékek sora született, végül, a
Gallicoop Zrt. egyébként pulykatermékek
gyártására szakosodott gépsorain, készter-
mékek. Az így készült magyar halrudacs-
kák, halvirslik könnyen beilleszthetők a
gyermekek óvodai, iskolai étkeztetésébe.
Annál is inkább, mert az EMMI rendelet-
tervezete szerint a közétkeztetésben tízna-
ponta kötelező lesz halat adni az abban lé-
vő omega-3 és omega-6 zsírsavak szívre,

vérkeringésre, és az agyra gyakorolt jóté-
kony hatása miatt.

Az egykor virágzó biharugrai halgazda-
ság több mint száz embernek adott munkát
valaha, köztük több tucat képzett és elis-
mert halásznak. Ma, a privatizáció után le-
pusztult területen ugyan elindultak a fejlő-
dés első lépései, köszönhetően a
Biharugrai Halgazdaság Kft.-nek, de az itt
megtermelt hal jelentős részét külföldre vi-
szik ki, feldolgozatlanul. A Békés Megyei
Önkormányzat kidolgozott projektötlete
alapján, európai uniós támogatás esetén új-
ra teljes kapacitással működhetne Magyar-
ország egyik legnagyobb halastórendszere,
ami növelhetné a hátrányos helyzetű térség
foglalkoztatását. A megtermelt hal feldol-
gozása pedig hosszú évtizedek után ismét
erősítheti a feldolgozóipart Békés megyé-
ben, nem mellesleg a projekt összecseng
a kormány gazdaságélénkítő elképzelései-
vel is.

ÚJRA A SERTÉS HAZÁJA LEHET

BÉKÉS MEGYE

Közel hét hónapja, 2013. április elején hí-
vott össze a Békés Megyei Önkormányzat
tizenhat embert, köztük családi gazdálko-

dókat, nagy sertéstelepek vezetőit, a leg-
nagyobb megyei feldolgozók képviselőit
és a témában érintett szakmai szervezetek
delegáltjait, hogy munkájukat és tudásu-
kat kérje a megye második stratégiai do-
kumentumának elkészítéséhez. Többségü-
ket most először kérdezték arról, mit is le-
hetne tenni azért, hogy Békés megye ma
aggasztóan lecsökkenő sertésállományát,
illetve a rá épülő feldolgozó ágazatot újra
országos szinten meghatározó tényezővé
emeljék.

De miért is van szükség megyei sertés-
stratégiára? Békés megye valamikor a ha-
zai sertésállomány hazája volt, a megyében
mindig is komoly hagyományai voltak a
sertéstartásnak, sertéshizlalásnak a háztáji-
tól a nagyobb sertéstelepekig. A megyében
közel 70 ezer termelőkoca több mint
1 millió vágósertést produkált, amit az itt
működő vágóhidak feldolgoztak, így mind
a hazai, mind pedig a külföldi piacon meg-
jelentek a békési sertéstermékek. Az elmúlt
évtizedben azonban a sertéstartók és hizla-
lók egyre nehezebb helyzetbe kerültek,
2005-ben a vágás is megszűnt a Gyulai
Húskombinátnál. A negatív változásokat
nem, vagy csak nagyon kevesen tudták ki-
védeni, így a sertéstartók zöme az évek so-
rán felszámolta állományát.

Csak összefogással lehetünk erősek! –
ezt már Farkas Zoltán, a Békés Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
mondja, aki a rendszerszintű gondolkodás-
ban, és ennek mentén az összes ágazati
szereplő bevonásában látja a megoldás kul-
csát. Mint elmondta, Békés megyének
szüksége van nagykapacitású vágóhídra, és
szilárd elképzelésük van egy olyan szövet-
kezeti tömörülés létrehozásáról, amelynek
tulajdonosa a megye minden sertéstartója,
vágópontja, beleértve a kis vágóhidakat is,
partnere pedig az összes ágazati szereplő.
Így alakulhat ki egy új rendszer, ahol nö-
vekszik a sertésszám, így erősödhet a fog-
lalkoztatás, megújulhat a szakképzés, és
újjáéledhet a húsfeldolgozó-ipar.

A szálkamentes halételek könnyen beilleszthetők a gyermekétkeztetésbe

A megyében mindig komoly hagyományai voltak a sertéstartásnak

Békés megye átfogó rendszerek mentén fejlesztené gazdaságát

Szándék, akarat és összefogás
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A Csabai kolbász Békéscsaba egyik legfon-
tosabb értéke, és immár hungarikum. A
Csabai kolbász jól csengő márkanév az
egész Kárpát-medencében, de a tengeren-
túlon, Észak- és Dél-Amerikában és Auszt-
ráliában is jól ismert.

– Nagyon boldog vagyok, és büszke arra,
hogy hungarikum lett a Csabai kolbász, mert
így Békéscsaba egyik legfontosabb értéke
méltó helyére került. Ez a lépés egy nagyon
fontos állomás a Csabai kolbász hírnevének
erősítéséért és a kistermelés megerősítéséért
folytatott munkában. Az, hogy a Csabai kol-
bász a kolbászok közül elsőként lett hun-
garikum, mutatja a termék helyi támogatott-
ságát. Mutatja azt, hogy ez nemcsak egy
húskombinát ügye, hanem sok-sok csabai
családé, ahol több mint száz éve apáról fiúra
öröklődött a kolbászkészítés tudománya –
mondta Vantara Gyula, Békéscsaba polgár-
mestere, annak kapcsán, hogy hungarikum
lett a Csabai.

A Csabai kolbász születésének története
a homályba vész, mai formájának kialakulá-
sa a napóleoni háborúkhoz kötődik. Addig
borssal fűszerezték, ami az 1809-es angol há-
borús blokád miatt nem volt elérhető, így a
helyiek a saját termesztésű erős paprikát
kezdték fűszerként alkalmazni. A receptúra,

és az ahhoz kapcsolódó szokások generációk
óta öröklődnek apáról fiúra. A Csabai kol-
bász egyediségét elsősorban a bőségesen
adagolt fűszerpaprika adja. Íze jellegzetesen
„csabai”, harmonikus, zamatos, melyben a
többi három fűszer mellett a paprika aromája
és csípőssége dominál.

A két világháború között a hagyományos
Csabai kolbász virágkorát élte. Annyira ked-
velt volt, hogy védjeggyel védték a hamisí-
tás ellen. Az államosítás és az azt követő
többszöri átszervezés, majd tulajdonosváltás
ellenére a Csabai kolbász gyártása folyama-
tos volt.

Elismertségét az országos és regionális
sajtóban megjelenő cikkek mellett az 1997
óta megrendezésre kerülő Csabai Kolbász-
fesztivál is megerősíti, amelyet hagyományo-
san minden év október második felében tarta-
nak Békéscsabán. A kolbászfesztivál hatásá-
ra, és az ösztönző szabályozásnak köszönhe-
tően újjáéledt a kistermelés: mára több tucat
kistermelő készít kolbászt Békéscsabán.

Békés megyében először a Békéscsabai
Települési Értéktár alakult meg 2013 júniusá-
ban. Ezt a Békés Megyei Értéktár, majd több
települési szervezet követte augusztusban. A
Békéscsabai Értéktár Bizottság első intézke-
dése volt, hogy a Csabai kolbász hun-
garikummá minősítését javasolta.

A közel 64 ezer lakosú Békéscsaba lige-
tekkel, virágokkal, szökőkutakkal tarkí-
tott tereinek, hangulatos sétányainak kö-
szönhetően az ország legélhetőbb váro-
sainak egyike. Legfontosabb értékei a
Csabai kolbász, Munkácsy Mihály ha-
gyatéka, Közép-Európa legnagyobb
evangélikus templomegyüttese és a Csa-
bagyöngye szőlő. További erényként em-
líti Vantara Gyula polgármester azt,
hogy az elmúlt hat év során több mint 30
milliárd forint értékű beruházás valósult
meg a városban.

– Milyen hagyatékot kaptak az elődöktől?
– A mai Békéscsaba területén az Árpád-kor-
ban kilenc település virágzott. Ezek ma a vá-
ros egyes kerületeinek felelnek meg. A kö-
zépkorban Csaba az Ábrámffy család birto-
ka volt. A törökök kiűzése után, a 18. sz. ele-
jén felvidéki, evangélikus szlovákokkal te-
lepítette újjá a várost báró Harruckern János.
A betelepülés folyamatos volt, mindenesetre
ma már több évszázada élnek együtt béké-
ben öt vallás képviselői: evangélikus és ka-
tolikus szlovákok, református magyarok,
zsidók és ortodox románok Békéscsabán,
ami azóta hagyománnyá, a helyi kultúra
szerves részévé vált. A gazdasági fellendülés
a vasút megépítésével indult. A gyulaiak a
helyi birtokosok, a békésiek a lovas fuvaro-
zó lobbi miatt nem engedték keresztül váro-
saikon a vasutat. A csabaiak, felismerve a
vasúti szállításban rejlő lehetőségeket, nem-
csak hogy beengedték, hanem közpénzen ál-
lomást is építettek. Munkácsy Mihály Bé-
késcsabán töltötte fiatalkorát, rengeteg szál-
lal kötődött a városhoz. A nevét viselő mú-
zeumban és emlékházban tekinthető meg a
világ legnagyobb Munkácsy-gyűjteménye,
eredeti festmények, fényképek, a világhírű
festő személyes tárgyai.

– Milyen a mai Békéscsaba?
– A város leghangulatosabb része a

2013-ban felújított, patinás épületekkel
övezett Szent István tér, a megye szíve. A
városháza homlokzatát Ybl Miklós tervez-
te, az eredeti formájában és funkciójában
140 éve működő épület egyedülálló az Al-
földön. A tér nyugati végén látható Közép-
Európa legnagyobb evangélikus templom-
együttese, Békéscsaba jelképe. A kistemp-

Hungarikum a Csabai kolbász

Egy töretlenül fe

Hagyományos Csabai kolbász

Családi kolbászgyúrás a Csabai Kolbászfesztiválon

A Munkácsy Mihály Múzeum
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lom tornyában van az ország egyik legna-
gyobb harangja. A nagytemplom négyezer
férőhelyes, magassága egy 30 emeletes há-
zénak felel meg, falai az alapoknál kétméte-
resek. A 2013-ban átadott Csabagyöngye
Kulturális Központ Stark Adolf háza he-
lyén áll. A Csabagyöngye szőlő az északi
féltekén mindenhol az év legkorábban szü-
retelhető szőlője, ebből készül minden év-
ben az év első bora. Stark nemcsak nemesí-
tő volt, hanem kiváló üzletember is. Az im-
pozáns kultúrpalota méltó emléket állít a vi-
lághírű Csabagyöngye szőlőnek és nemesí-
tőjének. Az Élővíz-csatorna partján, a Szé-
chenyi-ligetben egy teljesen felújított öko-
turisztikai látogatóközpont várja a termé-
szetbarátokat. Egy rövid sétával érjük el a
megye egyik legjobb gyógyvizével rendel-
kező Árpád Fürdőt, amely az elmúlt évek
korszerűsítéseinek köszönhetően 10 me-
dencével, gyógy- és wellness-szolgáltatá-
saival, teljesen megújulva várja vendégeit.

– Milyen egyéb értékei vannak még a
városnak?

– Nyáron a Szent István téren a Csabai
Nyár rendezvénysorozat keretében 120
program várja a látogatókat, családi, gyer-
mek-, zenés és színházi előadások. Három-
évente nemzetközi bábfesztivált rende-
zünk, a ZENIT Zenei Ifjúsági Találkozó
idején pedig a fúvószenétől hangosak az
augusztusok. Békéscsaba legismertebb
rendezvénye egyben az ország legnagyobb
gasztronómiai fesztiválja a Csabai Kol-
bászfesztivál októberben. Ugyancsak a
gasztronómia szerelmeseit csábítja nyáron
a Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé.

– Fejlesztések, pályázatok tekintetében
milyen eredményeket értek el?

– 2006 óta több mint 30 milliárd forint
beruházás valósult meg Békéscsabán,
amelyből 25 milliárd uniós, illetve állami
támogatás. A beruházások a meglévő ér-
tékeink védelmét, ápolását, és a munka-
helyteremtés elősegítését szolgálták.
A szennyvízprogram városunk történeté-
nek legnagyobb beruházása, egyben a ha-
zánkban zajló csatornázási projektek
egyik legnagyobbja. A közel 16 milliárd
értékű beruházás keretében korszerűsítet-
tük a szennyvíztisztító telepet, építettünk
171 km-nyi hálózatot, így a város szinte

száz százalékban csatornázottá vált. Pozi-
tívum, hogy csökkentettük a környezetter-
helést, illetve az is, hogy sikerült elérnünk
a lakosság támogatását. Az 1,3 milliárd
forint lakossági hozzájárulásból eddig kö-
zel 1,2 milliárdot fizettek be az érintettek,
ami országosan jó arány.

2007-ben fórumokon kérdeztük meg a la-
kosságot, hogy melyek a legégetőbb problé-
mák. A vélemények alapján járda- és kerék-
párút-fejlesztésekbe kezdtünk. A város egész
területét érintő, 800 millió forintos járdaépí-
tési programot teljes egészében saját forrás-
ból finanszíroztuk. Európai uniós pályázatok
segítségével 2010 és 2013 között több mint
1,2 milliárd forintot fordítottunk a kerékpár-
utakra. Így már 38 km-es a bicikliút-hálózat,
és egymást követően kétszer is kiérdemeltük
a Kerékpárosbarát város címet.

Felújítottuk, és teljes energetikai korsze-
rűsítést hajtottunk végre a 60-as, 70-es évek-
ben épült iskoláinkban, az Árpád Fürdő
energetikai korszerűsítését is elvégeztük, új
termálkutat fúrtuk, így megnőtt a hozam és
vízhőmérséklet. Ennek eredményeként je-
lentősen, mintegy 70 százalékkal csökkent a
fűtésre használt gáz felhasználása.

– Látványos eredményt hozott a belvá-
ros-rehabilitáció is…

– Ez a Szent István tér és a környező ut-
cák, az elavult közmű-infrastruktúra meg-
újítását foglalta magába. Az volt a célunk,
hogy visszaadjuk a térnek azt az eredeti,
száz évvel ezelőtti pezsgést, hangulatot,
amit a korabeli képeslapokon lehet látni,
létrehozzuk azt a korzót, amiről nagyszüle-
ink meséltek. Azért is fontos ez számomra,
mert a városvezetés egyik prioritása az új
beruházások mellett Békéscsaba meglévő
értékeinek védelme, ápolása. A tízezer
négyzetméteres, csodálatosan felújított fő-
tér olyan távlatokat nyit meg előttünk, ami-
re eddig nem volt lehetőségünk. Bátran állí-
tom, hogy eleink büszkén néznének ma kö-
rül a megújult Szent István téren. A főtér új-
ra a megye szíve lett.

És ezzel még korántsem értünk a végé-
re: 2014-ben adjuk át a Csabai kolbász ha-
gyományait őrző, ápoló és építő fesztivál-
és rendezvényközpontot, a CsabaParkot.
Háromezer négyzetméteres rendezvény-
csarnok, egy közel akkora tematikus –
gasztronómiai – játszópark, és egy ezeröt-
száz négyzetméteres kolbászfalu, látogató-
központ épül. A turisztikai fejlesztés a 45
hektáros parkerdő területén valósul meg, és
többek között a nagyhírű Csabai Kolbász-
fesztivál helyszíne is lesz.

Vantara Gyula 1954-ben szü-
letett Békéscsabán. A Buda-
pesti Műszaki Egyetemen
végzett, okleveles építőmér-
nök tervező, úttervezés-út-
üzemeltetési és fenntartási
szakértő. 1999-től a Békés-
csabai Közúti Igazgatóság

ügyvezető igazgatója, 2006-tól Békéscsaba pol-
gármestere majd 2010-től országgyűlési képvi-
selő. Nős, két felnőtt gyermek apja. Hitvallása,
hogy Békéscsaba dinamikusan fejlődő, élhető,
szerethető város legyen, ahol szívesen maradnak,
és ahova örömmel visszaköltöznek polgárai.

jlődő város: Békéscsaba, a kolbász fővárosa

A Csabagyöngye Kulturális Központ

Helyitermék-vásár a „Gyöngy kikötő”-ben



Békés megye8

Húszéves, és közel hétszáz embernek ad
munkát a Csaba Metál Zrt. A két telep-
hellyel rendelkező cég Európa-szerte is-
mert és elismert, szinte minden jelentős au-
tógyártó beszállítója. A Csaba Metál Zrt.
sikerét jelzi, hogy vezérigazgatóját nemré-
giben Az év példaképe kitüntetéssel ismer-
ték el. Majoros Béla szerint ez a kiváló csa-
ládi és munkahelyi háttér eredménye.

– Az EY világszerte nagy presztízsű üzleti
elismerésének egyik hazai díjazottjaként
átvehette Az év példaképe elismerést. Mi
áll a siker hátterében?
– Nagyon nagy meglepetés, egyben nagy
megtiszteltetés számomra, hiszen évente
egyet ítélnek oda az országban, korábbi dí-
jazottjai kiváló üzletemberek. Azt gondo-
lom, hogy egy ember nem képes arra, hogy
csodákat műveljen, ahhoz, hogy a cég jól
menjen, nagyon jól képzett munkatársak
kellenek, és biztos családi háttér, ami biz-
tosítja a nyugodt munka lehetőségét.
Nekem szerencsére mindkettő megvan, így
tudtam koncentrálni a feladatokra.

– Idén húszéves a Csaba Metál. Hogy
kezdődött?

– Bizonyos értelemben kényszervállal-
kozás volt, előtte három évig Németor-
szágban dolgoztam, mert privatizálták azt
a céget, ahol korábban alkalmazott voltam.
Én az alumíniumöntészethez értek, úgy
gondoltam, ebben a szakmában indulok el,
és mindegy, ha kilincset kell is öntenem, de
biztosan keresek annyit, hogy a családomat
eltartsam. 1993-ban a jelenlegi békéscsa-

bai telephelyen egy kovácsműhelyt bérel-
tem, itt kezdtünk dolgozni ketten. Igen ha-
mar sikeres lett a termék, amit gyártottunk,
egymás után jöttek a munkák. ‘94-ben vet-
tem az első öntőgépet, majd egy még na-
gyobbat, külföldi partnerekkel kezdtem
dolgozni, gáziparral kezdtünk, Németor-
szágban. Nagyon nagy lökést adott a cég-
nek, hogy 1999-ben, amikor a tsz, aminek
a telepén dolgoztunk, tönkrement, éppen
volt annyi pénzem, lehetőségem, hogy az
ingatlanokat megvegyem. Akkor tettem
szert irodaházra, csarnokra, amit átalakítot-
tam öntödévé. Ez lényegesen nagyobb
alapterületű volt, komolyabb lehetőség
adódott a gyártáshoz. A nyereséget mindig
visszaforgattam, ma is ezt teszem. Lépés-
ről lépésre fejlesztettünk, mindig újabb gé-
pet vettem, megvettem az üzemcsarnokot,

bővítettem. Magyarországon az alumíni-
umnyomásos öntészet meghatározó cége
lettünk, két telephelyünkön közel 700 fő
dolgozik.

- Mit és milyen partnereknek gyártanak?
- Szinte csak az autóiparnak dolgozunk,

vannak még kisebb, nem autóipari munkák,
amiket inkább csak becsületből vállalunk a
régi kapcsolat miatt. A járműiparban köny-
nyebb lenne megmondani, hogy melyik
gyártónak nem vagyunk közvetlenül vagy
közvetve beszállítói. Szinte minden jelentő-
sebb autómárka számára gyártunk különbö-
ző alumínium, haszonjárművekbe pedig
acélszerkezeti elemeket. Utóbbiakat Szeg-
halmon az acélszerkezet üzletág gyártja, itt
az Ikarus gyártelepét vettük meg.

– Az iroda falán sora-
kozó táblák igazolják,
hogy sokat adnak a minő-
ségre, és igyekeznek a pá-
lyázati lehetőségeket ki-
használni.

– Valóban. Minden, a
járműiparban szükséges
minősítéssel rendelke-
zünk. A pályázatok hasz-
nosak, társaságunknak is
sokat segítettek a beruhá-
zásaink finanszírozásában.
Pontosabban fogalmazva,

beruházásaink nagy részét nem tudtuk vol-
na elindítani pályázati források nélkül. Egy
jelentős fejlesztés tavalyelőtt indult, tavaly
fejeződött be. A Széchenyi Terv keretén
belül európai uniós támogatással hajtot-
tunk végre jelentős technológiai fejlesztést,
és építettünk egy új, négyezer négyzetmé-
teres öntőcsarnokot. Ez száz pluszmunka-
helyet jelentett az addig meglévőkhöz.

– Van megfelelő szakember-utánpótlás?
Szerepet vállalnak a szakemberképzésben?

– Az öntödei szakmát lényegében nem
oktatják, a szakmunkás, illetve középfokú
öntőképzés megszűnt Magyarországon, sa-
ját magunk tanítjuk, képezzük dolgozóin-
kat, pillanatnyilag nincs más lehetőségünk.
Évek óta próbálkozunk Magyar Öntészeti
Szövetséggel, eddig sikertelenül. Remél-
jük, hogy a mostani reform során bekerül a

képzési palettába, de tény, hogy nagyon
kevés a nyomásos öntöde Magyarorszá-
gon. Szeghalmon más a helyzet, az acél-
szerkezeti gyártás elterjedtebb szakma. Itt
rendszeresen van 40-45 szakmunkásunk,
igaz, hogy már az nagy eredmény, ha öt-
hat fiatalt meg tudunk tartani.

– Társaságuk kimagasló eredményt ért
el 2012-ben. Hogyan jellemezhető ez szá-
mokkal?

– Az árbevétel meghaladta a 8 milliárd
forintot, a mérleg szerinti eredmény 500 mil-
lió forint közeli. Az öntödei árbevétel meg-
közelítőleg 5,7 milliárd forint, míg a szeg-
halmi közel 2,3 milliárd forint.

– Hogyan tovább?
– Van egy benyújtott, támogathatónak

ítélt fejlesztési pályázatunk, de egyelőre
forráshiány miatt nem kapjuk meg a pénzt.
Ebből szeretnénk tovább bővíteni a csarno-
kot, amire óriási szükség van, hiszen egy
év alatt kinőttük. A Csaba Metálnak olyan
híre van nemzetközi szinten, hogy az autó-
gyárak egyre több projekttel keresnek ben-
nünket, de egyelőre nincs kapacitás.

– Minek tulajdonítja azt, hogy ilyen
nagy az igény a termékeikre?

– Nehéz önmagunkat megítélni, ezért
hadd idézzek finanszírozó bankunk SWOT
elemzéséből: jó minőségű termék, egyedül-
álló műszaki háttér, stabil vevőkör, magas
kvalitású szakmai menedzsment, jó vállala-
ti hírnév, világszínvonalú iparági integráló-
dás, költségelőny. És, ami ugyan itt nem
szerepel, de a siker elengedhetetlen feltéte-
le, a szupergyors döntés és végrehajtás.

Majoros Béla 1970-ben okleve-
les gépészmérnöki, 1974-ben
építőgépész szakmérnöki diplo-
mát szerzett a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen. 1993-1999
között a Majoros Metál Öntö-
dei Kft. ügyvezetője, 1999-től a
Csaba Metál Zrt. vezérigazgató

tulajdonosa, 2008-tól a Csabacast Kft. ügyvezető-
je, tulajdonosa. A METESZ Békés megyei elnöke.
2013-ban Az év példaképe.

Kiváló példa a hazai iparnak a Csaba Metál Zrt.

Szinte minden autómárka számára gyártanak alumínium elemeket

Az új, négyezer négyzetméteres öntőcsarnok
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A Marzek Kner Packaging Kft.
Békéscsaba belvárosában működő
korszerű nyomdaipari vállalko-
zás. A cég íves csomagolóanyag-
gyártásban a hazai nyomdák élvo-
nalába tartozik, de készülnek itt
dobozok, címkék és betegtájékoz-
tatók a gyógyszeripar, édesipar,
élelmiszeripar és vegyipar számá-
ra, a legmagasabb minőségben.
Kása István Zoltán ügyvezető
igazgatóval beszélgettünk.

– A Kner jól csengő név manapság
is. Mit kell tudni a cég múltjáról?
– A vállalat az osztrák Marzek cso-
port tagja, amelynek további nyom-
daipari befektetései vannak Ausztri-
ában és Ukrajnában. Cégünk: a
Marzek Kner Packaging Kft. két ki-
váló nyomdászegyéniséget tudhat
elődjének. Kner Izidor 1882-ben
alapította üzemét, míg Tevan Andor
1903-ban hozott létre szakmai mű-
helyt szűkebb környezetünkben.
Generációkon át öröklődő tapaszta-
latok birtokában évtizedek óta
meghatározó szereplői vagyunk az
európai csomagolóanyag-gyártásnak.
Sajnos, azonban a korábbi tulajdo-
nos, a Mondi Packaging által kivé-
reztetett cég életében kritikusnak
bizonyult a 2005-ös év. A cégveze-
tésnek döntenie kellett: vagy új tu-
lajdonosi körrel megalapozza a vál-
lalat fejlődését, vagy az akkor
rendelkezésre álló erőforrásokkal és
tulajdonosi körrel dolgozik tovább,
és a fokozódó technológiai hátrá-
nyok miatt lassú kimúlásra ítéli a
céget. Szerencsére az előbbi alterna-
tíva valósult meg. Az osztrák illető-
ségű Marzek Etiketten GmbH 2005
októberében megvásárolta a békés-
csabai Kner Nyomdát, és ez jelen-
tette a cég újkori történetének kez-
detét.

– Gondolom, erőteljes fejlesztésekre
volt szükség.

– Az átvételt követően elkötelezettségét
fejezte ki az új tulajdonos a vállalat hosszú
távú, szakmai fejlesztése mellett. Az első
szakaszban, 2005 és 2009 között 1,5 milliárd
forintos fejlesztést hajtottak végre.
Kizárólag a géppark fejlesztése azonban
nem lett volna elegendő a sikerszéria kezde-
téhez. Integrált vállalatirányítási rendszer
bevezetésével egységesebbé és gyorsabbá
tették a belső kommunikációt, a nemzetközi
ipari gyártási sztenderdek implementálásá-
val pedig jelentősen növelték a hatékonysá-
got. A 2005-ben a közel 2,5 milliárdos árbe-
vétel kétszámjegyű növekedésnek indult.
A piacok ismételten bizalmat szavaztak a
vállalatnak, a munkatársak számát folyama-
tosan növelni kellett. A későbbiekben a
finanszírozási források összeállításakor is-
mételten európai uniós források igénybevé-
telére esett a választás, a GOP-2.1.1-09/C-

2009-0036 program keretén belül 301 627
818 Ft összegű támogatásra adtak be sikeres
pályázatot. A fejlesztési programot 2011
nyarán zárta le a nyomda. A munkatársak
számát a kezdeti 125 főről 2013-ra 250 főre
emelte, és az eredményét öt év alatt közel
megnégyszerezte, árbevétele 2013-ban elér-
te a 6,3 milliárd forintot. Fő megrendelői kö-
re természetesen a gyógyszeripar, közel
40%-ot képvisel. De hasonlóan nagy rész-
arányt képviselnek a vegyipari cégek meg-
rendelései, illetve az élelmiszeripar és édes-
ipar számára gyártott csomagolóanyagok is.
Az export részaránya közel 30%-os.

– A fejlesztések mellett a humánerőfor-
rásról is gondoskodni kell.

– Minden ipari vállalkozás fontos felada-
ta az utánpótlás biztosítása. Jó alapnak bizo-
nyult a békéscsabai (korábban) Tevan-isko-
la, de a cég két nyomdamérnököt is delegált
a tanári karba a legújabb ismeretek átadása
céljából, és természetesen a lehetséges után-

pótlás felkutatása érdekében. A szak-
mai kapcsolat ma is kiváló az intéz-
mény és a vállalat között, az alkalma-
zott, újonnan végzettek száma megha-
ladja a 10 főt.

- Mi a siker békéscsabai receptje?
- Elsősorban a munkatársak szak-

mai felkészültsége és elkötelezettsé-
ge. Fontos a magas szolgáltatási
színvonal megtartása, és megfelelő
kommunikációs platformok kidolgo-
zása a partnerekkel. A jövőben a fej-
lesztések iránya nem elsősorban a
technológiában rejlő specialitások
kiaknázása lesz, hanem a még szoro-
sabb együttműködés a megrendelők-
kel együtt alkotott logisztikai lánc-
ban. A cég alkalmassá tette a vállalat-
irányítási rendszerét a partnerekkel
való online kapcsolatra, amivel je-
lentősen csökkenti a készletezési fel-
adatokkal kapcsolatos terheket.

– Milyen díjakkal büszkélked-
hetnek?

– A számos szakmai díj és elisme-
rés mellett a céget 2011-ben a Békés
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
„Az év Békés megyei ipari vállalko-
zása 2011” címmel ismerte el, az el-
múlt években pedig bekerült a régió
50 legnagyobb adófizetőinek sorába,
illetve a Figyelő Top200 Magyaror-
szág 200 legdinamikusabban fejlődő
vállalata között jegyzi.

– Júniusban adták át megújult
épületüket, mely hűen tükrözi cégük
filozófiáját.

– A kft. irodaépülete 1969. októ-
ber 4-től 1971. április 30-ig épült. A
kilencemeletes irodaházon és a közel
10 000 négyzetméteres üzemépüle-
ten rekonstrukciós munkálatokat
utoljára a 90-es évek közepén végez-
tek. A mostani felújítás oka a belföl-
di és exportpiacok vevői előtt való
modernebb külső és belső megjele-
nés volt. A külső megújításra a válla-

lat pályázatot írt ki 2012-ben a Moholy-
Nagy Művészeti Egyetem iparművész sza-
kos hallgatói számára. A beérkezett műal-
kotások közül végül a második helyezett
alkotói, Ferth Tímea és Tőrös Ágnes
„Schwung” című munkáját valósítottuk
meg, mert ez az alkotás tükrözi leginkább a
cég filozófiáját: a dinamizmust, letisztult-
ságot és az erőt.

Kása István Zoltán 38 éves,
pénzügy szakos közgazdász
MSc/MBA. Nős, 2 gyermek
édesapja. 2002 és 2004 között a
gyulai Dürer Nyomda kereske-
delmi igazgatója. 2005-től nap-
jainkig a Marzek Kner Packa-
ging Kft. ügyvezető igazgatója.

Az általa irányított céget Magyarország 200 legdi-
namikusabban fejlődő vállalata között jegyzik.

Marzek Kner Packaging: hit és dinamizmus

A külső és belső megújítás jól tükrözi a cég filozófiáját:
a dinamizmust, letisztultságot és az erőt
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Magas minőség, megbízhatóság, ügyfél-
orientált és rugalmas hozzáállás, komp-
lex, minőségi szolgáltatások vitték siker-
re a Layer Kft.-t. A cégre, amely tavaly
ünnepelte alapításának harmincadik év-
fordulóját, Layer István ügyvezető sze-
rint a megújulás évei várnak.

Cégünk az elmúlt három évtizedben a
Sárrét meghatározó vállalkozásává fejlő-
dött – kezdi a szeghalmi székhelyű Layer
Kft. bemutatását Layer István ügyvezető.

Mint elmondta, az alapokat jelentő keres-
kedelmi, majd szolgáltatási tevékenysége-
ket bővítve, azokat szisztematikusan egy-
másra építve olyan középvállalkozást
hoztak létre, amely mára öt üzletágat mű-
ködtet számos kiegészítő szolgáltatással.
A 2008-ban kezdődött negatív változások,
a gazdasági recesszió a Layer Kft.-t sem
kerültek el, de a cég vezetése ennek elle-
nére a fejlesztések folytatása mellet dön-
tött. A 2010-2012-es esztendők az infrast-
ruktúra modernizálásának jegyében tel-
tek, a Layer Kft. új gyártó- és logisztikai
bázisokat alakított ki. Az élet igazolta
döntésük helyességét, a raktározási kapa-
citás jelentős bevételnövekedést generált
idén. – Külön öröm számomra, hogy a
családi tradíciókat követve gyermekeim is
bekapcsolódtak a vállalat életébe – hang-
súlyozta az ügyvezető.

A cég mérete miatt idén indokolttá vált
egy komoly szervezeti átalakítás, 2014 ja-
nuárjától pedig új vállalatirányítási rend-
szer támogatja majd nemcsak a napi mun-
kát, hanem az integrálódást is a hazai- és a
nemzetközi gazdasági élet szereplőihez.
Az új rendszer működtetése, a fejlesztések-
ből adódó termelési kapacitás bővülése
újabb álláslehetőséget teremt a képzett
munkaerő számára. A fiatal és pályakezdő
kollégák részére életút modellt dolgoztak
ki, amelynek egyik pillére a lakhatási lehe-

tőség megteremtése, amit számos szociális
jellegű intézkedés követ majd.

– Az előttünk álló esztendők határozot-
tan a megújulás évei lesznek, szögezi le
Layer István. A gazdaság élénkítésére tett
kormányzati intézkedésekben bízva, a piac
fellendülését, a hazai innováció és gyártás
ismételt erőre kapását prognosztizálja. Mint
mondja, a kis- és középvállalkozások támo-
gatása számos területen lehetőséget nyújt a
saját termék fejlesztésre és gyártásra. Véle-
ménye szerint a központi intézkedések mel-
lett, elkerülhetetlen az ország adottságaiban
rejlő tartalékok mozgósítása, szükség van a
tisztességes munkára, a megújuló energia-
források minél általánosabb és hatéko-
nyabb felhasználására. A cégvezető szerint
ezek együttesen eredményezhetnek egy
versenyképes magyar gazdaságot.

A Layer Kft. elkötelezte magát a fejlődés mellett

Layer István 62 éves, vil-
lanyszerelői mestervizsgája
van, 30 évesen indította el saját
vállalkozását. A Layer Kft.
társtulajdonosa és ügyvezetője.
Két gyermeke van, mindketten
társtulajdonosként dolgoznak a
cégnél. Ha szabadideje van,

legszívesebben termálfürdőket látogat.

Lemezhengerítés
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Takaros külseje, de elsősorban szellemisé-
ge miatt marasztaló vidéki kisváros Szeg-
halom. Vezetése olyan körülményeket
igyekszik teremteni, hogy ne vágyjanak el
a fiatalok, a vállalkozások pedig ezt a vá-
rost válasszák telephelyül. A fejlesztéseket
hitelfelvétel és kötvénykibocsátás nélkül
tudja a város megvalósítani. Szigorú gaz-
dálkodás jellemzi a költségvetést, az in-
tézmények hatékonyan működnek opti-
mális ráfordítások mellett. A város
életéről Macsári József polgármester
adott tájékoztatást.

– Mit kell tudnunk Szeghalom fekvéséről,
adottságairól?
– Békés megye legrégebbi települése, hi-
szen már a honfoglalás idején is létezett.
9600-an lakják. Észak-Békésben, folyók
ölelésében fekszik, a Sebes-Körös és a Be-
rettyó határolja, gyönyörűek a természeti
adottságaink. Arra törekszünk, hogy minél
közelebb vigyük a természethez az itt lakó-
kat és idelátogatókat. Kerékpárutak építésé-
ben vagyunk érintettek. Füzesgyarmatig
megépült 7200 méter, pályázati erőforrásból
elkészült a Körösladányt Szeghalommal
összekötő, 7076 méteres szakasz is. Szeret-
nénk bővíteni a városban, ahol már így is
komoly hálózat van.

– Milyen egyéb beruházásokat valósí-
tottak meg a közelmúltban?

– A 90-es évek közepétől kapott új len-
dületet a település fejlődése. Arzénmente-
sítették az ivóvizet, megvalósult a lakások
földgázellátása. Utak, járdák, csatornák
épültek. Békés megye azon kevés települé-
se közé tartozunk, ahol minden megfelel az
EU-előírásoknak.

Elődeinknek köszönhetően helyben biz-
tosítottak a közoktatási intézmények: óvo-
da, általános iskola, alapfokú művészeti ok-
tatás, pedagógiai szakszolgálat, középisko-
la, szakképzés. Önkormányzatunk fenntar-
tásában működik a napköziotthonos óvoda
és bölcsőde, ezenkívül két kulturális intéz-
mény: a Nagy Miklós Városi Könyvtár és
Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény,
valamint a Művelődési, Sport- és Szabad-
idő Központ. Intézményeink fejlesztése ér-
dekében minden pályázati lehetőséget ki-
használunk. Abban a szerencsés helyzetben

vagyunk, hogy településünkön voltak olyan
tehetős polgárok, akik saját vagyonuk felál-
dozásával maradandó emléket hagytak
ránk. Péter Andrásnak köszönhetjük a gim-
náziumot, a Szigeti családnak a szakképzőt,
Ambrus Imrének és feleségének a mozit.
Simay Jánosnak, hogy már az 1880-as évek
végén kisdedóvó működhetett Szeghalmon.
Igyekeztünk az elmúlt időszakban ezt az
épített örökséget megőrizni.

– Milyen eredménnyel?
– A megújult épületek egyike a

D’Orsay-kastély. A kúriát 1802-ben építtet-
te a Wenckheim család. Volt községháza,
varroda, múzeumot terveztek bele, de az
épület elhagyatva, funkció nélkül állt húsz
éven keresztül. Most a könyvtár és a múze-
um költözött falai közé. Az egykori Simay
Kisdedóvó épületében Túri János magán-
gyűjteménye, a Mundérba bújt történelem
kapott helyet. A korábban erősen leromlott
épület most kiválóan alkalmas látogatók fo-
gadására. Adományból épült kórházunkat,
középiskolánkat és a mozi épületét is felújí-
tottuk, ami életveszélyes volt, most egy
gyönyörű színházteremmel rendelkezik.

– Nagyon szép a város központja is…
– A 2010-es évben nyílt lehetőségünk ar-

ra, hogy a városközpont és környéke teljes
felújítása megtörténjen. A programhoz vál-
lalkozások, intézmények csatlakoztak, vala-
mint a rendőrkapitányság, és nagy örömünk-
re, a református egyház, így a templom kül-
seje is megszépült. Katolikus templomunkra
is büszkék vagyunk, országszerte egyedülál-
ló a mellette álló fa harangláb. Büszkék va-
gyunk sportcsarnokunkra is, ami 2003-ban
készült el, s talán legszebb a környéken. Mű-
emléki környezetben épült fel szeghalmi
szakemberek tervei alapján. Itt helyeztünk el
egy állandó kiállítást városunk szülötte,
Szisz Ferenc világhírű autóversenyző emlé-
kére. Ő nyerte a világ első Grand Prix-
versenyét. 2006-ban, a legendás győzelem
századik évfordulóján avattuk mellszobrát.

– Mi jellemzi a város gazdasági életét?
– A település kis mérete ellenére a térség

gazdasági, egészségügyi, közigazgatási, fog-
lalkoztatási központja. Nálunk a mezőgaz-
daságnak van hagyománya, de a 70-es évek
végétől az ipar is megvetette a lábát. Ma a
Csaba Metál tölt be meghatározó szerepet a

fémmegmunkálásban, ahol 2-300 ember
dolgozik. A ruhaipar szintén hagyományos,
ma két nagyüzem van, a Felina Hungária
Kft. közép-európai logisztikai központja, és
a Billerbeck paplanüzeme. Középiskolánk
szakmai képzését alapvetően erre a két tevé-
kenységre fókuszáltuk, mert nagyon fontos
számunkra, hogy akik itt élnek, itt tanultak,
itt próbáljanak boldogulni. Mindent megtet-
tünk, hogy külső formájában vonzó kistele-
pülés legyen, és a jogszabályi környezet ala-
kításával – amíg lehetett – iparűzési adó-
csökkentéssel segítettük azokat a vállalkozá-
sokat, amelyek újabb munkahelyeket terem-
tettek. Legfontosabb feladatunk a kisvárosi
jelleg és a korabeli örökségek védelme mel-
lett, hogy lehetőséget biztosítsunk minél
több vállalkozás letelepedésére önkormány-
zati területekkel, infrastruktúrával.

– Milyen sport- és kulturális élet fogad-
ja mindazokat, akik Szeghalomra jönnek?

– Városunkban aktív és sokszínű sport-
élet folyik. Számos sportegyesület műkö-
dik különböző sportágakban, úgymint ké-
zilabda, futball, tenisz, karate, biliárd, íjá-
szat, sporthorgászat, asztalitenisz. Felada-
tuk a versenyeztetés, az utánpótlás nevelé-
se, a sportág népszerűsítése.

Hagyományos kulturális rendezvényünk
a május 1-jei gulyásfőzőverseny, és az azt
megelőző könnyűzenei fesztivál, illetve au-
gusztus első hétvégéjén a Sárréti Boszor-
kányfesztivál, ami arra épül, hogy itt égették
el az utolsó boszorkányt. Jövőre lesz a vá-
rossá avatás harmincadik évfordulója, amire
egész éves programmal készülünk. Minden
hónapban lesz egy arra az időszakra és
Szeghalomra jellemző rendezvény. A soro-
zatot hagyományos disznótorral indítjuk.

Marasztaló, értékeit őrző kisváros Szeghalom

Macsári József Szeghalmon
született. 2002 óta polgármes-
tere szülővárosának. Előtte a
Szeghalom és Vidéke Taka-
rékszövetkezet Központi Ki-
rendeltségének vezetője volt.
Okleveles közgazdász. Fontos
számára a lakosság életminő-

ségének javítása. Nős, két leánygyermek édesap-
ja. Szabadidejét családjával és barátaival tölti.

A Szeghalmi Mazsorett Együttes Nefelejcs csoportja A műemléki környezetben épült sportcsarnok
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A Gyulai Várfürdő az egykori Almásy-
kastély 8,5 hektáros, természetvédelmi
területté nyilvánított parkjában épült
meg. Fejlesztése, bővítése folyamatos,
így mindig fenntartja a fürdővendégek
érdeklődését – tudtuk meg Boros László
Attila igazgatótól.

A vendégek az országban egyedülálló
környezetben hódolhatnak a fürdőzés
szenvedélyének a Gyulai Várfürdőben. A
pazar botanikai látványosságokkal bíró,
kétszáz éves ősparkot tízezer tő virág, kö-
zel százféle fa, bokor és cserje varázsolja
elbűvölővé. A minősített gyógyhely min-

den évszakban ideális a pihenésre, újjá-
születésre. A 2005 méter mélyről feltörő,
72°C-os gyógyvíz elsősorban kopásos
eredetű mozgásszervi megbetegedésekre,
krónikus idegbántalmakra, balesetek, mű-
tétek utáni rehabilitációs kezelésekre, és
krónikus gyulladásos nőgyógyászati pa-
naszok esetén alkalmazható kiváló hatás-
sal. A télen-nyáron működő gyógyászaton
reumatológus szakorvosi felügyelet mel-
lett iszappakolás, rekeszes galván-, elekt-
roterápiás kezelés, szénsavas fürdő, súly-
fürdő, tangentor-kezelés, orvosi mas-
százs, valamint gyógytorna és gyógyúszás
is igénybe vehető.

A „Gyulai Várfürdő fejlesztése 2009”
elnevezésű projekt során a létesítmény
egy minden igényt kielégítő új, fedett él-
ménykomplexummal gazdagodott, így
egész évben kiszolgálhatja a vendégeket,
köztük elsősorban azokat, akik nem a
gyógyvíz miatt látogatnak el a fürdőbe –
húzta alá az üzemeltető Gyulai Várfürdő
Kft. igazgatója. Boros László Attila azt
mondta, hogy a nettó 2,4 milliárd forintos
fejlesztés során kisebb átalakítások, és
egy korszerű beléptetőrendszer kiépítése
mellett az új családi élményfürdő megva-
lósítása jelenti az igazán nagy változást. A
több mint hatezer négyzetméter alapterü-
letű élménykomplexumban, amely az
AquaPalota nevet viseli, közel 900 négy-
zetméternyi vízfelület biztosítja a fürdő-

zők élménydús szórakozását. A két, már
meglévő szabadtéri gyógymedence a rész-
ben föléjük húzott új árnyékoló előtetővel
kapcsolja össze a gyógyulás színhelyét a
szórakozás monumentális élményköz-
pontjával. A számtalan élményelem –
sodrófolyosó, állómasszázsok, fekvő-
masszázsok, víz alatti masszázs, gejzírek,
buzgárok, nyakzuhanyok, vízfüggönyök –
mellett családi, valamint rafting naviga-
tour csúszda és wide slide (test-) csúszda
– a vízi világ rejtelmeibe vezeti be vendé-
geit. A vakmerőbbek próbára tehetik me-
részségüket a trambulinon, amelyről egy
4 méter mély ugrómedencébe csobbanhat-
nak. A kényelem sem szenved csorbát:
pezsgőpadok, buzgárok, az új szaunavilág
nyújtotta lehetőségek és egy vízi bár elé-
gíti ki a fürdőzők minden igényét.

Monumentális élményközponttal bővült a Gyulai Várfürdő

Boros László Attila 1975-ben
született Békéscsabán. A Sze-
gedi Tudományegyetemen
szerzett diplomát. Intézmény-
vezető-helyettesként, majd a
terület- és városfejlesztésben
töltött tíz év után 2009 áprili-
sa óta a Gyulai Várfürdő Kft.

általános igazgatója, 2011 januárja óta ügyveze-
tője, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. Fel-
ügyelő Bizottságának elnöke.

A megújult Corvin Hotel Gyula*** és Wellness Apartmanok kapacitásbõvítése
és szolgáltatásainak fejlesztése az Új Széchenyi Terv keretében az Európai Unió
támogatásával, az Európai Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Akciós ajánlat:
25.900 Ft/2 fõ/2 éj kétágyas, pótágyazható szobákban
Gyulai Várfürdõ belépõjeggyel 29.900 Ft/2 fõ/2 éj
Széchenyi pihenõkártyát elfogadunk!

Részletek: www.corvin-hotel.hu
Corvin Hotel Gyula*** & Wellness Apartmanok
5700 Gyula, Jókai u. 9-11. Tel: +36 66 362 044, 362 218,
e-mail:akcio@corvin-hotel.hu

• Szállás nagyméretû, standard franciaágyas szobákban
• svédasztalos reggeli
• svédasztalos félpanziós vacsora
• Corvin Wellness (pezsgõfürdõ, finn szauna) használat
• Ingyenes fürdõköntös használat (szállodán belül)
• Ingyenes internet hozzáférés (Wifi)
• wellness kupon, mely 1000 Ft/fõ kedvezményt biztosít minden

szállodai masszázs árából
• -10% kedvezmény szállodánk borshopjában kapható minden erdélyi

és magyar borra
• Kedvezményes éjhosszabbítás: vasárnapi vagy keddi érkezés esetén
• kedvezménnyel foglalható a harmadik éjszaka: 10.000 Ft/2 fõ

Az új AquaPalota csúszdája
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Töretlenül fejlődik, szépül Gyula. Törté-
nelme, épített és természeti környezete is
figyelemre érdemes. Dr. Görgényi Ernő
polgármesterrel beszélgettünk.

– Melyek a város erényei, jellemzői?
– Gyula sokak szerint az Alföld legszebb
városa. Sokáig Békés megye székhelye
volt, 1950-ben fosztották meg ettől a rang-
tól. Az akkori büntetés ma jutalomnak tű-
nik, megúszhattuk az erőszakos iparosítást,
a város megőrizte látványában, szellemisé-
gében polgári stílusát, lokálpatrióta érzüle-
tét. A megyei intézmények jó része – a tör-
vényszék, a megyei kórház, a vízügyi igaz-
gatóság – a településen maradt. Erkel szü-
lővárosa, a kultúra magyar városa, számos
szempontból ma is térségi központként
funkcionál. Ezt igazolja az is, hogy új se-
bészeti tömb épül 6,4 milliárd forintból a
Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház terü-
letén, a beruházás alapkövét október 31-én
tették le. A bontási és előkészítési munká-
latok befejeződtek, a kivitelezés novem-
berben kezdődött meg.

– Mi jellemzi gazdaságát?
– Gazdaságunk alapvetően három lá-

bon áll: turizmus, élelmiszeripar és mező-
gazdaság. A város a maga teljességében
komplex turisztikai attrakciónak tekinthe-
tő, műemlékekkel, múzeumokkal, termé-
szeti szépségekkel, gasztronómiai értékek-
kel. A Várfürdő a legfőbb látványossá-
gunk, ezért igyekszünk folyamatosan fej-
leszteni. Most fejeződik be egy 2,4 milli-
árdos beruházás, mely során a fürdő hat-
ezer négyzetméteres fedett élménykomp-
lexummal bővül. Az elmúlt években a
szálláshelyek terén is nagy előrelépés tör-
tént. Jelenleg négy négycsillagos szálloda
van a városban, szálláshelyeket újítottak
fel, panziók, apartmanházak épülnek.
Mindennek eredményeként 2010-hez ké-
pest 40,7 százalékkal emelkedett a keres-
kedelmi szálláshelyeken eltöltött vendég-
éjszakák száma, az idegenforgalmi adóbe-
vételünk pedig 56,5 százalékkal nőtt.

– Milyen eredményt hozott a 118,2 mil-
lió forintos pályázati forrásból finanszíro-
zott TDM-fejlesztési program?

– A növekedéshez a TDM-szervezet is
jelentősen hozzájárult. Korábban nem volt
érdemi kommunikáció a turizmusban érde-
keltek között, a szervezet megalakítása óta
viszont a szakma képviselőivel közösen
hozzuk meg a turisztikai marketingre vonat-
kozó döntéseket, konzultálunk a város tu-
risztikai fejlesztési terveivel kapcsolatban.

– A húsipar terén az elmúlt évek nem
voltak ilyen sikeresek…

– A gyulai húsipar 145 éves múltra tekint
vissza, de jövője az elmúlt években veszélybe
került. A kormánnyal, a húsipari szakmával
összefogva sikerült megmenteni az ágazatot
városunkban. Az állam 1,8 milliárd forintot
adott az önkormányzatnak gazdaságfejleszté-
si, munkahelyteremtési támogatásként. Meg-
alapítottuk a Gyulahús Kft.-t, átvettük a hús-
kombinát összes dolgozóját, megvettük an-
nak teljes vagyonát.Az új cég a korábban már
jól ismert termékeket gyártja, de emellett fo-
lyamatos a termékfejlesztés is. Sikerült visz-
szatérniük a bel- és külföldi piacokra, ma már
nyereséget termel a gyár, ami jól jelzi, van jö-
vője Gyulán az élelmiszeriparnak.

– És a mezőgazdaság?
– A város határában különlegesen jó

földek vannak, fontos szerepe van a mező-
gazdaságnak. A város bevételeinek jelentős
része származik a mezőgazdasági vállalko-
zásoktól befolyó iparűzési adóból.

– Milyen az önkormányzat gazdasági
helyzete?

– Az elmúlt évek egyik legfontosabb
feladata volt az önkormányzat gazdálko-
dásának helyreállítása. 2010-ben 580 mil-
lió forintos működési hiánnyal vettük át
az önkormányzatot. Átszervezéssel, taka-
rékossággal, feladatok racionalizálásával
400 millióval csökkentettük a hiányt, ám
a polgárok ebből nem vettek észre sem-
mit, a városi intézmények működnek,
rengeteg programot szervezünk, egész
évben működő várszínházat tartunk fenn,
és az idén – immár másodszor – meg-
nyertük az országos virágosítási versenyt,
jövőre mi képviseljük az országot az eu-
rópai virágosítási versenyben. A gazda-
ságfejlesztés mellett városrehabilitációra
is jelentős összegeket nyertünk. Jelenleg
egymilliárd forintos rekonstrukció kere-
tében újítjuk meg a belvárost.

Nyereséggel termel a csődbe ment hús-
kombinát „romjain” létrehozott Gyulahús
Kft. A Gyulai márkanév ismét jól cseng.

Daka Zsolt ügyvezető igazgató optimista,
bízik benne, hogy a januárban alakult Gyu-
lahús Kft. hosszú távon sikeres lesz. Mint
elmondta, sikerült bebizonyítani, hogy egy
önkormányzati tulajdonú vállalkozás is le-
het eredményes. Ehhez meg kellett győzni a
piacot, hogy minőségben és mennyiségben
tudják biztosítani az elvárt színvonalat. Erő-
feszítéseik sikerrel jártak, jelen vannak is-
mét a multinacionális kereskedelmi láncok-
nál, az angol, német, svéd, román piacon, a
szovjet utódállamokban. Nem elégszenek
meg azzal, hogy visszanyerték a régi piacot,
azon dolgoznak, hogy növeljék partnereik

számát. Ehhez van kapacitás, hiszen a ki-
használtság 70 százalékos. A piac bővítése
mellett a termelés hatékonyságát növelő be-
ruházások élveznek előnyt, ehhez keresik a
pályázati, elsősorban uniós forrásokat. Jó
úton haladnak, amit igazol, hogy Magyar
Termék Nagydíjat kapott a hagyományos
gyulai kispáros kolbász, a Magyar Brands
harmadik díja jelzi, hogy a Gyulai márka
előkelő helyen van, erre a dolgozók is büsz-
kék, nemcsak a cégvezetés.

A termékinnovációra nagy hangsúlyt he-
lyeznek, ezért kapcsolódtak be a Mintamen-
za programba is, amelynek elsődleges célja,
hogy egészségesebb ételek kerüljenek
az asztalra. A Gyulahús Kft. több tradicio-
nális termékét megújította már e gondolat
jegyében.

Gyula sikertörténete nem csak a turizmusról szól

Dr. Görgényi Ernő 1975-ben
született Gyulán. A szegedi
József Attila Tudományegye-
temen szerzett jogi diplomát,
2003-tól polgármesterré vá-
lasztásáig ügyvédként dolgo-
zott. 2006-tól Fideszes önkor-
mányzati képviselő, bizottsági

elnök, 2009-től frakcióvezető, 2010-től Gyula
város polgármestere.

A gyulai városháza épülete

Daka Zsolt ügyvezető a Parlamentben
vette át a Magyar Termék Nagydíjat

Újra jól cseng a Gyulai márkanév
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A ma 18 ezres város, Szarvas környéke
természeti kincsekben gazdag. Babák
Mihály polgármester arról számolt be,
hogy a történelmi Magyarország mérta-
ni közepét nagyléptékű fejlesztések jel-
lemzik, belvárosa, infrastruktúrája meg-
újul, turisztikai látnivalói gyarapodnak.

A Hármas-Körös holtágának bal partján
fekvő Szarvas Békés megye észak-nyugati
kapuja. Természeti látnivalói mellett szá-
mos nevezetesség, érdekesség, kulturális,
turisztikai, gasztronómiai rendezvény biz-
tosít lehetőséget kikapcsolódásra az ide lá-
togatóknak és az itt élőknek – mondja Ba-

bák Mihály Szarvasról, amely
ma is őrzi iskolaváros- és ag-
rárjellegét. A város polgármes-
tere arról számolt be, hogy an-
nak érdekében, hogy gondozza
örökségét, megfelelő minőség-
ben tegyen eleget kistérségi
központi feladatainak, meg-
újítják a városközpontot. Egy
korábbi bank épületéből új
polgármesteri hivatalt alakíta-
nak ki, utcákat, épületeket,
parkokat újítanak meg több
mint 700 millió forint uniós tá-
mogatással. A belterületi
szennyvízelvezető-rendszer
bővítésére, korszerűsítésére, a
szennyvíztisztító-telep techno-

lógiai megújítására több mint 1,2 milliárd
forint támogatást nyert el a város az Euró-
pai Unió Kohéziós Alapjából.

Két ütemben, szintén uniós pályázati
forrással fejlesztik a város geotermikus
rendszerét. – A termálkút hőenergiájával
kívánjuk biztosítani az intézmények fűtését
és melegvízellátását, növeljük a rendszer
hatékonyságát, új fogyasztókat kapcsolunk
be. A projekttel nem más a célunk, mint
hasznosítani a termálkút hőjét, így csök-
kentve a gázfogyasztást. A termálkútból
nyert 98 fokos termálvíznek köszönhetően
a gázfogyasztás 100 százalékban kiváltha-
tó – húzta alá Babák Mihály polgármester.

A szarvasiak nagy büszkeségére a Tör-
ténelmi Emlékút és Országközép 2011 óta
történelmi emlékhely. A Szarvasi Arboré-
tumban 2013-tól a növényritkaságok mel-
lett néhány óra alatt az egész országot be-
barangolhatjuk, hiszen itt nyílt meg a Mini
Magyarország makettpark, Szarvas leg-
újabb nevezetessége.

Szarvas másik ékessége az országban
egyedülálló vízi színház, amit európai uni-
ós támogatással építettek meg. Babák Mi-
hály szerint minden nap ünnep, amikor elő-
adást tartanak. – Ez a színház egyedülálló,
hiszen a Körös partján, a Körös vize felett,
gyönyörű környezetben épült meg, nem
beszélve arról, hogy Szarvas a megye Bu-
dapest felőli kapuja, és így emelheti a me-
gye és a színház presztízsét is – hangsú-
lyozta a polgármester.

Nagyléptékű fejlesztések zajlanak Szarvason

Babák Mihály 1947-ben szü-
letett, nős, egy lánygyermek
édesapja. 1976–1990-ig több
cikluson át tanácstag, 1990-
től országgyűlési képviselő.
1993-tól a Fidesz szarvasi
városi csoportjának tagja,
1996-tól a Fidesz Békés me-

gyei alelnöke, 1999-től városi elnöke. 1998-tól
Szarvas város polgármestere. 2002-ben Az Év
Polgármestere.

A Szarvasi Vízi Színház különleges élményt nyújt



Békés megye 15



Békés megye16

Füzesgyarmat a Sárrét közepén fekszik.
Okleveles bizonyítéka 1219-ig nyúlik
vissza, ekkor Gormoth-nak írják. Föld-
rajza és történelme szorosan tükrözi a
Sárrét vidékének egységét. Nevét a vala-
mikori nagykiterjedésű fűzerdőségeiről
kapta. Bere Károly polgármesterrel te-
kintjük át a település történetét.

– A Berettyó és a Kékkálló áradásai sokáig
meghatározták a lehetőségeket, az 1800-as
évek végéig mindössze hatvan holdat mű-
veltek. – mondja a városvezető. – A Berettyó
szabályozása után vált jelentőssé az állatte-
nyésztés. Az ipar nagyon lassan alakult,
1850-től indult fejlődésnek: ekkor kovácsok,
bognárok, csizmadiák, tímárok, asztalosok,
kenderfeldolgozók telepedtek le. Aztán
megjelentek a szélmalmok is, majd gőzma-
lom épült, amelyhez a vizet fúrt kútból bizto-
sították. Az 1900-as években megépült a Hen-
germalom Rt., majd a tégla- és cserépgyár, és
az Alföldi Cipőüzem – meséli Bere Károly.

Majd megtudjuk, az 1980-as évek ele-
jén a mezőgazdasági termelés csökkent, az
ipar szerepe viszont jelentősen megnőtt,
ugyanis a szénhidrogén-kutatók jelentős
mennyiségű szénhidrogénvagyont (föld-
gázt, gazolint, kőolajat) találtak a település
alatt. A szénhidrogén kitermelése ezt köve-
tően megkezdődött.

A szellemi és művelődési életet a kul-
túrházban, a városi könyvtárban, a mozi-

ban, a tájházban és a Szitás Erzsébet kép-
tárban folyó kulturális tevékenység hatá-
rozza meg. A település 2000. július 1-jén
városi rangot kapott.

– Füzesgyarmaton az utóbbi időben a
Thermal Hotel Gara Gyógy- és Wellness
Szálloda*** újraindításával kapcsolatos te-
endőkre helyeződött a hangsúly – számol
be a polgármester. – A hotelben és a mellet-
te levő színvonalas strandfürdőben moz-
gásszervi és egyes nőgyógyászati betegsé-
gek gyógyítására alkalmas egyedülálló
gyógyhatású víz található. A kutat még
1965-ben – a Blankenstein grófi kastély
kertjében – fúrták, vize 62 Celsius-fokos.

A szálloda jelenleg 86 szobával 2 konfe-
rencia- és 3 szekcióteremmel rendelkezik.

Térítésmentesen biztosított szolgáltatás a
kültéri úszó-, gyermek-, és gyógymedence,
a finn szauna merülőmedencével, a nyolc-
személyes pezsgőfürdő kád, a rex- és bili-
árdterem, a férfi valamint női fitneszterem,
a külső teniszpálya, strandröplabda pálya,
játszótér és ingyenes parkolási lehetőség
összesen mintegy 100 jármű részére. Ter-
mészetesen az étterem, a bár, az álló szolá-
rium, Wi-Fi, kozmetika, manikűr, pedi-
kűr, természetgyógyászat mellett a jövő-
ben is igénybe vehetőek lesznek az OEP
által finanszírozott fürdőgyógyászati ke-
zelések, mozgásterápiák, masszázsok, pa-
kolások, kádfürdők, elektromos kezelések
is. Reményeink szerint 2014 januárjától a
Thermal Hotel Gara Gyógy- és Wellness
Szálloda*** teljes kapacitással várja ven-
dégeit! – teszi hozzá Bere Károly.

Füzesgyarmat várja a regenerálódni vágyókat

A gyógyhatású víz egyedülálló

Sarkad, az alig több, mint 10 ezer lako-
sú kisváros Dél-Kelet Magyarországon
helyezkedik el. A gazdasági fejlettségét is
éppen az elhelyezkedése határozza meg.
A legnagyobb munkaadó a versenyszfé-
rában egy olasz-spanyol érdekeltségű
cipzárgyár, amely 150 embert foglalkoz-
tat, és több mint tíz éve van jelen Sarka-
don - tudjuk meg Bende Róbert polgár-
mestertől.

Sarkadon a betelepülni vágyó vállalkozá-
sok bátran foghatnak bele zöldmezős beru-
házásokba, hiszen bőven akad terület, aho-

vá építeni lehet. Az önkormányzat saját fej-
lesztéseit európai uniós források bevonásá-
val igyekszik megoldani. Jelenleg a város
legnagyobb beruházása egy 1,6 milliárd
forintos szennyvízprogram, amely várható-
an még idén elindul, s jövő év végére be is
fejeződik. A másik jelentős beruházás a
megújulóenergia-hasznosítás, amely a
földhő energiáját használja fel az önkor-
mányzat épületének hűtésére, illetve fűté-
sére. A biomassza-felhasználás ezenkívül
érinti az általános iskolát, a központi kony-
hát és az idősek otthonát. Ez mintegy 40-
50 százalékos energia megtakarítást jelent.

A beruházások kapcsán érdemes meg-
említeni, hogy bár Sarkadnak négy testvér-
városa van, a legélénkebb kapcsolat mégis
az erdélyi Nagyszalontával alakult ki,
amely közös pályázatokban is megnyilvá-
nul. Ilyen a 2012-2014 vége közt zajló ha-
tékony csapadékvíz-elvezető rendszer
kiépítése a Nagyszalonta-Sarkad határon
átnyúló régióban, vagy a már megvalósult
közös projekt a katasztrófavédelmi eszkö-
zök beszerzésében.

Sarkadon is jelentős számú, mintegy
280 közmunkást foglalkoztatnak. Az ön-
kormányzat 13,5 hektáros területen gazdál-
kodik, konyhakerti növények termesztésé-
vel foglalkozik. Nagy mennyiségben
burgonyát, káposztát, karfiolt termeszte-
nek, amelyek egy részét savanyítják, másik

részét szociális támogatásként vagy eladás-
ra termesztik. Ugyanezen közmunkaprog-
ram keretében energianyárfa-ültetvényt
gondoznak, amelyet kétévenként lehet vág-
ni – mondja a polgármester – és felhasználni
az energiatakarékos fűtési rendszerbe.

Sarkadon tavaly adtak át egy ifjúsági
szálláshelyet, amely az Éden-tó partján 36
személy számára kínál komfortos szolgál-
tatást. A tó környéke, Gyula, valamint a
szomszédos romániai települések pedig
nagyszerű kirándulási lehetőséget biztosí-
tanak. Fontos látványosság, hogy május el-
sején minden évben Sarkad ad otthont a
Nemzeti Vágta előfutamainak. A másik ér-
dekesség, hogy az önkormányzat által is tá-
mogatott nemzetközi művésztelep zajlik
minden év augusztusában.

Uniós programok révén fejleszti a várost Sarkad

Bende Róbert 1971-ben Gyu-
lán született, az egri
Eszterházy Károly Tanárkép-
ző Főiskola rajz-vizuális
kommunikáció szakán vég-
zett. Ezután a sarkadi általá-
nos iskola, majd a művészeti
iskola tanára lett. 2010. óta

Sarkad város polgármestere. Megválasztása óta
is rendszeresen alkot: fest, egyedi kerámiákat –
díszkerámiát, urnát – készít.

A református templom

Bere Károly 1976-ban szüle-
tett, Gyulán. A Debreceni
Egyetemen végzett szociálpo-
litikusként. 2003 óta nős.
Dolgozott géplakatos-gépsze-
relőként, utána gazdálkodott.
1997-ben újraalakította a Fi-
desz gyarmati csoportját.

1998 óta a Remus Szociális Alapítvány kurató-
riumi tagja, 1999 óta az Ösvény Esélynövelő
Alapítvány alapító tagja.



Békés megye 17

A Hármas-Körös partján fekszik a két
település egyesüléséből létrejött Gyoma-
endrőd. Földrajzi adottságaiból adódó-
an a víz az egyik legfontosabb kincse, va-
lamint a termőföldek, hiszen a 15 ezer
lakosú alföldi város a hazai települések
közül a nyolcadik legnagyobb területen
fekszik. Természeti szépsége mellett épí-
tett kulturális öröksége is jelentős, táj-
házát, nyomdaipari múzeumát és mo-
torkerékpár-múzeumát csodálhatják
meg a városba érkezők, de négy templo-
mának tornya már messziről is jól lát-
szik. További részleteket Várfi András
polgármestertől tudtunk meg.

– Miként tudják kihasználni csodálatos ter-
mészeti adottságaikat?
– Nekünk, gyomaendrődieknek a legszebb
település az 1982-ben Gyoma és Endrőd
egyesülésével létrejött város, amely rangját
1989-ben kapta. Természeti adottságai kivá-
lóak, hiszen a Hármas-Körös bal partján fek-
szik. A folyószabályozást követően 16 holt-
ág alakult ki, amelyek partján nagyon sok
nyaraló épült. A nyaralóvendégeknek igen
kedvez az új halászati törvény, amely az élő-
vizeket a horgászok kezelésébe adta.
Gyomaendrődön eddig is a horgászati turiz-
mus volt a jellemző, így azonban igazi hor-
gászparadicsommá válhatunk. Aki egy hű-
vösebb napon inkább más vizet választana,
az is jó helyen jár nálunk, hiszen fedett és
nyitott épített gyógyfürdővel is várjuk a hoz-
zánk érkezőket a télen-nyáron nyitva tartó
Ligetfürdőben. A város életében nagyon fon-
tos a víz. Nemcsak a horgászat vagy a fürdő-
zés miatt, hanem azért, mert a termőföldek
öntözésének lehetősége is fejlesztési elkép-
zeléseink között van. Gyomaendrőd az or-
szág egyik legnagyobb települése a maga 30
ezer hektárnyi közigazgatási területével,
egészen pontosan a nyolcadik helyen áll.
Csak összehasonlításként: Budapest köz-
igazgatási területe 52 ezer hektár. Területünk
igen gazdag apróvadakban, és Gyoma min-

dig híres volt az igen értékes őztrófeáiról.
Területünkön öt vadásztársaság működik.

– Milyen beruházások zajlanak, illetve
zajlottak a településen?

– Vannak olyan polgármesterek, akik kü-
lönbséget tesznek állami és önkormányzati
beruházás között. Én azonban azt vallom,
hogy ami Gyomaendrődön történik, az
mind az itt élő embereket szolgálja, tehát
mind Gyomaendrődé. Két évvel ezelőtt fe-
jeződött be az endrődi híd felújítása járdával
és kerékpárúttal. Jelenleg pedig a
Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal felújítá-
sa zajlik, ami azért lényeges, mert így sok-
kal egyszerűbben lehet megközelíteni a fő-
várost. Ugyancsak e beruházás keretében
egy vasúti aluljáró is épül, amelyet várható-
an 2014 őszén vehetnek birtokba a város la-
kói. A városi beruházásokat illetően igen
fontosak a belvízprogramjaink, hiszen a te-
lepülés a védett oldalon van, de a város köz-
pontjában vannak a holtágak, így a belvizek
is ide futnak össze. A jelenlegi legjelentő-
sebb beruházás pedig – közel egymilliárd
forint – a szennyvíztelep rekonstrukciója.

– Milyen további lehetőségek adódnak még?
– Csak érintőlegesen említettem az ön-

tözés lehetőségét. A gyomaendrődi határ
óriási kiterjedésű, és majdnem minden ta-
lajtípus fellelhető itt. A déli részen igen jó
minőségű a termőtalaj, északon szikes,
agyagos föld és legelők találhatók. Termő-
földjeinken kalászosokat, kukoricát, napra-
forgót és őszi káposztarepcét termeszte-
nek. Szerintem azonban el kell gondolkod-
ni azon, hogy az öntözési lehetőség kihasz-
nálásával más növénykultúrákat is ter-
meszteni kellene, és vissza kellene hozni
az állattenyésztés hagyományát. Munkahe-
lyeket teremt, ha gulyák, nyájak vannak,
vagy sertésfarmok működnek. Ráadásul a
kormány jelenlegi politikája is támogatja
mindezt, csak idő kell ahhoz, hogy változ-
zon a mezőgazdaság szerkezete. Eközben
az emberek egyre inkább elfogadják, hogy
a turizmus fontos terület, és a Széchenyi
Kártyának, valamint az Erzsébet-program-
nak köszönhetően egyre több belföldi tu-
rista jelenik meg térségünkben is. Őszintén
szólva nem bánnánk, ha most egy befekte-

tő betoppanna, és felépítene egy négycsil-
lagos szállodát a fürdő környékén…

– Milyen kulturális lehetőségek, progra-
mok vannak Gyomaendrődön?

– A kultúra és az oktatás mindig egy tele-
pülés szíve. És ha a szív jól működik, akkor
az egész is jól működik. Gyomaendrőd jel-
legzetessége és jelképe a négy templomto-
rony, hiszen Endrőd katolikus, Gyoma refor-
mátus település volt, de az 1800-as évek kö-
zepén evangélikusok telepedtek le, majd ura-
dalmi templom is épült. Ez mindenképpen
meghatározó településünk életében. Emellett
azonban számos program is várja az itt élő-
ket, illetve az ide érkezőket. Minden évben
Sajt- és túrófesztivált rendezünk, de nemzet-
közi halfőző verseny és nemzetközi néprajzi
konferencia is van. Nagyon fontosnak tar-
tom, hogy rakjuk össze a múlt darabjait, mi-
közben figyelünk a jövőre, a jövő generáció-
jára is. Városunknak három általános iskolá-
ja van, amelyből egy egyházi fenntartású.
Két középiskolánk közül az egyik mezőgaz-
dasági és élelmiszer-ipari szakközépiskola,
míg a másik gimnázium. Úgy vélem, hogy az
oktatással, kultúrával rendben van a város, a
sporttal pedig még ennél is jobban állunk.
Futballcsapatunk megyei bajnokságban ját-
szik, nagyon jók a kézilabdás lányok, orszá-
gos helyezettjeink vannak dzsúdóban, atléti-
kában. A legkiemelkedőbb azonban a Körös
Kajak Sportegyesület, amelynek tagja a 19
éves Tótka Sándor ifjúsági olimpiai, ifjúsági
Európa- és világbajnok is, miközben a felnőtt
bajnokságon bronzérmet szerzett. Nagyon
büszkék vagyunk rá!

Várfi András 1954-ben született.
1978-ban végzett a gödöllői Ag-
rártudományi Egyetemen, mint
okleveles agrármérnök. Volt me-
zőgazdasági cégek vezetője, az
FVM Békés Megyei Földműve-
lésügyi Hivatalánál falugazdász,
a Bethlen Gábor Szakképző Is-

kolában tanár tangazdaságvezető, 2006 októberétől
Gyomaendrőd polgármestere.

A főtér a járási hivatal – korábbi városháza – épületével

Liget Fürdő, benti medence

A víz Gyomaendrőd egyik legnagyobb kincse
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Újkígyós 2014-ben lesz 200 éves telepü-
lés, lakóit a föld szeretete és a munka
tisztelete jellemzi. A település 2009-ben
kapott városi rangot, lélekszáma megkö-
zelíti az 5500-at. Szebellédi Zoltán pol-
gármester azt vallja, hogy azoknak a te-
lepüléseknek van jövője, amelyek a világ
trendjeinek figyelembevételével maguk
keresik meg az útjukat, ennek szellemé-
ben vezeti a települést, és úgy gondolja,
hogy az értékes termőföld lehetőséget te-
remt az itt élők biztos megélhetésére.

Szebellédi Zoltán azt mondja, hogy Újkí-
gyós nem az ipara miatt válhatott várossá,
hanem amiatt az értékes termőföld miatt,
ami itt található. A földek átlagos értéke
ugyanis 38-42 aranykorona, ami lehetősé-
get teremt arra, hogy megfelelő időjárási
körülmények között a mezőgazdaság biz-
tos megélhetést nyújtson. Ma a szántóföldi
növénytermesztés a fő tevékenység, első-
sorban a gabonafélék termesztése. Egy
nemrégiben megtartott tanácskozáson ép-
pen az merült fel, hogy el kellene gondol-
kodni a mezőgazdasági feldolgozóipar le-
hetőségének az újra megteremtésén –
mondja a polgármester.

A város első embere a következő hétéves,
uniós fejlesztési időszak tervezésekor szem
előtt tartja az infrastrukturális beruházások
fontosságát, de a tervezés során a hangsúlyt
a gazdaság direkt vagy indirekt fejlesztésére

helyezi. Ezt azért is tehetik meg Újkígyóson,
mert egy 200 méternyi, kevésbé használt ut-
ca kivételével mindenhol szilárd burkolat
van, a csatornázottság 90 százalékos, a tele-
pülés minden területén elérhető a szélessávú
internet, helyben van iskola, óvoda, bölcső-
de. A turizmus fejlesztésén azonban még
dolgozni kell – ismeri el Szebellédi Zoltán.
A fejlesztési tervekben szerepel a geotermi-
kus energia komplex hasznosítása, ezenbelül
a termálvízprogram fejlesztése, de eddig
nem dolgozták ki a részleteket. Felmerült az
éves működésű termálfürdő létrehozása,
amelynek van relevanciája a gyógyászatban,
egészségmegőrzésben, de a sport területén,
és természetesen a turizmus szempontjából
is. Emellett a tervezés során felmerült az
energia hasznosítása például intenzív terme-
lés támogatására, fóliasátrak fűtésére.

Újkígyóson öt évvel ezelőtt úgy gondol-
ták, hogy szükséges lenne egy gasztronómi-
ai rendezvény, amely a település vonzóké-

pességének növelését is szolgálja, ugyanak-
kor helyben közösségteremtő is. Így szüle-
tett meg az évenként júniusban tartott Galiba
Napok. Ezekben a hetekben pedig a Kígyósi
Advent kulturális programsorozat zajlik,
amely minden szombaton várja az embere-
ket. Idén St. Martin, Horgas Eszter, tehetsé-
ges újkígyósi gyerekek és Benedikfi István
zongoraművész várja az érdeklődőket.

Az értékes termőföld Újkígyósnak megélhetést nyújthat

Szebellédi Zoltán 1968-ban
született Kiskőrösön. Alap-
képzettsége kántor-hittanár,
később pénzügyi és szociális
képzettséget szerzett. 2006
óta Újkígyós város polgár-
mestere. Nős, hat gyermek
édesapja. Korábban, két cik-

lusban megyei önkormányzati képviselői
tisztséget töltött be.

Soknemzetiségű település Csorvás, amit
a békés egymás mellett élés jellemez.
Szilágyi Menyhért polgármester szavai
szerint korszerű intézményekkel, szol-
gáltatásokkal, népszerű rendezvények-
kel büszkélkedhetnek.

A környék jó adottságú termőföldjei biztos
megélhetést nyújtanak, ezért a mai Csorvás
területén az Árpád-kor óta élnek emberek.
Soknemzetiségű a város, a magyar mellett
szlovák és román családok lakják. Az asz-
szimiláció erős, de élnek még nemzetiségi
hagyományok. Szilágyi Menyhért polgár-
mester azt mondta, mindig békés egymás

mellett élésben dolgoztak a csorvásiak. –
Nehéz munkával keresték a kenyerüket, de
ellentét soha nem jellemezte őket – húzta
alá. A legtöbb embernek a termőföld ad ke-
nyeret. Van egy átalakulóban lévő, eredmé-
nyes szövetkezet, ami 100-120 embernek
ad munkát, s a kistermelőknek is fontos bá-
zisa. A közel 100 hektáros gyümölcsös ül-
tetvény kampányfeladatok idején nemcsak
a csorvási szabad munkaerőt köti le, hanem
a környékbelit is. A munkanélküliség az or-
szágos átlaggal egyező, a többség a két
szomszédos városba jár dolgozni, a közle-
kedési viszonyok jók. Januártól a város a
békéscsabai járáshoz került, ami jelentős
változást nem hozott, hiszen számos szol-
gáltatást már eddig is ott vettek igénybe.
Az alapellátás, oktatás viszont helyben biz-
tosított, az óvoda, bölcsőde minden jelent-
kezőt tud fogadni, az intézmények, épüle-
tek korszerűsítését elvégezték, lényeges
előrelépés, hogy 2005-ben megépítették a
teljes szennyvízhálózatot.

A polgármester szavai szerint a követ-
kező időszak feladatai között első helyen
a munkahelyek megtartása, bővítése sze-
repel. A fenntarthatóság érdekében az al-
ternatív energiák felhasználását is szor-
galmazzák. Két intézményt már hőszi-
vattyús megoldással fűtenek, pályázatokat
nyújtottak be a napenergia hasznosítására,

és az épületek hőszigetelésére is szeretné-
nek forrást szerezni. – Szorgalmazzuk a
helyi termékek feldolgozását. Büszkesé-
günk a már külföldön ismert szövőmű-
hely, ami húsz főt foglalkoztató családi
vállalkozás – vázolta Szilágyi Menyhért,
aki arra is kitért, hogy elöl járnak a vidék-
fejlesztési programban, a térség Leader-
központja Csorváson van. Igyekeznek a
turizmust, vendéglátást is helyzetbe hoz-
ni, van egy akadálymentesített ifjúsági
szállás, egyre messzebbre jut a híre a
csorvási búcsúnak, a kézi aratóverseny-
nek, amihez veterán mezőgazdasági gé-
pek bemutatója társul. Tervezik, hogy jö-
vőre felelevenítik, megújítják egy régi
kedvelt programjukat, a lakodalmast.

Csorváson békében élnek együtt a nemzetiségek

Szilágyi Menyhért 1936-ban
született Hunya községben. A
szegedi Tanárképző Főisko-
lán, majd a Kossuth Lajos Tu-
dományegyetemen szerzett
diplomát. Pedagógusként ke-
rült Csorvásra. 1975-től áll a
város élén. 1990-től 2010-ig a

Békés megyei Önkormányzatban az oktatási,
Közművelődési, Sport Bizottság vezetője volt.

A 2013-ban újonnan épült bölcsőde épülete

Megújítják a lakodalmastMegújítják a lakodalmast
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Békés város a Kettős-Körös bal partján
fekszik. Kitűnő turisztikai adottságok-
kal rendelkező alföldi kisváros, ahol a
vízi-, a kerékpáros és a lovastúrák ked-
velői, a gyógyulni és pihenni vágyók egy-
aránt megtalálhatják a számukra meg-
felelő elfoglaltságot.

A megye névadó településén közel 22 ez-
ren élnek. A település az elmúlt évtizedek-
ben városi arculatot nyert, de alapvetően
megőrizte kisvárosi hangulatát, s romlatlan
természeti értékei teszik vonzóvá – mond-
ja Izsó Gábor polgármester.

Békés a Körösök fővárosaként, és 21
hídja révén a hidak városaként ismert. A
folyó partján új, 150 hajó befogadására al-
kalmas kishajókikötő várja a megpihenni
vágyó túrázókat.

Festői környezetben fekszik a Dánfoki
Üdülőközpont (1000 fő elszállásolására al-

kalmas ifjúsági táborral), melynek 600 mé-
teres, homokos szabad strandja csábítja a
fürdőzőket. A város fürdője a lakosság ön-
erejéből épült újjá a Békés Fürdőjéért Köz-
alapítvány támogatásával. A békésiek régi
álma vált valóra 2011 nyarán, amikor meg-
nyitotta kapuit a lakosok és a városba láto-
gató turisták előtt a kültéri termálmedence.
A jótékony hatású békési víz a hévízi ter-
málvízzel egyenértékű.

Gazdag kulturális programkínálattal vár-
ják az ide látogatókat. A kora nyár komoly-
zenei fesztiválsorozata a két hétig tartó
Békés-tarhosi Zenei Napok, amely a Ko-
dály-örökség ápolására is szolgál. Országos
vonzerejű fesztivál a Madzagfalvi Napok,
de az „Egy hajóban evezünk!” vízitúra, az
Utcazene Fesztivál, a Békési Szilvapálinka
Ünnep, a Nefelejcs Vigalom és az októberi
Tökmulatság egyaránt várja a finomságok, a
hagyományok és a népi kultúra kedvelőit.

Békés hat alkalommal nyerte el a
Kerékpárosbarát város címet. A városban
igen jól kiépített a kerékpáros infrastruktú-
ra (kerékpárutak, tárolók, átkelők, infor-
mációs helyek stb.), és 2010 óta rendszere-
sen megrendezik a Békési Kerékpáros-
fesztivált.

Az infrastruktúra teljesen kiépült, a kije-
lölt ipari területek készen várják a befektető-
ket. Szakképzett munkaerőben nincs hiány:
a városban folyó ipari és mezőgazdasági
szakképzés felkészült az igények kielégíté-
sére. Az önkormányzat segíti a vállalkozá-
sokat, a munkahelyteremtő beruházásokat.
Az elmúlt 4 évben 3 milliárd forint értékű
beruházás valósult meg a városban. Pályáza-
tok révén újult meg, illetve épült fel a járó-
beteg és szakellátó központ, az általános is-
kola, az uszoda, felújították a vízvezeték-
rendszert, kerékpárutak létesültek, és most
folyik az óvoda építése. A következő időszak
feladata, hogy új munkahelyeket teremtse-
nek. Elsősorban a mezőgazdaságban, illetve
a feldolgozóiparban rejlenek lehetőségek.

A civil élet ugyancsak páratlan a tele-
pülésen – emeli ki a polgármester. Közel
120 civil közösség működik. Helyi újság-
juk, rádiójuk, de még kábeltelevíziójuk is
van. Saját tűzoltóságuk és polgárőrségük
biztonságosabbá teszi a várost. Szintén
helyi kezdeményezésnek köszönhetően
működik a „Hét krajcár” gyermekétkezte-
tési program, amely a rászoruló gyerme-
keken segít.

Izsó Gábor 1951-ben szüle-
tett Békéscsabán. Nős, két
gyermeke és öt unokája van.
Földrajz-testnevelés szakos
tanárként diplomázott. A po-
litikába a rendszerváltás után
kapcsolódott be. 1989-tól
képviselőként, 2006-tól pol-

gármesterként szolgálja a város közösségét.
A helyi református közösség presbitere.

Vízitúrák is indulnak a békési kishajókikötőből

Békés: a Körösök, a kerékpárosok és a civilek városa

Gyógyuljon Békésen,
a Gyógyászati Központban!

A békési 53 oC-os nátrium-hidrogénkarbonátos, metakovasavat és
jódot is tartalmazó, régi hagyományokkal rendelkezõ gyógyvíz jó
hatású ízületi bántalmakra, bizonyos nõgyógyászati- és bõr-
betegségek kezelésére. A felújított Fürdõ épületben rendelkezésre
áll 34 oC-os mozgásmedence és 36 oC-os ülõmedence, valamint
súlyfürdõ, tangentor kád, iszapkezelõ, szénsavkád.

Családias hangulat várja Önt a Békési Uszodában.
A Körösök mentén fekvõ Békés város ideális vonzóerõ mindazok-
nak, akik gyógyulni, felüdülni vágynak csendes, nyugodt
környezetben. 2009-ben nyitotta kapuit a Békési Uszoda, ahol a
család minden tagja talál korának és egészségi állapotának
megfelelõ szolgáltatást.

Elérhetõség:
Békés Fürdõ – Gyógyászati Központ

5630 Békés, Kõrösi Cs. S. utca 6-14. Tel.: 06-66/411-455
e-mail: gyogyfurdo@bekesvaros.hu, www.bekesvaros.hu

www.bekes.hu
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A csen des, tisz ta le ve gő jű kis vá ros, Tót -
kom lós büsz kél ked het az Al föld leg szebb
ró zsá já val. Ez nem más, mint a ki vá ló
gyógy vi zű Ró zsa Für dő. A vá ros inf rast -
ruk tú rá ja, in téz mé nyei fo lya ma to san
fej lőd nek, tá jé koz ta tott dr. Garay Ri ta
pol gár mes ter.

Nyolc van evan gé li kus szlo vák csa lád ala -
pí tot ta Tót kom lóst 1746-ban. Vá ro si rang -
ját ép pen húsz éve kap ta, je len leg 6200 la -
ko sa van. Mi u tán ma is je len tős szá mú a
szlo vák kö zös ség, a két ál ta lá nos is ko la
egyi ke két ta ní tá si nyel vű. Szep tem ber 1-
jé től ezt, és az egyik óvo dát is át vet te az or -
szá gos szlo vák ön kor mány zat. Van még

egy egy há zi és egy ön kor mány za ti fenn tar -
tá sú óvo da – kezd te a vá ros be mu ta tá sát 
dr. Garay Ri ta pol gár mes ter. Bár nem kö te -
le ző fel adat, de fenn tar ta nak egy böl cső dét
és egy idő sek há zát is. Mun kát jel lem ző en
a me ző gaz da ság, fő leg szán tó föl di nö vé -
nyek ter mesz té se ad a tótkomlósiaknak.
Mind ezen túl két olasz tu laj don ban lé vő
cég mű kö dik a vá ros ban.

Az el múlt év ben kor sze rű sí tett az ön -
kor mány zat két óvo dáját, az or vo si ren de -
lőt, a pi a cot, a ter mé szet há zát, ami va ló já -
ban egy kul tu rá lis köz pont. A vá ros jobb
el ér he tő sé gét biz to sít ja, hogy ta valy az
Orosháza-Tótkomlós út sza kaszt tel jes
hosszá ban fel újí tot ták. Most épül egy har -
minc fé rő he lyes böl cső de, ami hez az ön -
kor mány zat pá lyá za ton nyert 149 mil lió
fo rin tot. Tót kom lós érin tett egy 16 te le pü -
lés kon zor ci u má ban zaj ló bel víz prog ram -
ban is, de a leg je len tősebb lé pés a szenny -
víz há ló zat ki épí té se. – Rö vid del ez előtt 
ír tuk alá a ki vi te li szer ző dést, a költ sé ge
net tó 2 és fél mil li árd fo rint. A csa tor ná -
zott ság most nagy já ból 18 szá za lék, ami 90
szá za lé kos lesz 2015-re, ami kor ra el ké szül
– szá molt be a pol gár mes ter.

Dr. Garay Ri ta a te le pü lés kul tu rá lis ér -
té kei kö zül ki emel te az 1969-ben ala kult
if jú sá gi kon cert-fú vós ze ne kart, amely szá -
mos ki vá ló ver seny ered mén  nyel, mi nő sí -

tés sel ren del ke zik. Öt éven te ren dez nek fú -
vós ze ne ka ri fesz ti vált, a kö vet ke ző jö vő re
lesz ese dé kes. A ren dez vény re, amit a
Tótkomlósi Na pok hoz kap cso ló dó an au -
gusz tus ban ren dez nek, a kör nyék ről, il let -
ve kül föld ről is vár nak ven dé ge ket. Jön -
nek test vér vá ro si együt te sek is a vá ros
szer te ága zó nem zet kö zi kap cso la ta i nak
kö szön he tő en. 

A vá ros büsz ke sé ge a csa lá di as jel le gű,
ki vá ló gyógy víz zel ren del ke ző Ró zsa Für -
dő, amit az Al föld leg szebb ró zsá ja ként
em le get nek. A für dő höz gyógy ásza ti szol -
gál ta tás is kap cso ló dik, szál lás hely nek
azon ban még szű ké ben van a vá ros. Ez zel
kap cso lat ban jó hír, hogy a Karasz Já nos
Sport te le pen a nyár ra el ké szült egy 32 fé -
rő he lyes if jú sá gi szál lás hely.

Dr. Garay Ri ta 1979-ben  szü le -
tett Sze ge den. 2003-ban a Sze ge -
di Tu do mány Egye tem Ál lam-
és Jog tu do má nyi Ka rán vég zett
jo gász ként. Pá lyá ját 2004-ben
Tót kom ló son kezd te ügy véd je -
lölt ként, dol go zott a vá ros ön kor -
mány za tá nál, szo ci á lis szol gál ta -

tó köz pont já ban, volt a Komlósi Hír mon dó fő szer -
kesz tő je. 2009-től Tót kom lós Vá ros Pol gár mes te re

Tót kom lós büsz ke sé ge a Ró zsa Für dő 

Ti pi kus dél-bé ké si te le -
pü lés Mező ko vács háza,
jól kar ban tar tott in téz -
mé nyek kel, ki vá ló ter -
mő föl dek kel, egész sé ges
kör nye zet tel, az ön fenn -
tar tást elő tér be he lye ző

vá ros ve ze tés sel. Az idén 550 éves te le pü lés
ér té ke it prof. dr. Turcsán Zsolt pol gár -
mes ter vet te szám ba.

Hu nya di Má tyás ado má nyo zott me ző vá ro -
si ran got Mezőkovácsházának 550 éve. Az
év for du lót kon cer tek kel, kul tu rá lis ese mé -
nyek kel tar kí tott ren dez vény so ro zat tal ün -
ne pel ték idén. A 6500 lel kes vá ros a
mezőkovácsházai já rás köz pont ja, leg né pe -
sebb te le pü lé se. – Saj nos itt is meg fi gyel he -
tő az el ván dor lás a mun ka he lyek hi á nya
mi att. Ön kor mány za tunk min dent meg tesz
a mun ka hely te rem tés ér de ké ben, de be
kell val la nunk, nem túl nagy si ker rel – fo -
gal maz a pol gár mes ter. S min dent meg tesz
a meg fe le lő kö rül mé nyek biz to sí tá sá ért is.
Jól fej lett in téz mény rend szert mű köd tet, a
va do na túj böl cső dét most ad ták át, de már
ké szül nek az óvo da ava tás ra. Ha tal mas is -
ko lá ja, gim ná zi u ma és egy 1000 ada gos
napközikonyhája van, ahol már be ve zet ték
a Min ta men za prog ra mot. A tér ség jel lem -
ző en me ző gaz da sá gi, a vá ros ban is ez az
el sőd le ges meg él he té si for rás, a leg na -
gyobb mun kál ta tó a 300 em bert fog lal koz -

ta tó Pan non Kft. – Adott sá ga ink ki vá ló ak,
föld je ink nagy sze rű ek, 44 arany ko ro na át -
la gú ak, stran dunk ter mál vi zét Bo ros tyán
né ven gyógy víz zé mi nő sí tet ték, hi he tet le -
nül jó mi nő sé gű ivó vi zünk van, sa ját víz -
mű kft. gon dos ko dik az ivó víz- és szenny -
víz szol gál ta tás ról – so rol ja a pol gár mes ter.
A vá ros ve ze tés sze ret né, ha ön fenn tar tó
len ne Mezőkovácsháza, en nek ér de ké ben
bio mas  sza elő ál lí tá sá val kezd tek fog lal -
koz ni, bio mas  szá val fű tik az in téz mé nye -
ket, van egy brikettáló üzem, ame lyet köz -
mun ka prog ram ban üze mel tet nek. Éven te
kö zel két száz köz mun kást al kal maz nak a
Start mun ka prog ram ke re té ben. Meg mű -

ve lik az ön kor mány za ti te rü le te ket, ahol a
kony há nak ter mel nek alap anya got, ez zel
csök kent ve a köz ét kez te tés költ sé ge it. A
vá ros ve ze tő büsz ke ar ra, hogy min den
olyan szol gál ta tás meg van, ami egy vá ros -
tól el vár ha tó. Ide so rol ha tó a já ró be teg-el -
lá tó, amely a gyógy víz mel lett bá zi sa le het
az egész ség tu riz mus nak, amit sze ret né nek
fej lesz te ni a kö vet ke ző évek ben. – Ki kell
hasz nál ni, hogy rend kí vül egész sé ges kör -
nye zet ben élünk – szö ge zi le Turcsán
Zsolt, hoz zá té ve, hogy a meg úju ló, zöld -
ener gia fel hasz ná lá sa, a te le pü lés él he tő vé
té te le fon tos fel adat. El mond ta még, hogy
na gyon szép a vá ros kör nyék, amit tú ra út -
vo na la kon le het be jár ni. To vább bő ví ti a
ter mé szet já rás le he tő sé ge it, ha meg épül az
Arad-Oros há za ke rék pár út, ami át sze li
Mezőkovácsházát. 

Prof. dr. Turcsán Zsolt 1969-ban
szü le tett Medgyesegyházán. Az
állat te nyész té si tudo má nyok
dok to ra (PhD-fo ko zat), cím ze tes
egye te mi ta nár. Több mint 10
éve vesz részt az ön kor mány zat
kép vi se lői mun ká já ban. 2002-
2006-ig Mezőkovácsházi Vá ro si

Ön kor mány zat tár sa dal mi meg bi za tá sú al pol gár -
mes te re, 2006-2010 kö zött tes tü le ti tag, majd 2010-
től pol gár mes ter. Nős, két gyer mek édes ap ja.

Jö vő je iránt el kö te le zett vá ros Mezőkovácsháza

A városi parkerdő díszes bejárata
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Me ző he gyes va rá zsa az el ső pil la nat ban
meg fog min den kit. A me se be li kas té -
lyok, par kok, fa óri ás ok, a szán tók és er -
dők vál ta ko zá sa, no, és a lo vak! Gond -
űző lo vag lá sok, a lo vas és ko csi ver se -
nyek – mind-mind meg an  nyi gyé mánt,
né me lyik bri li áns. Ilyen vá ros nincs még
egy a Föl dön! Nagy be csű ele ink ál tal ki -
je lölt úton kell to vább ha lad nunk, s egy -
ben meg ala poz nunk az új ko ri Me ző he -
gyest – mond ja Kovácsné dr. Faltin Er -
zsé bet,  „a mesebeli kisváros”, Mezőhe -
gyes polgármestere

– Men  nyi re ha tá roz za meg a mai Me ző he -
gyes éle tét a ló te nyész tés ha gyo má nya? 
– Me ző he gyes éle tét, sa já tos sá ga it ma is
je len tő sen meg ha tá roz za, hogy egy kor ló -
te nyész tő te lep volt – Csá szá ri és Apos to li
Ma gyar Ki rá lyi Ménesintézet. Az egész te -
le pü lés szer ke ze te, a lo vak, lovaskocsik
szá má ra ide á lis szé les tér kö zök, és az út -
szer ke zet er ről árul ko dik. A te le pü lés 18
ki lo mé ter nyi szé les és 12 ki lo mé ter hosz  -
szú. Az ön kor mány zat csak a vá ros köz -
pont ban, a ma jo rok és ma jor köz pon tok
nél kül mint egy 50 hek tár nyi par kot tart
fenn, il let ve gon doz. A ló te nyész tés mel lett
fo ko za to san ki ala kult a szar vas mar ha- és a
ser tés te nyész tés, va la mint négy nagy nö -
vény kul tú ra – ku ko ri ca, bú za, ár pa, cu kor -
ré pa – ter mesz té se. A XIX. szá zad vé gé re
fel épült a cu kor gyár, és az ott ke let ke ző
mel lék ter mék hasz no sí tá sá ra a szesz gyá -
rak. Eu ró pa leg na gyobb ku ko ri ca-ve tő -
mag ter me lő je a Mezőhegyesi Ménesbirtok
Zrt. Vá ro sunk to váb bi meg ha tá ro zó gaz da -
sá gi sze rep lő je a Mezőhegyesi Ál la mi Mé -
nes Kft. és a Génbank-Semex Ma gyar or -
szág Kft.

– Mi lyen sa já tos sá gai van nak még Me -
ző he gyes nek? 

– Mezőhegyes egy me se be li kis vá ros.
Koz ma Fe renc, „A” mi nisz te ri ta ná csos a
ménesbirtok és a ló te nyész tés ügye i nek in -
té zé se mel lett szer vez te meg a köz igaz ga -
tá si be ta go lást. A Ko ro na ura da lom ból köz -
jo gi ak tus sal lett te le pü lés Me ző he gyes,
1872. au gusz tus 17-ei ha tál  lyal a Csa nád
me gyei köz gyű lés sta tú tu má val. Ez idő ben

a hoz zánk leg kö ze leb bi tör vény ha tó sá gi
jo gú vá ros ként Ara dot, Sze ge det, ren de zett
ta ná csú vá ros ként Gyu lát és Ma kót je gyez -
ték. Me ző he gyes négy irá nyú vas úti cso -
mó pont, 12 sín pá ron köz le ked tek a vo na -
tok. Az itt ta lál ko zó vo na lak érin tet ték Bu -
da pes tet, Ara dot, Oros há zát és Bé kés csa -
bát. Ugyan ak kor je len tő sen be fo lyá sol ja
min den nap ja in kat, hogy ép pen az or szág -
ha tá ron és a me gye ha tá ron fek szik a vá ros,
így Bé kés me gyén be lül nincs von zás kör -
ze tünk. Vá ro sunk Vi lág örök ség-vá ro má -
nyos. Kö zel száz mű em lé ki és he lyi vé dett -
ség alatt ál ló épü le tünk, épít mé nyünk van.
Ezek kar ban tar tás ára, ál lag meg óvá sá ra az
el múlt 20-30 év alatt saj nos igen szű kös
anya gi le he tő sé günk volt.

– Mi lyen be ru há zá sok zaj lot tak, il let ve
zaj la nak je len leg?

– Le gen dás vá ros ve ze tőnk, Kas sai Bé la
te vé keny sé gé nek kö szön he tő en Me ző he -
gyes rend kí vül so kat fej lő dött a ‘70-es és
a ‘80-as évek ben. Ki épült a víz-, gáz- és a
csa tor na há ló zat, meg épült egy – az ak ko -
ri vi szo nyok sze rint – Eu ró pá ban is egye -
dül ál ló mű ve lő dé si köz pont szín ház te rem -
mel, sport csar nok kal, osz tály ter mek kel,
au lák kal, könyv tá rak kal. Eu ró pai uni ós
pá lyá zat se gít sé gé vel meg újult a vá ros
köz pont já ban az im po záns, mű em lé ki vé -
dett ség gel bí ró Centrál Ho tel és Ka szi nó.
Az épü let tör té ne te igen ér de kes. A Csá -
szá ri és Apos to li Ki rá lyi Mező hegyesi
Ménesbirtok fenn ál lá sá nak szá za dik év -
for du ló ja al kal má ból épí tet ték 1885-ben.
A fagerendavázas, eklektikus-neore-
neszánsz stí lu sú köz pon ti szál lo da és ka -
szi nó épü le tét ere de ti leg bu da pes ti or szá -
gos ki ál lí tá son pa vi lon ként ál lí tot ták fel.
On nan szál lí tot ták Me ző he gyes re, s itt új -
ra ös  sze rak ták.

Az el múlt év ben épí tet tünk egy 15 fé rő -
he lyes böl cső dét az egyik óvo da szom -
széd sá gá ba. Idő köz ben szük sé ges sé vált a
töb bi óvo da fel újí tá sa is. In dul a szenny -
víz mű-re konst ruk ció, és a vá ros tel jes vil -
lany há ló za tá nak kor sze rű sí té se.  Idén 30
mil lió fo rint ér té kű utat, jár dát, par ko lót
épí tet tünk, több faj ta, je len tős men  nyi sé gű
kony ha ker ti nö vényt ter mel tünk, mind -

eköz ben 180 köz mun kást fog lal koz ta tunk
a kor mány Start Mun ka prog ram já ban. Ez -
zel együtt is leg in kább ar ra tö rek szünk,
hogy az itt élők nek ne köz mun ká ból kell -
jen meg él ni. So kak szá má ra biz to sí ta na
meg él he tést, ha új ra len ne cu kor gyár Me -
ző he gye sen. Iga zolt tény, ná lunk je len tő -
sen ki sebb költ ség gel épül het ne meg, mint
má sutt, hi szen az Élő víz-csa tor na adott. 

– Ter mé sze ti és épí tett kul tu rá lis adott -
sá ga i kat men  nyi re tud ják ki hasz nál ni?

– Ter mé sze ti adott sá ga it te kint ve is kü -
lön le ges hely Me ző he gyes, en nek kö szön -
he tő en ős idők óta la kott. Me ző he gyes ko -
ro na vá ros, min dig a ko ro ná hoz tar to zott.
Aj tony bir tok tes te volt, majd az őt le győ ző
Csa nád nak ado má nyoz ta Szent Ist ván ki rá -
lyunk. I. And rás, Szent Lász ló, Kár oly Ró -
bert, Zsig mond jut tat ták hű ség bir to kul,
majd Hu nya di-bir tok ként tart juk szá mon.
Gaz dag múl tunk nak kö szön he tő en szá mos
ér de kes mű em lék vár ja az ide lá to ga tó kat.
Na gyon von zó lát vá nyos ság a Ménes -
parancsnokság és öt ud va ra, ben ne a Fe -
dez te tő is tál ló, és az or szág leg ré gibb és
leg na gyobb lo var dá ja, a Fe de les Lo var da,
mel let te az ős pla tán. A bel vá ros ékes sé ge
még a volt Nőt len tisz ti lak, va gyis a „Kan -
tár”, a hu szár lak ta nyák, a Hild Di a dal ívek,
a Kóroda – Em ber kór ház, amely je len leg
hely tör té ne ti gyűj te mény ként mű kö dik.
Ér de mes meg néz ni a Me ző he gyes re ér ke -
zők nek a Ko csi mú ze u mot, az Iker szá raz -
mal mot, a Fő épí té szi és a Főállatorvosi vil -
lát, a ket tős tisz ti la ko kat, sé tál ni a Pe tő fi
sé tá nyon, ki lo va gol ni a ma jo rok ba, hor -
gász ni a ha las ta vak men tén.

Büsz kén őr zi lo vas ha gyo má nya it Me ző he gyes

Kovácsné dr. Faltin Er zsé bet jo -
gász, köz igaz ga tá si szak vizs gá -
val. Az ön kor mány za to kat is
érin tő át szer ve zés fo lya ma tá ban
ered mé nye sen véd he tő nek vél te
a meg lé vő ér té ke ket, 35 éves
gya kor la ta kész tet te e cik lus
vál la lá sá ra. A ko ra kö zép kor ma -

gyar tör té né se it ku tat ja, „A Ki rály né” című re gé nye
Szent Ist ván ki rály fe le sé gé nek élet tör té ne te.

Nóniusz hatosfogat az ősplatán alatt Ménesparancsnokság és az öt udvara
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Szente Vajk kal sok szor ta lál ko zunk: is -
mer het jük őt a Ma dách Szín ház szín pa -
dá ról, té vé so ro zat ból, ve tél ke dő mű sor -
ve ze tő je ként vagy dal szö veg író ként is.
Még sem érez zük, hogy a csap ból is ő fo -
lyik: ta lán azért nem, mert nem tol ja
elő tér be a sa ját sze mé lyét – mint ha ő
ma ga csak a mun ká in ke resz tül sze ret ne
meg mu tat koz ni. Fi a tal, de bölcs, ko -
moly, de de rűs, el fog lalt, de ami kor ve le
vagy, csak rád fi gyel.

– Egy szer azt mond tad, „vé let le nül” szü -
let tél Oros há zán.
– Igen, mert a szü le im ak kor Sze ge den él -
tek. De az apai nagy szü le im oros há zi ak, és
édes anyám ép pen ott járt. A csa lá di le gen -
dá ri um sze rint édes anyám ép pen fel tet te fő -
ni az ebé det va sár nap dél ben, majd be ment
a kór ház ba, és egy órá ra már meg is szü let -
tem. Va ló szí nű leg már na gyon meg akar tam
ér kez ni, pe dig csak más nap ra vár tak. Az a
kel le mes tü rel met len ség, ami azt a va sár na -
pi szü le tést jel le mez te, a mai na pig el kí sér.
Min dent ha mar aka rok, de nyu god tan. 

– Hol nőt tél fel?
– Bé kés csa bán. Ott jár tam ál ta lá nos is -

ko lá ba és gim ná zi um ba is. Min dig ren des
fiú vol tam, és jó je gye ket sze rez tem an nak
el le né re, hogy a gimit a vé ge fe lé már nem
na gyon lá to gat tam. Ak kor már túl sá go san
ér de kelt a szín ház! 

– Ha Bé kés csa bá ra in dulsz, még min dig
azt mon dod, hogy hazamégy?

– Min den kép pen. Ott él nek a szü le im, a
nő vé rem és az anyai nagy szü le im is. Mind a
négy nagy szü lőm él és vi rul, na gyon szo ros
kö te lék van köz tünk. Úgy ér zem, si ke rült
át hi dal ni a két ge ne rá ci ós tá vol sá got, és hu -
szon éves ko rom ra mély ba rát ság ala kult ki

kö zöt tünk. Na gyon sze re tek ve lük be szél -
get ni, és ezek az esz me cse rék nem me rül -
nek ki az ő egész sé gi ál la po tuk vagy az én
mun kám tag la lá sá ban. Az egyik nagy apám
ker tész, cso dá la tos ró zsá kat ne vel. Tő le
van nak most ró zsa tö ve ink, a nagy pa pám
pe dig a „táv ker té szünk”, aki te le fo non inst -
ru ál. Ne kem fon tos, hogy Bé kés me gyei nö -
vé nyek nő nek a ker tünk ben. Szó val ha za me -
gyek, ha Bé kés csa bá ra me gyek. Au tó val két
óra húsz perc az út a Ma dách Szín ház ból.

– A szín ház tól szá mo lod az időt?
– Igen, min dig in nen in du lok – hi szen

ren ge teg időt töl tök itt. El ső, szer ző ként
jegy zett da ra bo mat, a Cso port te rá pi át
évek óta telt ház zal játs  szuk. Az új da ra -
bun kat, a Poligamy-t, amely nek társ szer -
ző je va gyok, ok tó ber vé gén mu tat tuk be. A
Mary Poppins, mond hat ni, „dü bö rög”: egy
éve megy, és kö ze le dünk a szá zez re dik né -
ző höz. És ez sze ren csé re még csak a jég -
hegy csú csa.

– A Mary Poppins em bert pró bá ló fel -
ada tot ho zott szá mod ra.

– Igen, Berti sze re pé ben hét mé te ren át
kell fel fe lé mász nom a fa lon, majd a meny  -
nye ze ten „áll va”, va gyis fej jel le fe lé lóg va
sztep pe lek és éne ke lek. 

– Mi min den re ké szül tök még?
– Nyá ron a Sze ge di Sza bad té ri Já té ko -

kon a Mamma Miát ad ja elő a szín ház,
ami azért nagy szó, mert ez lesz a vi lá gon
az el ső non-replica elő adás, az az a sa ját
kon cep ci ónk alap ján ál lít hat juk szín re a
mű vet. Én épp a Ta nul mány a nők ről cí mű
da rab szö veg könyv ét írom. A hat va nas
évek ben for gat tak egy ugyan ilyen cí mű
ma gyar fil met, en nek ké szí tem el a szín -
pa di vál to za tát. Úgy lát szik, mos ta ná ban
fog lal koz tat nak a női lé lek rejtelmei…

Tü rel met len nyu ga lom

Mary Poppins előadás, tánc Mahó Andreával

Szente Vajk
1981. áp ri lis 5-én szü le tett Oros há zán.
Más fél éves ko rá ban Bé kés csa bá ra köl -
töz tek, ott nőtt fel. Két test vé re van: nő -
vé re Bé kés csa bán, öc  cse Bu da pes ten él. 

Az érett sé gi után Bu da pest re köl tö -
zött, ahol 2002-ben vég zett a Nem ze ti
Szí ni aka dé mi án. Né hány évig Deb re cen -
ben ját szott. 2005-től a Ma dách Szín ház
tag ja, ahol olyan da ra bok ban ját szik,
mint a Macs kák; a Spamalot; a Mary
Poppins. Ren de ző ként is ki pró bál ta ma -
gát: az ő ne vé hez fű ződ nek az 1 x 3 né ha
4 avagy Egyszerháromnéhanégy, il let ve
a Be tö rő az al bér lőm cí mű da ra bok.

Társ szer ző je a Cso port te rá pia és a
Poligamy cí mű da ra bok nak. Sze re pelt a
Casting min den és a Made in Hun gá ria
cí mű fil mek ben, va la mint a Haction cí mű
té vé so ro zat ban. Az M1-en ő ve ze ti a Ma -
gyar or szág, sze ret lek! cí mű ve tél ke dő -
mű sort. Szö ve ge ket for dít a Disney-nek.

Egész sé ges élet mó dot foly tat, so ha
nem do hány zott, csak vi zet iszik, so ha
nem eszik cuk rot, min den reg gel fut.

Csoportterápia, Balla Eszterrel



Vész tő Bé kés me gyé ben, a Kis-Sárréten
he lyez ke dik el. 12 ezer hek tá ros ha tá rá -
ból ezer hek tár nyi ter mé szet vé del mi te -
rü let, amely igen csa lo ga tó a tu ris ták
szá má ra csak úgy, mint az öt hor gász tó,
és a te le pü lést át sze lő Holt-Sebes-Körös
– mond ja Mol nár Sán dor pol gár mes ter.

Vész tő vas úti cso mó pon ti sze re pet tölt be,
négy irány ból fut nak ös  sze itt a vo na lak. Az
egyi ket egy ha tá ron át nyú ló prog ram ke re té -
ben sze ret nék vis  sza ál lí ta ni: a Gyoma-
Vésztő-Nagyvárad vo nal ter ve zé se vár ha tó -
an feb ru ár ra ké szül el. 200 mil lió fo rin tos be -
ru há zás sal a ha tá rig tar tó sza kasz en ge dé lye -
zé si ter ve ké szül el, a ha tár tól Nagy vá ra dig
tar tó sza kasz ter vét a ro mán part ner ké szí tet -
te el. Ez zel sze ret ne Vész tő be kap cso lód ni a
nagy vá ra di gaz da sá gi vér ke rin gés be – tud juk
meg Mol nár Sán dor tól. Ko ráb ban mind gaz -
da sá gi, mind kul tu rá lis szem pont ból in kább
Nagy vá rad hoz kö tőd tek, mind ez azért is fon -
tos Vész tő szá má ra, mert a 7500 la ko sú te le -
pü lé sen kö zel 1100 mun ka nél kü lit tar ta nak

nyil ván. – Eb ből adó dó an 450 em ber be vo -
ná sá val a tér ség leg na gyobb köz mun ka prog -
ram ját va ló sít juk meg – mond ja a pol gár mes -
ter. A gon dok eny hí té sé re több lé pést is tet -
tek. Lét re hoz tak egy ön kor mány za ti tu laj do -
nú gaz da sá gi tár sa sá got, és egy, a me ző gaz -
da sá gi ter mé kek fel dol go zá sá val fog lal ko zó
szo ci á lis szö vet ke ze tet. Az ön kor mány za ti
ki adá sok ra ci o na li zá lá sa ér de ké ben több
ener ge ti kai pá lyá za ton vet tek részt. KEOP-
támogatással a köz vi lá gí tás kor sze rű sí té se
va ló sul meg, kö zel 175 mil lió fo rint ból el vé -
gez ték az ös  szes ön kor mány za ti épü let ener -
ge ti kai fel újí tá sát. A most be fe je zett szenny -
víz be ru há zás nak kö szön he tő en 30 szá za lék -
ról 82 szá za lék ra nö vel ték a csa tor ná zott sá -
got. Új don ság, hogy a te le pü lé sen rostcsalán-
termesztésbe fog tak, amely ből a né met kor -
mány prog ram ja ke re té ben az au tó ipar szá -
má ra ké szül pél dá ul me re ví tő szál.

A vá ros több mint hat ezer éve la kott, 
er ről ta nús ko dik a te le pü lés ha tá rá ban lé vő ki -
ál lí tás, tör té nel mi em lék hely is. Ma gyar or -
szág egyet len írók-köl tők em lék park já ban je -

len leg 18 szo bor áll. Vész tő kö zel 12 ezer
hek tá ros ha tá rá ból ezer hek tár nyi ter mé szet -
vé del mi te rü let, amely igen csa lo ga tó a tu ris -
ták szá má ra csak úgy, mint az öt hor gász tó és
az ap ró va das va dász te rü let. A te le pü lést át sze -
lő Holt-Sebes-Körös is ki vá ló tu risz ti kai úti
cél. Nagy ha gyo má nya van au gusz tus ban 
a sár ré ti birkapörköltfőző ver seny nek, amely
a fo gat haj tó ver sen  nyel kap cso ló dik ös  sze, de
a jú li u si vá ros na pot is min dig fi gye lem öve zi. 

Pá rat lan ter mé sze ti szép ség fo gad ja a Vész tő re ér ke zőt

Mol nár Sán dor 1972-ben szü -
le tett Medgyesegyházán. Táv -
köz lé si vil la mos mér nök dip lo -
mát szer zett, majd mér nök ta ná ri
má sod dip lo mát. 2003-tól Vész -
tő vá ros me ne dzse re, 2010-től
pol gár mes ter. A Körös-Sárréti
Vi dék fej lesz té si Egye sü let, va -

la mint a Körös-Sárrét Tu riz mu sá ért Egye sü let el -
nö ke. A Szeg ha lom Kis tér ség Több cé lú Tár su lás
és a Vas utas Te le pü lé sek Szö vet sé gé nek al el nö ke.

KER-KÖZÉP Kft.
A KER-KÖZÉP Kft. a 2010-es év februárjában alakult
Vésztõn, Békés megye északi részén, a Kis - Sárrét térségében.
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