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A hatósági próbák után jövő tavasszal
forgalomba áll majd az első készre szerelt
elővárosi vonat, amelyet részben a Stadler
Rail-Csoport szolnoki leányvállalata ké-
szít a MÁV részére. Az első kocsiszekrény
nemrégiben elkészült Szolnokon. Ez a
jármű része annak a 42 darabos flottá-
nak, amelyet a MÁV-START nyílt közbe-
szerzési eljárás keretében még az év ele-
jén rendelt meg a svájci járműgyártó vál-
lalattól. Az új elővárosi vonatok a 2005-
ben beszerzett FLIRT flottától eltérően
kék-fehér fényezést kapnak, így illeszked-
nek a MÁV-csoport járműállományánál
általánosan alkalmazott színvilágba.

A MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. kö-
zös ajánlatkérőként tavaly novemberben
indított nyílt közbeszerzési eljárást korsze-
rű, alacsonypadlós villamos motorvonatok
beszerzésére. A közbeszerzést a Stadler
Bussnang AG nyerte meg. A vasúti jármű-
vek felhasználóra szabott megoldásainak
rendszerét kínáló Stadler Rail-Csoport
Svájcban, Németországban, Lengyelor-
szágban, Magyarországon, Csehországban,
Olaszországban és Algériában van jelen. A
csoport összesen több mint 5000 alkalma-
zottat foglalkoztat világszerte. A svájci jár-
műgyártó 42 darab egyáramnemű, részlege-
sen alacsonypadlós elővárosi, illetve regio-
nális villamos motorvonatot gyárt a MÁV-

START részére. A szerződés értelmében a
Stadler az első két motorvonatot 2014 ápri-
lisában, míg az utolsó járműveket 2015.
szeptember 30-ig szállítja le. A MÁV a be-
szerzést teljes egészében európai uniós for-
rásból kívánja megvalósítani.

A járművek gyártásában a Stadler hazai
üzeme is részt vesz, az új vonatok kocsi-
szekrényei teljes egészében a szolnoki gyár-
ban készülnek. Az akadálymentesített jár-
művek összesen 211 ülőhellyel rendelkez-
nek majd, végsebességük pedig óránként
160 kilométer lesz. A motorvonatok a kor
követelményeinek megfelelően korszerű
utastájékoztató rendszerrel, légkondicionált,
tágas, kerekes székek és kerékpárok fogadá-
sára is alkalmas utasterekkel, mozgáskorlá-
tozottak által is könnyedén használható
mosdóval, vezeték nélküli internettel, vala-
mint mobiltelefonok és laptopok töltésére
alkalmas hálózati csatlakozókkal lesznek
felszerelve. A MÁV-START kötelékében
forgalomba álló új járművek a jelenlegi tervek
szerint a Budapest–Székesfehérvár, Buda-
pest–Pusztaszabolcs, Budapest–Esztergom,
Budapest–Szob, Budapest–Veresegyház–Vác
és Budapest–Cegléd–Szolnok vonalakon
közlekednek majd. A FLIRT motorvonat
egyébként a Stadler legsikeresebb terméke,
az elmúlt években a cégcsoport több mint
900 ilyen típusú motorvonat gyártására ka-
pott megbízást 13 országból.

A Stadler szolnoki üzeme 2009-ben
kezdte meg működését, azóta a cégcsoport
folyamatosan fejleszti, bővíti a gyár kapa-
citását és területét. Az üzem a cégcsopor-
ton belül villamos és dízel, normál és szé-
les nyomtávolságú, illetve egyszintes és
emeletes vonatok alumínium kocsiszekré-
nyeinek hegesztését és fényezését látja el.
A gyár létrehozásával a Stadler 4 évvel ez-
előtt egy teljesen új tevékenységet honosí-
tott meg Magyarországon, a magyar leány-
vállalat pedig mára már Európa egyik leg-
korszerűbb alumíniumhegesztő üzemének
számít. A társaság legutóbbi, ez év áprilisá-
ban befejezett bővítésével a szolnoki üzem
teljesítményét több mint duplájára növelte,
ugyanis az eredetileg évi 200 kocsiszek-
rényre tervezett üzem kapacitása idén már
eléri a 370-et, míg 2014-ben a tervek sze-
rint legalább 500 kocsiszekrény készül
Magyarországon. A bővítés részeként a
Stadler Szolnokon építette ki a cégcsoport
új forgóvázjavító kompetencia-központját
is. A gyár a hazai megrendelések kiszolgá-
lása mellett jelenleg a német, fehérorosz,
észt és lengyel piacokra termel. A legutób-
bi bővítéssel együtt a Stadler már összesen
13 milliárd forintos beruházásnál jár Ma-
gyarországon.

Nem véletlen tehát, hogy Szolnok Vá-
ros Díszpolgára címmel tüntették ki nem-
régiben Peter Spuhlert, a Stadler Rail-Cso-
port tulajdonos-vezérigazgatóját. A kitün-
tetést a svájci járműgyártó vállalat első
embere a Prima Primissima díjátadó ün-
nepségen vette át a Szolnoki Szigligeti
Színházban. A város által adható legmaga-
sabb szintű elismerést Peter Spuhler a ne-
vével fémjelzett vasúti járműgyártó beru-
házás Szolnokra gyakorolt jelentős hatása
miatt kapta meg a város közgyűlésétől.
A Stadler jelenléte Szolnokon nem csak
a munkahelyek számában mutatkozik
meg, a társaságnak kiemelt szerepe van
Szolnok vasúti hagyományainak fejleszté-
sében és megújításában, továbbá kiemelt
figyelmet fordít a helyi sport és kultúra tá-
mogatására is.

Budapestre tartanak a Szolnokon gyártott vonatok

Peter Spuhler, Szolnok díszpolgára 1959-ben született Sevil-
lában, nős, három gyerek édesapja. Profi jégkorongozóként
20 évet töltött a Grasshopper Zürich csapatában. Felsőfokú
üzleti és gazdasági tanulmányait a St. Galleni Egyetemen vé-
gezte. Peter Spuhler a Svájci Néppárt politikusa, Thurgau
kanton képviseletében 1999-től 2012-ig állandó tagja volt a
Svájci Nemzeti Tanácsnak, illetve a parlament gazdasági és
adóügyi bizottságának. 1987-ben vásárolta meg az akkor
még csak 18 alkalmazottal működő, mindössze 4,5 millió
svájci frank forgalmú Stadler Fahrzeuge AG vállalatot,
amely ma már több mint 5000 munkatársat foglalkoztat vi-
lágszerte, míg árbevétele eléri a másfél milliárd svájci fran-
kot. Peter Spuhler a cégcsoport többségi tulajdonos elnök-
vezérigazgatója.
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Szolnoki születésű vagyok, és egész gyer-
mekkoromat ott töltöttem. A sportolói pá-
lyafutásom azonban előbb az országon be-
lülre, majd külföldre szólított. Azóta is
nagy szeretettel jövök a megyébe. Úgy ér-
zem, Szolnok is szeret engem, hiszen 2002-
ben megkaptam a város legmagasabb
sportolói elismerését, a Kővári Tamás-dí-
jat, tavaly pedig a Szolnokért Emlékérem
arany fokozatát. Bár a szüleim azóta
Szajolba költöztek, ez csak megerősítette a
kötődésem, hiszen így két szűkebb hazám is
van Jász-Nagykun-Szolnok megyében.

Úgy látom, szépen fejlődik Szolnok és tér-
sége, és nagyon sok lehetőség rejlik a vá-
rosban. Természeti szépsége felülmúlha-
tatlan: páratlan látványosságot kínál a Ti-
szavirág-híd, a Zagyva és a Tisza, de nem
szabad elfeledkezni a Holt-Tisza szépségé-
ről sem. Vízimádó emberként nem egyszer
játszottam el a gondolattal, hogy a partjá-
ra költözünk. Számos kulturális rendez-
vény van, amelyeken eddig nem igazán
tudtam részt venni, de figyelemmel kísér-
tem mindig is a Tiszavirág Fesztivált, vagy
a Gulyás Fesztivált. Azt azonban nagyon
várom, hogy mielőbb megépüljön az autó-
pálya, hiszen így a szolnokiak is könnyeb-
ben közlekednének, és én is még gyakrab-
ban tudnék hazajönni.

Egy gimnáziumi év kivételével az érettsé-
giig Szolnokon végeztem tanulmányaimat
és a Damjanich Uszodában kezdtem a ví-
zilabdázást. A mai napig vannak olyan ba-
rátságok az életemben, amelyek itt kez-
dődtek. Nagyon szeretem ezt a vidéket és
gyakran jövök haza. Ez a mi családi talál-
kozó helyünk is, hiszen a nővérem ugyan a
Tisza partjára, de Szegedre került. Remé-
lem, hogy a kedves olvasók is kedvet kap-
nak és ellátogatnak Szolnokra, illetve
Jász-Nagykun-Szolnok megyébe.

Drávucz Rita
világ- és Európa-bajnok vízilabdázó

KedvesOlvasó!
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Jász-Nagykun-Szolnok megyét az Al-
föld szívének is nevezik. A megye gaz-
daságát főként a mezőgazdaság hatá-
rozza meg, de újraéledt számos iparág
is, s több településen működik orszá-
gos, vagy helyi vonzású termálfürdő. A
megye vezetése nagy figyelmet fordít a
lakosság egészségi állapotára is. Ko-
vács Sándorral a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés elnökével
beszélgettünk.

– Mi jellemzi az itt élő embereket?
– Jász-Nagykun-Szolnok megye – ahogy a
neve is mutatja – három jól elkülönülő tér-
ségből áll. A megye északi része a Jászság.
A jászok perzsa eredetű nép, amely az
Észak-Kaukázusból származik - igen szor-
galmas, öntudatos nép. A megye iparában
meghatározó szerepe van ennek a térség-
nek és az itt élő embereknek. A Nagykun-
ságot a kunok lakják, akik török eredetűek.
Mindkét népcsoport a tatárjárás idején ke-
rült Magyarországra. A harmadik terület a
szolnoki térség, amely szintén egy kicsit
más arcát mutatja az országnak. Nagyon
érdekes, hogy mindhárom térségnek saját
identitása van, amely a mai napig érezhető
az ott élő embereken, a történelmi hagyo-
mányokon.130 évvel ezelőtt Szolnok lett
a megye központja, s bár – ahogy mond-
tam –, mindenkinek megvan a maga iden-
titása, most már érezhető egyfajta közös
megyei identitás kialakulása is.

– Nem csak az itt élők identitására, de a
lakosság egészségi állapotára is nagy fi-
gyelmet fordítanak…

– Immár ötödik éve annak, hogy a kiste-
lepüléseken élők részére – idén október-
novemberben az ezer lakos alatti települé-
seken – a Hetényi Géza Kórház – rendelő-

intézettel közösen, a megyei közgyűlés tá-
mogatásával végeznek a kórház orvosai
prevenciós tevékenységet megyehatáron
belül és országhatáron túl egyaránt. Az el-
múlt években a megyei szűrés esetében
9500 vizsgálatot végeztek el a szakembe-
rek 34 településen. Az akciót 10 millió fo-
rinttal támogatta a közgyűlés. A testvérme-
gyében, Kovásznában szeptember végén
zajlott egészségügyi szűrés, itt több mint
2000 lakost vizsgáltak egy héten keresztül
a szakemberek.

– Milyen a megye gazdasági élete? Mik
az erősségei?

– Itt az Alföld közepén, kiváló mezőgaz-
dasági potenciállal bíró megye vagyunk,
jó adottságokkal, amelyek meghatározó
szerepet töltenek be a térség gazdaságában.
Az adottságaink a szántóföldi növényter-
mesztés tekintetében kiemelkedőek. Ez oly
régóta van így, hogy már a Himnuszban is
megírta Kölcsey Ferenc: „Értünk Kunság
mezein ért kalászt lengettél,”. A szántóföl-
di növényeken túl az állattartás is jelen van
nálunk. Azt el kell ismerni, hogy az élelmi-
szeripar nehézségei rányomták a bélyeget
a mezőgazdaságunkra. A korábban nagy
kapacitással működő malom, vagy éppen a
rizshántoló üzemek mára sokat vesztettek
jelentőségükből.

Az élelmiszerfeldolgozásé lehet a főszerep
A Tisza-tó az aktív kikapcsolódás és a horgászturizmus paradicsoma is

folytatás a 4. oldalon

Kovács Sándor 1998 óta Kar-
cagon önkormányzati képvi-
selő, s az Idegenforgalmi és
Külkapcsolati Bizottság, majd
az Egészségügyi és Sport Bi-
zottság elnöke. 2006-tól a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés alelnöke, 2010-től

pedig Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés
elnöke. Nős, három fiúgyermek édesapja.

2013_Jasz-nagykun-szolnok-megye_q7:2013_Jasz-nagykun-szolnok-megye.qxd 10/14/2013 11:56 AM Page 3



Jász-Nagykun-Szolnok megye4

Napjainkban azonban meghatározó az
ipari termelés, ennek köszönhetően a me-
gyék gazdasági teljesítménye tekintetében
jelentősen előreléptünk. Ez abból adódik,
hogy komoly ipari kultúra alakult ki a Jász-
ság északi részén, az egykori Lehel Hűtő-
gépgyár nyomán az Electrolux, a Samsung
és számos magyar beszállító tudott kinőni.
A szocializmus idején alakult szolnoki pa-
pírgyár és cukorgyár leépült ugyan, de
újabb beruházások telepedtek le főként a
vasúti gépgyártás területén Szolnokon, il-
letve a mezőgazdasági gépgyártás Török-
szentmiklóson, míg Martfűn a növényolaj-
gyártás prosperál.

– A megyei önkormányzat, mint meg-
újult honlapjukon írják, feladatának tekinti
a térség gazdaságának fejlesztését. Milyen
lépéseket terveznek?

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy fel-
futtassuk azokat az élelmiszeripari vállal-
kozásokat, amelyek 20-25 évvel ezelőtt je-
lentősek voltak. Így például a cukorgyárat,
a malomipart vagy a rizshántoló üzemet,
esetleg a húsfeldolgozókat, hiszen jelenleg
inkább csak alapanyaggyártók vannak itt a
megyében. A tervünk ugyanis az, hogy
újabb iparosítást hajtsunk végre. Tiszafüre-

den már megvannak ennek a kedvező jelei,
hiszen megkezdődött az ipari park fejlesz-
tése, itt egykor hajódarukat és azok fülkéit
gyártották, tehát a gépgyártásnak vannak
hagyományai. Karcag térsége is fejlődik,
itt műanyag-feldolgozó kapacitás épül. Ezt
kívánjuk folytatni Mezőtúr, Kunszent-
márton térségben is.

– Mennyire jelentős a turizmus és a kul-
turális élet, amelynek felpezsdítését szintén
zászlajukra tűzték?

– A turizmus szempontjából a megye
zászlóshajója az egészségturizmus, ezen
belül elsősorban a gyógy- és termálturiz-
mus, de jelentős a wellness turizmus is.
Nem elhanyagolható turisztikai vonzerőt
jelent a Tisza-tó is, amelynek legnagyobb
része Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez
tartozik. Csodálatos, megújult termálfür-
dőink várják a vendégeket Berekfürdőn,
Cserkeszőlőn és újabban Martfűn, Kisúj-
szálláson. A Tisza-tó pedig az országban is
kuriózumnak számít annak ellenére, hogy
az egykori tervek, miszerint ez lesz a má-
sodik Balaton, nem valósult meg. Ebben
talán az játszott jelentős szerepet, hogy míg
az országban elsők között épült autópálya
Budapestről a Balatonhoz, a Tisza-tó meg-
közelítése jóval nehézkesebb. Emellett

fontos szempont az is, hogy míg adottságai
miatt strandolásra kevésbé alkalmas, hor-
gászatra, öko- és aktív turizmusra annál in-
kább. Heves megyével közösen kidolgoz-
tunk egy tervet a tó fejlesztésére, amely ép-
pen ez utóbbi területeket érinti.

– A megyei önkormányzatok új szerep-
köre a területfejlesztés előmozdítása. Mi-
lyen volt az átállás Jász-Nagykun-Szolnok
megye számára?

– Minden új feladat egyfajta kihívás, és
ezeket a kihívásokat úgy kell teljesítenünk,
hogy azok minél zökkenőmentesebbek le-
gyenek. Én úgy látom, hogy nálunk ennek
megfelelően történt az átállás, és mindenki
elfogadta, hogy a megyének új feladatai
vannak. A tervezésnek köszönhetően a gaz-
daságfejlesztésre tudunk koncentrálni. Úgy
gondolom, nagyon nemes az a feladat, ame-
lyet Jász-Nagykun-Szolnok megye is ka-
pott. Saját magunk alakíthatjuk gazdaságun-
kat, infrastruktúránkat, az itt élő lakosok
kezükbe vehetik saját sorsuk irányítását,
alakítását. A megye minden térségét ismer-
nünk kell ahhoz, hogy megfelelően tervez-
hessük meg a következő hét év fejlesztéseit,
hiszen egyes területeken a meglévő dolgo-
kat kell továbbfejleszteni, míg másutt új ala-
pokra kell helyezni a gazdaságfejlesztést.

folytatás a 3. oldalról

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkor-
mányzat támogatásával 2008. augusztus
elején indult útjára az „Alföld Szíve” tu-
risztikai kedvezménykártya akció azzal a
céllal, hogy a megyében tartózkodó ven-
dégek részére különböző kedvezményes
lehetőségeket, szolgáltatásokat biztosít-
son az itt-tartózkodás idejére. A 10 évre
tervezett, 2018-ig tartó marketingakció
során az első öt évben több mint 7500
kártya került kiosztásra az or-
szágban. A turisztikai ked-
vezménykártya ak-
ció elfogadóhelyei
elsősorban ven-
déglá tóhelyek ,
múzeumok, kiállí-
tóhelyek, strandok,
szórakoztató létesítmé-
nyek, kölcsönzők, üzletek.

A nagy érdeklődés követ-
keztében 2013-ban sor került a kár-
tya utánnyomására. Idén közel
1000 kártya került a hazai lakosok-
hoz, amelyet előszeretettel igényel-
nek a megyében élők is.

A megyei önkormányzat az elmúlt
évben jelentősen átrendeződött megyei
turisztikai szervezeti struktúra okán
egymaga, illetve az „Alföld Szíve”
Térségi Turisztikai Egyesülettel közö-
sen felvállalt olyan tevékenységeket,
amelyek elősegítik a megye tu-
risztikai versenyképességének ja-
vítását. Amellett, hogy például
folytatódik a turisztikai kedvezmény-

kártya akció, illetve elkészült a megyei
szálláshely-katalógus, a közeljövő nagy
feladata a megye új turisztikai informáci-
ós portáljának létrehozása és működteté-
se, újabb, a megye vonzerejét növelő ki-
adványok készítése, valamint a civil szfé-
rával és a szolgáltatókkal való együttmű-
ködés erősítése. Ezt részben pályázati for-
rásból, részben saját erőből, az érintettek-
kel együttgondolkodva tervezi megvalósí-
tani a megyei önkor-
mányzat és a térségi

turisztikai egye-
sület.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkor-
mányzat – folytatva a hagyományokat – to-
vábbra is támogatja egészségügyi szűrő-
programok megvalósítását megyehatáron
belül és országhatáron túl. A szűréseket a
megyei Hetényi Géza Kórház orvosai és
szakemberei végzik – szabadidejükben.

A megye 1000 fő alatti lakosú települé-
sein október elején megkezdődtek a szűré-
sek. A 13 települést érintő program jövő év
tavaszáig tart. A szűrés időpontjai péntekre
és szombatra esnek, hogy minél többen el
tudjanak jönni az aktív korosztály köréből
is. Ők azok, akik úgy gondolják, hogy még
nincs problémájuk, ám egy preventív szűrés
komoly problémákat előzhet meg.

A megyei önkormányzat 2009 óta össze-
sen több mint 35 millió forintot biztosított a
kistelepülési szűrőprogram megvalósítására.

Szeptember közepén egy héten át dol-
goztak a megyei kórház orvosai és szakem-
berei Kovászna megyében, Háromszéken is
hasonló céllal. A program jelentőségét bi-
zonyítja, hogy az érintett négy községben
több ezer személyt vizsgáltak meg. A szak-
emberek nemcsak komoly önkéntes munkát
végeztek, hanem értékes ajándékot is vittek
– egy helyi családorvos mobil EKG-készü-
léket vehetett át dr. Bene Ildikótól, a
Hetényi Géza Kórház főigazgatójától.

Egészségügyi szűrések

Sikeres a turisztikai kártya

2013_Jasz-nagykun-szolnok-megye_q7:2013_Jasz-nagykun-szolnok-megye.qxd 10/14/2013 11:56 AM Page 4



Jász-Nagykun-Szolnok megye 5

Az egyének, közösségek és vállalkozá-
sok igényeit legmegfelelőbb módon
szolgáló kormányhivatal létrehozását
tűzte ki célul dr. Kállai Mária. A Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhi-
vatal vezetője szerint jó érzés, amikor
elégedettek az ügyfelek. A Magyary-
program kiemelt célja a közigazgatási
eljárások egyszerűsítése, növelve ezzel
az ügyfelek elégedettségét, az ügyinté-
zés átláthatóbbá tételét. De ugyanezt a
célt szolgálja, hogy közelebb vitték az
állampolgárokhoz az ügyintézési hely-
színeket. Dr. Kállai Máriával beszél-
gettünk.

– Komoly változások mentek végbe az el-
múlt két esztendőben a közigazgatás terén.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében milyen
volt az átállás?
– Egyértelműen sikeresnek ítélem az ed-
dig végzett átalakításokat. Az állampol-
gárok egyre inkább megismerik és elfo-
gadják ezeket a változásokat, amelyek-
nek legfontosabb mérföldkövei közé tar-
tozik a kormányablakok kialakítása. A
kormányablakunkban folyó ügyfélköz-
pontú munkának és a következetes kom-
munikációs tevékenységnek az eredmé-
nye, hogy a 8 megyét érintő felmérésben
igen előkelő helyen végzett a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányab-
lak. Fontosnak tartjuk, hogy az állam-
igazgatás valóban minél közelebb kerül-
jön az állampolgárokhoz. Elkötelezett
munkánkkal, partnerkapcsolataink tuda-
tos menedzselésével, a helyi társadalom
szereplőivel való kapcsolatépítéssel dol-
gozunk az állampolgárok minél maga-
sabb színvonalú szolgálata érdekében. A
kormányhivatal nagy hangsúlyt fektet a
civil társadalommal való aktív partneri
kapcsolatra is. Az elmúlt időszakban
több levelet kaptunk az állampolgárok-
tól, amelyekben pozitív tapasztalataik-
ról számoltak be. Ezek a visszajelzések
megerősítenek abban, hogy jó úton já-
runk. Célul tűztük ki a szisztematikus
partneri elégedettségmérés szélesebb
körű megvalósítását.

– Év elején kezdték meg működésüket a
járási hivatalok is. A járások kialakításá-
nál sikerült az igényeket figyelembe venni?

– A közigazgatás átalakításának másik
nagyon fontos mérföldköve a modernkori
járások létrehozása. A kialakításnál egyik
fontos szempont volt, hogy a lakosság szá-
mára elérhetőbbé tegyük az ügyintézést,
ne kelljen az állampolgároknak egész na-
pokat utazni vagy szabadságot kivenni az
ügyeik elintézéséhez. Jász-Nagykun-
Szolnok megyében 9 járás jött létre. 9 hó-
nap múltán elmondhatom, zökkenőmentes
indulás után a működés is gördülékeny.
Úgy gondolom, sikerült megyénkben elér-
ni, hogy az államigazgatás és az önkor-
mányzatiság nem versengő értékként,
hanem partnerként dolgozik az állampol-
gárok érdekében.

– A minőségi, ügyfélközpontú munka
mellett a költséghatékonyság is célja a köz-
igazgatás átszervezésének. Sikerült költsé-
get csökkenteniük?

– A kormányhivatal megalakulása után
2011-ben szinte azonnal hozzákezdtünk a
takarékosabb gazdálkodás megvalósításá-
hoz. Elődöm, dr. Lengyel Györgyi – aki je-
lenleg az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának közigazgatási államtitkára – irányí-
tásával racionalizálták a működési kiadá-
sokat, elősegítve így a költséghatékonysá-
got. Úgy látjuk, hogy jól halad e célnak az
elérése az ügyintézés során is. A járási hi-
vatalok szervezeti kialakításakor a megyé-
ben 15 kirendeltség is jött létre, valamint a
kistelepüléseken állandó és ideiglenes ügy-
segédek is dolgoznak. Tehát a papírok
utaznak, és nem az ügyfelek.

– Milyen kihívások várnak a továbbiak-
ban a hivatal apparátusára?

– Reményeink szerint a közeljövőben
5 helyszínen, Jászberényben, Jászárok-
szálláson, Szolnokon két helyen, valamint
Kisújszálláson megtörténik a kormányab-
lakok fizikai kialakítása. Jászfényszaru ön-
kormányzata pedig saját forrásból hoz lét-
re integrált kormányzati ügyfélszolgálatot.
Ezt a folyamatot igen hosszú tervezőmun-
ka előzte meg, amelynek már látszanak az
eredményei. A másik tervünk a Szolnoki
Járási Hivatal szervezetét érinti. Szolnok
Megyei Jogú Város Önkormányzata az in-
duláskor a lehetőségekhez képest elegendő
helyiséget adott át nekünk. Azonban úgy
látjuk, optimálisabban lenne működtethető
a hivatal, ha egy helyen, egy épületben tud-
nánk elhelyezni a járási hivatal szervezeti
egységeit. Most ehhez keressük a legmeg-
felelőbb körülményeket.

– Melyek a munkát érintő egyéni elvei,
elvárásai?

– Éppen egy esztendeje, október else-
jén kaptam meg kinevezésemet. Számom-
ra fontos a hitelesség és az ügyfelek elé-
gedettsége. Gondolkodásmódom közép-
pontjában az ember, a település lakója áll.
Emellett a szakmai és emberi hitelesség, a
nyilvánosság és a partnerség, amelyek
mentén dolgozom. Csak ez a hozzáállás
fogadható el számomra, és ugyanezt vá-
rom el munkatársaimtól is. Az egy eszten-
dő bizonyította, hogy ezen elvárások
mentén haladni nagyon megtisztelő egy
olyan csapattal, mint amilyenek munka-
társaim, hiszen nagyon sok tehetséges,
nagy szakmai tapasztalattal, tudással bíró
kollegám van. A jövő megköveteli a jól
képzett kormánytisztviselői kar létrejöt-
tét. Mi is elindultunk ebbe az irányba. A
Közszolgálati Egyetem mentorálásával
már nálunk is zajlik a munkatársak képzé-
se. Mondhatom tehát, hogy jó úton hala-
dunk a minőségi államigazgatás megte-
remtése felé.

A szolgáltatás minőségének mutatója az elégedettség

Dr. Kállai Mária 1957-ben
született Szolnokon. 2002-
ben az ELTE BTK Nevelés-
tudományi Intézet Doktori Is-
kolában szerzett PhD-fokoza-
tot. 2006-tól Szolnok város
humán területekért felelős al-
polgármestereként dolgozott.

A Kodolányi János Főiskola docense. A Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal ve-
zetői feladatait 2012. október 1-jétől látja el.

A megyeháza épülete egyben a kormányhivatal székháza is
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Idén tízéves a Garden Hotel Szolnokon,
amelyet 2003. június elsején vehettek
birtokba a vendégek. A szálloda akkor
46 szobával rendelkezett. A menedzs-
ment azonban már a kezdetekkor tisztá-
ban volt azzal, hogy a szállodát folyama-
tosan fejleszteni kell – mondja Csépe
Mihály, a Garden Hotel ügyvezető igaz-
gatója.

Pontosan tudtuk, hogy a hosszú távú ver-
senyképesség, a szálloda vonzóvá tétele
érdekében folyamatos fejlesztésekre, a
szolgáltatások fokozott bővítésére lesz
szükség – emlékszik vissza a kezdetekre
Csépe Mihály. Az akkor 46 szobás szállo-
da étteremmel, drinkbárral, terasszal és
egy kis szaunával, valamint egy 130 fős
konferenciateremmel várta a vendégeket.
2009-ben már 16 szobával többet kínált a
Garden Hotel, s a kényelmet egy wellness-
részleg – úszómedence, jacuzzi, élmény-
medence, gőzkabin, infraszauna, finn sza-
una és aromaszauna, valamint kondicioná-
ló terem – is fokozta. Mindezek mellé két
masszázshelyiség és szolárium épült. A
gyermekes családok számára pedig a kert-
ben létrehozott játszótérrel kedveskedett a
szálloda. A konferenciaturizmus bővítése
érdekében a nagyterem mellé két kisebb,
úgynevezett szekcióterem is épült.

A Garden Hotel menedzsmentje azonban
továbbra sem dőlt hátra, így nemrégiben –
pályázati forrás bevonásával – újabb külön-
teremmel bővült a kínálat, miközben a well-
nessrészleg kültéri medencével egészült ki,
és nagyobb lett a drinkbár is, a tíz évvel ez-
előtt épült 46 szobából pedig 30 teljesen
megújult. A többi szoba felújítása januárban
fejeződik be. Egy másik pályázat segítségé-
vel a tízéves évfordulóra felújították a kony-
hát, és teljesen új konyhaberendezéseken
készülnek a vendégcsalogató falatok.

A Garden Hotel fő profilja az üzleti tu-
rizmus – derül ki az ügyvezető igazgató
szavaiból. Elsősorban a Szolnokon és kör-
nyékén működő vállalkozásokhoz érkező
vendégek szállnak meg itt, illetve e cégek
rendezvényeinek, valamint szakmai konfe-
renciáknak ad otthont a hotel. Emellett
igen jelentős a sportturizmus, ami annak is
köszönhető, hogy a kosárlabda-, illetve ví-
zilabdacsapat igen jó teljesítményt nyújt
nemzetközi szinten is. Nem szabad azon-
ban figyelmen kívül hagyni a vadászturiz-
must sem – mondja Csépe Mihály.

Az ügyvezető igazgató hozzáteszi: bár a
klasszikus értelemben vett turizmus nem
jelentős Szolnokon és környékén, a szállo-
da évről évre növelni tudta bevételét. Ez
talán annak is köszönhető, hogy a szálloda
családias hangulatú, és kiváló a konyhája
is. A szakácsok időről időre jelentős kül-
földi gasztronómiai versenyeken vesznek
részt, ami folyamatos megújulásra készteti
őket. Aki pedig az esküvői partiját szeretné
felejthetetlenné tenni, a legjobb helyen jár,
hiszen több száz vacsorának adott már he-
lyet a szálloda. A Garden Hotel a vendég-
központú, magas színvonalú kiszolgálást
tartja szem előtt, és szeretettel várja vendé-
geit – teszi hozzá Csépe Mihály.

A megújulás kertje a szolnoki Garden
Hotel**** Wellness és Konferencia

Csépe Mihály 1960-ban született
Szolnokon. 1983-ban szerzett
vendéglátói üzemgazdász diplo-
mát a Kereskedelmi és Vendég-
látóipari Főiskolán. A főiskola el-
végzése után a HungarHotels Sze-
gedi Önálló Egységénél kezdett el
dolgozni. A Garden Hotel ****

Wellness és Konferencia szálloda résztulajdonosa és
egyben ügyvezetője 2003 óta.

Szolnok a sport városa s
A sport a leghatékonyabb és legolcsóbb
nevelési eszköz, rendszerességre, küzdő-
képességre, állhatatosságra nevel, indo-
kolja Szolnok polgármestere azt, hogy
kiemelkedő figyelmet szentelnek a sport-
nak. Szalay Ferenc büszke arra, hogy a
város gazdasága is stabil, Szolnok a tér-
ség oktatási és egészségügyi központja,
kulturális és civil élete irigylésre méltóan
gazdag. Az egyházak megerősödése a jö-
vő generációja számára stabil értékren-
det teremt.

– A város ezeréves történelmének melyek a
legfőbb momentumai?
– Az első írásos emlékek Szolnokról
1075-ből valók. Hosszú évszázadok óta
mindig a Tisza, a Zagyva, az átkelőhely, a
mezőgazdasági termőterületek, a kereske-
delem, a vasút, a honvédség határozta
meg a település életét. Fontos momentum,
hogy az erdélyi sóbányákból tutajon ide
érkezett a só, innen vitték tovább ország-,
sőt Európa-szerte. Ennek nyomán kapott
Szolnok különféle jogokat, kiváltságokat,
ez alapozta meg például a faipart, amiből
kialakult a szolnoki bútor- és a papíripar.
1847-ben megérkezett a vasút, ami óriási
fejlődést hozott. A megyeközpont mivol-
tot a város annak köszönhette, hogy
gazdaságilag sokkal erősebb volt, mint a
megye többi települése. A hadsereg is
nagyon régen itt van, megjelenése az
1848–49-es szabadságharchoz kötődik, itt
volt a dicsőséges tavaszi hadjárat első
győztes csatája.

– Mindezek tükrében milyen Szolnok
gazdasága?

– A városban máig meghatározó a vasúti
gépészet, van egy nagyon komoly teher- és
átrakó pályaudvarunk, itt működik a MÁV
járműjavító legnagyobb egysége, ahol
most kezdődik az intercity-szerelvények
tömeggyártása. Itt hozzávetőleg 1500 em-
bert foglalkoztatnak, a városba telepedett
svájci vonatgyártó cég négyszázat. A lét-
szám tovább nő, mert elnyerték a MÁV
hatvan motorvonat gyártására vonatkozó
tenderét. A bővítést nemrég adtuk át a mi-
niszterelnök úrral. Mivel alumíniumhe-
gesztőkre van szükség, a gépipari szakkö-
zépiskolánk átállt erre a képzésre. Az itt
végzett fiatalok Svájcban tanulnak tovább,
majd jönnek vissza. Markáns a vegyipar. A
Tiszamenti Vegyi Művek alapjain működik
egy holland festéküzem, egy műtrágyát és
kénsavat gyártó cég. Jelen van a mezőgaz-
dasági gépgyártás, a mezőgazdaság feldol-
gozó ágazatai, van tejiparunk, gabonafel-
dolgozónk, húsiparunk. Jelentős foglalkoz-
tató a honvédség, amelynek itt állomásozik
a legnagyobb helyőrsége 2500 katonával,
valamint az egészségügy. Az 1500 ágyas
megyei kórháznak népes orvosi személyze-
te, nővéri állománya van, a MÁV Kórház-
ban pedig körülbelül négyszáz ember dol-
gozik. Regisztráltan 9000 kis-, közép- és
nagyvállalkozás működik. Ez saját bevéte-
leink komoly részét biztosítja, ami nélkü-
lözhetetlen a város működéséhez.
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– A turizmus milyen szerepet játszik a
város életében?

– Turisztikai lehetőségeink, szerintem,
korlátlanok, a kihasználtság viszont még
gyerekcipőben jár. Nagyon szép a Tisza és
a Zagyva városi szakasza, a turisztikai le-
hetőségek a Tiszavirág Fesztiválban és a
Gulyásfesztiválban csúcsosodnak, mind-
kettőt tízezrek látogatják. Terveinkben egy
új repülőmúzeum létrehozása szerepel.
A hadseregnél működő múzeum évi 25
ezer embert vonz, ezt fogjuk beköltöztetni
a város egy frekventált helyére, ahol
Reptár néven egy interaktív múzeumot
nyitunk. A közeljövőben meg kell építe-
nünk a strandfürdőt, mert minden turiszti-
kai vonzerőnk hiábavaló, ha nem tudjuk
egy hétvégére itt tartani a vendégeket, eh-
hez pedig szükség van egy fürdőre.

– Milyen beruházások valósultak meg a
közelmúltban?

– Egy olyan gátépítés zajlik jelenleg is,
ami a város védelmét duplájára növelheti.
A 2000-es, 2006-os árvizek azt mutatták,
hogy a városi védművek nem erősek, to-
vábbi fejlesztésekre van szükség. Négyki-
lométeres szakaszon gőzerővel dolgoznak
a szakemberek a gáterősítésen, három és
fél méter mély támfalat építenek, hogy
megakadályozzák a víz átszivárgását. Mi
pedig az eddiginél három méterrel széle-
sebb sétányt kapunk, amitől a turisztika te-
rén is komoly hatást várunk. Gyönyörű
gesztenyesorunk, parkjaink vannak, ko-
moly kerékpárút-hálózatunk, amit jelenleg
is fejlesztünk.

– A város regionális szerepéről még nem
esett szó…

– A régió központja Debrecen, két nagy-
városa Nyíregyháza és Szolnok. A mi kisu-
gárzásunk elsősorban az oktatás, gazdaság
területén érezhető. Közel húszezer diák ta-
nul nálunk. Sokan jönnek a szolnoki kö-
zépiskolákba, és itt a főiskola, amely gaz-
dasági jellegű képzést biztosít. A város la-
kossága 75 ezer körül van, a nappali lakos-
ság 110 ezer, azaz rengetegen járnak be
Szolnokra dolgozni. Itt működik a megyei

feladatokat ellátó intézményrendszer jelen-
tős része, nagyon komoly közlekedési cso-
mópont a város. Ezért is nagyon ügyelünk
a városüzemeltetési feladatokra, a zöld te-
rületek védelmére.

– A sport fontos szerepet játszik az Ön és
a város életében is…

– Valóban. A küzdőképességem minden
bizonnyal innen származtatható. Nálunk tíz
éve működik az alsó tagozaton a minden-
napos testnevelés, amely például szolgált
az országos bevezetéshez. Van egy városi
sportiskola, ahol majdnem ezer gyereknek
tudunk tizenegy szakosztályban akár napi
rendszerességű sportmunkát adni, képzett
edzőkkel. Legalább húsz éve, hogy minden
gyereket megtanítunk második osztályos
korára úszni, egyebek között azért, mert itt
van a Tisza és a Zagyva, mi pedig szeret-
nénk biztonságban tudni a gyerekeket.

A városi sportlétesítményeknek nagyon
széles a vertikuma a labdarúgópályától a te-
niszpályán át a Holt-Tiszán lévő kajak-kenu
pályáig, ahol nem tudom, hányadik olimpi-
ájára készül a magyar válogatott, de itt edz
az új-zélandi, esetenként az ausztrál váloga-
tott is. A Tiszaligetben, ami a város tüdeje,
két sportcsarnok, teniszcentrum, több pá-
lya, egy strand várja a sportolni vágyókat,
és most készült el a vízilabda-uszoda.
Sportegyesületeink szép eredményeket
hoznak, jók a kajak-kenusok, búvárok, az
úszók és az atléták. Legmagasabb szintre a
kosarasaink és a vízilabdázóink jutottak el.
Sok-sok ezer gyerek sportol rendszeresen,
amit azért támogatunk, mert azt valljuk,
hogy a sport, mint nevelőeszköz a leghaté-
konyabb és legolcsóbb, rendszerességre,
küzdőképességre, állhatatosságra nevel.

– No és a kultúra?
– Balatonfüred meghívására díszvendé-

gei voltunk idén az Anna-bálnak, előtte a
Jókai Napokon mutatkoztunk be. Ez világí-

tott rá, amit eddig is tudtunk, hogy kimon-
dottan magas színvonalú Szolnok kulturá-
lis élete. A Szigligeti Színház lakosságará-
nyosan az ország leglátogatottabb színhá-
za. Van egy szimfonikus zenekarunk, egy
táncegyüttesünk és több kórusunk.

Civil szervezeteinket, több mint 370-et
a civil tanács fogja össze, amely tizenkét
civil kerekasztalt működtet. Negyedévente
találkozunk, és kikérjük a civilek vélemé-
nyét. Jól működik a Rotary Klub, fontos a
jelenlétük. Egyre nagyobb szerep jut az
egyházaknak is, két éve például itt rendez-
ték az egyházmegyei találkozót, amire még
nem volt példa. Rövidesen boldoggá avat-
ják a szolnoki születésű szalézi szerzetest,
Sándor Istvánt, akit azért végeztek ki 1953-
ban, mert hátrányos helyzetű fiatalokat
próbált felemelni. Nagyon stabil a reformá-
tusok közössége is, sokat foglalkoznak a
szenvedélybetegekkel, az evangélikus gyü-
lekezet pedig nagyon sok fiatalt vonz ma-
gához. Az egyházak óvodákat, iskolákat
működtetnek. Sokat erősödtünk ezen a té-
ren, és egészen biztos, hogy az országnak
is, de Szolnoknak is az egyik komoly kitö-
rési pontja, ha az egyházak erősek és haté-
konyak, megfelelő értékrendet adnak a fia-
taloknak.

a sokszínű kulturális élettel, biztos alapokat nyújtó gazdasággal

Szalay Ferenc 1955-ben szü-
letett Esztergomban. Nős, két
gyermek apja, egy lányuno-
kája van. Szolnok polgármes-
tere volt 1998-2002 között, és
2006 óta. 2002 óta ország-
gyűlési képviselő. 2009-ben
az Év Polgármestere volt.

2010 óta a Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetségének elnöke.

Közép-Európa leghosszabb gyalogos és kerékpáros hídja, a Tiszavirág híd

Megújultak a terek
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A megye sajátosságait figyelembe vevő, ér-
tékteremtő gazdaság fejlesztése a legfonto-
sabb feladata a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának.
Ennek érdekében kiváló és szoros a kap-
csolat a szakképzés szereplőivel, miközben
a kamara számos szolgáltatással, rendez-
vénnyel igyekszik hasznos és fontos infor-
mációkat nyújtani tagsága és a többi
vállalkozás számára. További részleteket
dr. Sziráki András elnöktől tudunk meg.

– Milyennek látja a megye gazdaságát?
– A kamara kiemelt feladata az értékterem-
tő gazdaság fejlesztése, és mindent ennek
rendelünk alá, hiszen ha gyarapszik a gaz-
daság, az visszaigazolás a mi munkánkról
is. Húsz éve dolgozom a kamarában, és
visszatekintve úgy látom, hogy folyamato-
san növekszik a gazdaság. A megye terme-
lési szerkezetének átalakulása miatti kezde-
ti nehézségeket leküzdöttük. Úgy látom,
hogy annak idején alapvető hibák történtek,
hiszen egy lényegében agrár adottságokkal
rendelkező megyében az ehhez kapcsolódó
háttéripar tekintélyes része felszámolódott.
A jelenlegi kormány vidékmegtartó képes-
ségét preferáló politikája megerősíti ezt a
véleményemet. Gondoljunk csak arra, hogy
egy-egy feldolgozóüzem bezárása nem csu-
pán az ott dolgozóknak okozott gondokat,
hanem a köré épült egyéb tevékenységek
művelőinek is. Elfogadhatatlannak tartjuk,
hogy egy ilyen remek mezőgazdasági
adottságokkal rendelkező ország a tej és cu-
kor 55-60 százalékát importból szerzi be,
miközben korábban mindezekből potenciá-
lis exportőrök voltunk.

– A kamara gazdaságszervező tevé-
kenységének eredményét miben lehet „tet-
ten érni”?

– Azt látjuk, hogy a megye gazdasági
fejlettsége igen eltérő. Míg a Jászság szé-
pen fejlődik, behozza a korábbi lemaradá-
sokat, addig például Tiszazug térsége még
mindig komoly nehézségekkel küzd. A me-
gye három kistérsége az előállított érték
83, míg a másik négy a 17 százalékot adja.
A hátrányos helyzetű kistérségek (Közép-
Tiszavidék, Nagykunság, Mezőtúr térsége,
Tiszazug) felzárkóztatására a 2014-2020
közötti időszakban jó esély lesz a szabad
vállalkozási övezetek megvalósításával.
Jász-Nagykun-Szolnok megye a gazdasági
fejlettséget tekintve a megyék közti rang-
sorban a 10 évvel ezelőtti 15-16. helyről a
6-7. helyre lépett elő. Az összes volumen
tekintetében éves szinten 2050-2060 milli-
árd között van, amelyből az ipar teljesítmé-
nye 1150-1170 milliárd. Az ipargazdaság
exportorientációját jól tükrözi, hogy az
előállított új érték több mint 2/3-a külpia-
cokon értékesül. Az iparon belül a húzó-
ágazat a szórakoztató elektronika, ezt kö-
veti a háztartási gépgyártás, majd a mező-
gazdasági gépgyártás.

– Milyen speciális szolgáltatásai van-
nak a megyei kamarának?

– Azt vallom, hogy a jól működő gazda-
ság minden mást húz magával és sajnos
visszafelé is igaz ez. Idén 18. alkalommal
készítjük el a TOP 50-et, amely egy nagyon
színvonalas kiadvány, és amelyben minden
évben teljes körű értékelést adunk a megye
gazdaságáról, kitérve az ágazati TOP 10-re
is. Hagyománnyá vált, hogy a TOP 50 kiad-
vány ünnepélyes átadását öszszekötöttük az
Év vállalkozója, illetve az Év vállalkozása
díjak adományozásával. Emellett ismét út-
jára indítottuk a negyedévenként megjelenő
Jászkun Gazdaság nevű folyóiratot is,
amelyben a vállalkozások szempontjából

fontos információkat adunk, illetve a példa-
értékűen működő vállalkozásokat mutatjuk
be. Rendszeres gazdasági fórumokat tar-
tunk a legkülönbözőbb témakörökben, de
fontosak azok a közösségek is, amelyek a
kamarán belül működnek, így a Női Vállal-
kozók Klubja, vagy a Vállalatvezetők
Klubja. Mindezek mellett évente mintegy
80 rendezvényt szervezünk, amelyek nagy-
ban segítik a tagság eligazodását, bővítik új
ismereteiket. A honlapunkon és hírleve-
leinkben pedig a legfrissebb fontos infor-
mációk férhetők hozzá.

– Szakképzésben milyen szerepet játsza-
nak, illetve milyen képet mutat a megye
szakképzési rendszere, mennyire alkalmaz-
kodik a piaci igényekhez?

– A tapasztalataim azt mutatják, hogy a
gazdaság fejlesztésében a legfontosabb a
humánerőforrás és annak fejlesztése. Na-
gyon fontosnak tartom például, hogy az
agráriumban dolgozók legalább 3 évenként
megújítsák tudásukat. Jelenleg 102 szak-
mában 6263 tanuló van. Ha összehasonlít-
juk az elmúlt évekkel, akkor azt látjuk,
hogy mintegy ötszázzal többen tanulnak
szakmát, vagy bővítik meglévő tudásukat.
Ami a részünkről nagyon tudatos építkezés
volt, miközben a vonatkozó jogszabályok
is támogató környezetet biztosítanak. Úgy
látom, hogy egy jó szakma egyre inkább
felér egy közepes diplomával, és egyre nő
a jó szakemberek keresettsége és elismert-
sége. A gépipari szakmában az elmúlt né-
hány évben mintegy megháromszorozódott
a tanulók száma – 248-ról 349, idéntől pe-
dig 764 tanuló volt –, mert felismerték e
szakma munkaerőpiaci igényeit. Úgy gon-
dolom, hogy az oktatás szereplőivel na-
gyon jó a kapcsolatunk és kiváló az együtt-
működésünk. A szak- és a mesterképzés to-
vábbfejlesztése jó alapot teremthet különö-
sen a hátrányos helyzetű kistérségekben a
gazdasági felzárkózás gyorsításához.

Értékteremtő vállalkozások a kamara fókuszában

Dr. Sziráki András Jászla-
dányban született 1932-ben.
A Gödöllői Agrártudományi
Egyetem elvégzése után a Kül-
kereskedelmi Főiskolán is diplo-
mát szerzett, majd műszaki dok-
tori címet. A Tudományos Aka-
démia AMB munkájában 1988

óta vesz részt. 1997. óta a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Szolgáltatások sorával, gazdasági fórumok szervezésével segíti a vállalkozókat a kamara

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

5000 Szolnok, Verseghy park 8. • Tel.: 56/510-610, Fax:56/510-628 • e-mail: kamara@jnszmkik.hu, www.jnszmkik.hu

Gazdaságfejlesztés • Pályázatfigyelés • Enterprise Europe Network – Üzlet a Hálón
• Szakképzés-Szaktanácsadás • Széchenyi-kártya

• Okmányhitelesítés • Külkereskedelem • Kereskedelemfejlesztés • Békéltetõ Testület
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Szolnok és Debrecen között
félúton található s nagy ha-
tárú, sajátos kun hagyomá-
nyokkal rendelkező Karcag,
a Nagykunság fővárosa.
A mezőgazdaság mellett fej-

lődő szolgáltatásaival, közigazgatási,
egészségügyi, oktatási, pénzügyi, keres-
kedelmi, kulturális szolgáltatásaival
a karcagi járás központja. A település a
gazdasági nehézségek ellenére dinami-
kusan fejlődik. Dobos László polgármes-
terrel munkahelyteremtésről, fejleszté-
sekről is beszélgettünk.

– Milyen jelentősebb munkahelyteremtő
beruházás történt a városban?
– A munkahelyteremtés az elsőrendű célja-
ink között szerepel. Az Elektronikai Hulla-
dékhasznosító Kft. 3,6 milliárd forint érté-
kű beruházása 50 százalékban európai uni-
ós forrásból valósul meg. Az üzem építése
befejeződött, de az 1,2 milliárd forint érté-
kű gépsor telepítése még hátravan, amely
német technológia, és a legszigorúbb kör-
nyezetvédelmi előírásoknak is megfelel. A
hulladékhasznosító központ méreteit te-
kintve hazai viszonylatban monumentális,
ugyanis évente 18 ezer tonna elektronikai
hulladékot és 4 ezer tonna hűtőgépet képes
feldolgozni. Rövidesen beindítják azt a
gyűjtőhálózatot, amit a térségben fognak
üzemeltetni. Az üzem 170 új munkahelyet
teremt a városban. Nagy örömünkre kor-
szerűsödött, megújult a karcagi vasútállo-
más, aluljáró létesült. Folyamatban van a
4-es főúthoz kapcsolódó felüljáró építése
is, megkezdődött a városközpont, valamint
a Karcag–Kunmadaras közötti közút felújí-
tása is. Ez nemcsak az itt élők életminősé-
gét befolyásolja kedvezően, de a közleke-
dés feltételeinek javulása további munka-
helyeket eredményezhet az ipari parkunk-
ban, de a városba és a régióba érkező turis-
ták számát is növelheti.

– Milyen fejlesztések történtek az elmúlt
időszakban?

– A TIOP-2.2.4. „Kátai program” Kór-
házfejlesztés a nagykunságiak egészségé-
ért a Kátai Gábor Kórházban című projekt
sikeresen lezárult. A pályázat összköltsége
meghaladta a másfél milliárd forintot. Je-
lenleg az Új Széchenyi Terv keretében 559
millió forintos fejlesztés zajlik, és decem-
berre készül el az épület, amely a felújítás
után a térség lakosságának kardiológiai re-
habilitációs és mozgásszervi rehabilitációs
ellátásának fejlesztését teszi lehetővé. Az
egészségügyi feltételek javulása mellett az
oktatás tárgyi feltételei is korszerűsödtek:
két óvodát újítottunk fel szintén európai
uniós forrásból. Javultak a sportolás körül-
ményei is, a Nefag Rt. fejlesztéseként bő-
vült az erdei tornapálya, szintén pályázati
forrásból valósul meg a sportpálya nézőté-
ri lelátójának felújítása is.

– Úgy tudjuk, hogy a másik nagy fejlesz-
tésük az Akácliget Fürdő felújítása és bőví-
tése volt.

– A fürdő üzemeltetője, a Nagykun Víz-
és Csatornamű Kft. 291,5 millió forint vissza
nem térítendő támogatást nyert az Észak-
alföldi Operatív Program keretében meg-
hirdetett, „Versenyképes turisztikai ter-
mék- és attrakciófejlesztés” elnevezésű pá-
lyázat keretében a fürdő fejlesztésére, kor-
szerűsítésére. A csaknem egymilliárdos
fejlesztés keretében többek között meg-
épült a verseny-úszómedence, a kétterű
termálmedence jacuzzielemekkel, a well-
nessrészleg – benne jacuzzi, szolárium, va-
lamint finn és infraszauna merülőme-
dencével –, szabadtéri iker gyógymedence,
a medenceteret és az iker gyógymedencét
összekötő fedett folyosó. Új kiszolgáló lé-
tesítmények épültek, megújult a felszín
alatti termálvíz távvezeték, új termálkút lé-
tesült, a fejlesztéshez kapcsolódó közmű-
hálózat kiépítése is megtörtént, új járda- és
zöldfelületek révén impozáns lett az egy-
kori „kisfürdő”. A páratlan összetételű
gyógyvíz kiválóan alkalmas a mozgásszer-
vi és egyes nőgyógyászati betegségek gyó-
gyítására.

– A gyógyvíz mellett mi az, amiért érde-
mes Karcagra látogatni?

– Karcag a „Nagykunság fővárosa”,
egyben a kun hagyományok városa is. Kar-
cag büszke az itt született és híressé lett je-
les elődökre, s büszke a napjainkban is itt
élő alkotókra, művészekre, így Györfi Sán-
dor érdemes művészre, Munkácsy- és
Mednyánszky-díjas szobrászra. Büszkék
vagyunk a karcagi népi iparművészekre, a
csipkeverő és hímző asszonyokra, a fafara-
gókra és a népi bútorkészítőkre, a szőnyeg-
szövőkre, a tűzikovácsokra és a mézeska-
lácsosokra. Számos műemlék várja a láto-
gatókat, de érdemes betérni a Morgó csár-
dába, amelyről az a hír járta, hogy alagút
kötötte össze a város határában lévő Ágota
csárdával, s ezen az alagúton sokszor me-
nekült maga Rózsa Sándor is. A természeti
kincseinknek se szeri, se száma.

– Milyen rendezvényekkel csalogatják a
látogatókat?

– A gasztronómia ínyencei Karcagon
kóstolhatják meg az elmúlt évben hun-
garikum címet nyert karcagi birkapörköltet,
amelyet a híres karcagi kenyérrel kínálunk
vendégeink számára. Itt sütik a legfinomabb
kalácsot, a Ferdinándot is. A Birkafőző
Fesztivál mellett a Nagykunsági Kulturális
Napok gazdag művészeti és folklórprogra-
mot kínál. Nagy népszerűségnek örvend a
motorostalálkozó, a Karcagi Lovasnapok,
de a Kurucz Testvérek Nemzetközi Birkózó
Emlékversenye, valamint az országos aszta-
litenisz- és karateversenyek is.

Dobos László 1957-ben szüle-
tett Karcagon. Nős, két felnőtt
gyermeke van. Tanári diplomát
és edzői oklevelet szerzett az eg-
ri tanárképző főiskolán. 1998-
tól képviseli a várost a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Köz-
gyűlésben. 2002-től főállású al-

polgármester. 2006-ban az Év Alpolgármestere,
2010-ben az Év Tisza-tavi Alpolgármestere címben
részesült. 2010 októbere óta Karcag polgármestere.

Az elmúlt időszak egyik legnagyobb fejlesztése volt az Akácliget Fürdő felújítása

A Nagykun Millenniumi Emlékmű

A hagyományok és a megújulás városa: Karcag
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Felfedezőben a Közép-Tisza-vidéken, Jászapátiban

Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a
Közép-Tisza-vidéken, a jászberényi kis-
térségben található Jászapáti, amely 9800
lakosával a Jászság második legnagyobb
városa. A település 600 éves múltra tekint
vissza, 1746-ban kapott városi rangját
1876-ban elvesztette, 1989-ben újra visz-
szanyerte. Legfőbb nevezetessége a Töl-
gyes Gyógyvizű Strandfürdő. Pócs János
polgármestert kérdeztük gazdaságról,
fejlesztésekről és idegenforgalomról.

– Milyen a város gazdasága, vannak-e lé-
pések, eredmények a munkahelyteremtés
terén?
– Az iparűzésiadó-bevétel a 2012-es év
alapján csaknem 135 millió forint, amelyet
500 adófizető fizetett be. Abban bízunk,
hogy ez idővel jelentősen nő, hiszen mun-
kahelyteremtő beruházás indult Jászapáti-
ban: a Jász-Plasztik Kft. 2013. szeptember
20-án tette le alapkövét. Emellett több, az
unió által teljes egészében támogatott, fog-
lalkoztatást segítő projektünk van. Mintegy
190 millió forintból innovatív, kísérleti
foglalkoztatási programok valósulnak meg
a Jászapáti Hangya – 2010 termelőiskola
létrehozása projektben. Ugyancsak a fog-
lalkoztatást segíti a Komplex-telep prog-
ram, amely a hátrányos helyzetű, szeg-
regált lakókörnyezetben élő állampolgárok
fenntartható társadalmi integrációjának
elősegítését, életminőségének javítását
szolgálja. A projekt elszámolható összkölt-
sége 150 millió forint.

– A hírek szerint jelentős, többszereplős
fejlesztésekben is érdekelt Jászapáti.

– Számos, az Európai Unió által támoga-
tott projekt zajlik, illetve zajlott Jászapáti-
ban. Az Észak-alföldi Regionális Operatív
Program keretében bölcsődét tudtunk kiala-
kítani egy funkcióját vesztett önkormány-
zati épület felújításával, átalakításával,
155,5 millió forintból. Ehhez csaknem 148
millió forint vissza nem térítendő támoga-
tásban részesült városunk az Új Széchenyi
Terv Észak-alföldi Operatív Program kere-
tén belül a „Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturá-
lis fejlesztése” című pályázaton. Ugyancsak
regionális pályázaton 272 millió forint visz-
sza nem térítendő támogatást nyertünk bel-
területi víz – és csapadékvíz-védelmi fej-
lesztésekre. A projekt keretében az önerővel
együtt több mint 300 millió forint áll ren-
delkezésre Jászapáti város csapadékvíz-el-
vezető csatornahálózatának rekonstrukció-
jára. A városközpont fejlesztésére 620 mil-
lió forintot költhetünk el az Új Széchenyi
Terv Észak-alföldi Operatív Program kere-
tén belül. A jászsági ivóvízminőség-javító
programban is részt veszünk. A projekt cél-
ja a Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkor-
mányzati Társulás projektcsoportjához tar-
tozó települések lakosságának egészséges
ivóvízzel való ellátása. Jászapáti mellett
Alattyán, Jánoshida, Jászboldogháza,
Jászivány, Jászkisér, Jászladány és Puszta-
monostor érintett a beruházásban, amelyre
1 milliárd 681 millió forint fordítható.

– Milyen programokra számíthatnak
azok, akik Jászapátiba látogatnak?

–A nyári főszezonban szabadtéri ren-
dezvények teszik színesebbé a nyaralók itt-

létét. A Jász Alkotók Köre minden nyáron
alkotótábort rendez, ahol minden korosz-
tály képviseltetheti magát. A két hét mun-
káiból a tábor végén kiállítást rendeznek.
Programjainkat felsorolni is nehéz, van ad-
venti rendezvénysorozatunk, majális moto-
ros felvonulással, gyermeknapi faültetés,
városnapi babfesztivál, rendezünk Jászsági
Randevút, jövőre pedig Jász Világtalálko-
zót tartunk. Minden évben megemlékezünk
az Összetartozás napjáról, tartunk Szent
Mihály-napi tűzgyújtást. Sokat jelent szá-
munkra, hogy testvérvárosaink vannak Er-
délyben és a Vajdaságban.

– Jász-Nagykun-Szolnok megye turiszti-
kai védjegye elismerő címet kapott a jász-
apáti Tölgyes Gyógyvizű Strandfürdő.
Mekkora az érdeklődés iránta?

– Jászapáti egyik nevezetessége az
1960-as évek elején épült nátrium-
hidrogén-karbonátos vizű strandfürdő. A
45 fokos, 2002 tavaszára gyógyvízzé mi-
nősített vize egy 805 méter mély kútból tör
a felszínre. A fürdő nyári szezonban 5 me-
dencével (gyógy-, gyermek-, kör-, tan- és
termálmedence), téli szezonban 2 fedett
medencével várja a pihenni vágyókat. A
strandhoz tartozik egy 240 férőhelyes, há-
romcsillagos, füves talajú kemping, amely
igen kedvelt a külföldi vendégek körében
is. Ezt a megtisztelő címet a magas színvo-
naláért kapta a fürdő és a kempingünk. Az
idei szezon tapasztalata az, hogy a hazai
kempinglátogatók létszáma a tavalyihoz
képest nőtt. Azt reméljük, hogy ez a növe-
kedés ennek a címnek is köszönhető. Ter-
mészetesen a jövőben is pályázunk minden
lehetséges címért, hogy ezzel is öregbítsük
strandunk, kempingünk, és természetesen a
városunk hírnevét.

– Milyen beruházások valósultak meg
még, illetve várhatók?

– Új építésű bölcsőde nyitotta meg ka-
puit október 16-án, ahogy az előbb említet-
tem, a város legkisebb lakói örömére. Fon-
tos beruházás volt a városnak a csapadék-
víz elvezető rendszer kiépítése. A környe-
zetet szennyező elhagyott szeméttelep
rekultivációja is megtörtént, így egészsé-
gesebb környezetben nőhetnek fel gyer-
mekeink. Nagyon fontosnak tartjuk a vá-
rosközpont felújítását, ami 12 helyszínen
folyik. A katolikus temető végre rangjához
méltó ravatalozót kap, mivel teljesen új ra-
vatalozót sikerült építeni. A projektek kö-
zött szerepel még az ivóvízminőség javító
beruházás is.

Pócs János 1963-ban szüle-
tett Gyöngyösön. 2010-es or-
szággyűlési képviselővé vá-
lasztásáig a mezőgazdaság-
ban dolgozott. A jászapáti
képviselő-testületnek 1998
óta tagja, 2010-től polgár-
mester. Jászapáti város társa-

dalmi életének tevékeny részese.

A megye turisztikai védjegyével rendelkező Tölgyes Gyógyvizű Strandfürdő és Kemping
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A Tiszától nyugatra, a Zagyva és a
Tarna folyók, valamint az Ágó-patak ál-
tal körülzárt ligetes alföldi táj a Jászság.
A terület gazdasági, szellemi és vallási
központja kezdettől fogva Jászberény,
amelyet a források 1357-ben említenek
először „Beren” névalakban. 1550-ben
már városi rangú település volt, lakossá-
ga ma csaknem 28 ezer fő. Dr. Szabó Ta-
más polgármesterrel beszélgettünk.

– A város a mezőgazdaságáról és a Lehel
hűtőgépgyárról volt híres. Mi a helyzet
most?
– Az 1950-es évekig hagyományosan me-
zőgazdasági tevékenység volt a városra és
lakóira a jellemző. Ekkor azonban létrejöt-
tek az első ipari nagyüzemek, amelyek a
lakosságnak több munkalehetőséget és na-
gyobb megélhetési biztonságot jelentettek.
A Lehel hűtőgépgyár országosan ismert
volt. A gyárat aztán a 90-es években az
Elektrolux vásárolta meg a privatizáció ré-
vén, és komoly fejlesztéseket hajtott végre.
Ma is ez a vállalat a legnagyobb foglalkoz-
tató, 3000 főnek ad munkát. Jászberény az
utóbbi évtizedekben sokat fejlődött. A gaz-
daság szempontjából komoly ipari potenci-
ál alakult ki, mintegy 2-2,5 milliárd forint
iparűzési adója van a városnak, és mind-
össze 6 százalékos a munkanélküli ráta.

– Milyen beruházások valósultak meg
eddig?

– A beruházásaink jelentős részét a Te-
rület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretében tudtuk megvalósítani.
Ebben jelentősnek mondható a közutak, a
települési úthálózati elemek fejlesztése.

Zajlik a 32. sz. főút jászberényi elkerülő
szakasza 3. ütemének előkészítése, vala-
mint a városi gyűjtőutak megújítása. Már
harmadik éve 150 millió forintot tudunk
direkt erre a célra fordítani, és így évente
15-18 utcát tudunk felújítani. A közleke-
désnél maradva: a kerékpárút-hálózatunk
bőven túlhaladta a 20 km-t, ebben a ciklus-
ban majdnem 10 km-es fejlesztés zajlott.
Az épített beruházásainkat illetően egy
nagy óvodacentrumot építettünk pályázat
útján. A városrehabilitációs programban el-
kezdtük a város megújítását 800-900 milli-
ós összegből, és most ezt folytatva 400
milliót költhetünk a városközpont fejlesz-
tésére. Kiemelten fókuszáltunk a csapa-

dékvíz-elvezető rendszerre. Elvégeztük a
Zagyva elvezetőrendszerének a kotrását,
illetve megújítását, egyszersmind megold-
va a talaj- és csapadékvíz-gondjainkat is.
Ugyancsak nagyobb projektünk volt a hul-
ladékgazdálkodás köre. Jelenleg két pro-
jekt is zajlik, mindkettő 2 milliárd forint fe-
letti értékben. Az egyik egy hulladékrekul-
tivációs fejlesztés, a másik pedig egy hul-
ladékgazdálkodási fejlesztés. Utóbbiban
eszközfejlesztés és hulladékudvar kialakí-
tása, házi szelektív-gyűjtés és komposztá-
lás is szerepel a kornak elvárható kívánal-
maknak megfelelően. Folyamatban van
egy felújítás, amely a szennyvíztelep mo-
dernizálását szolgálja. Ezáltal lehetővé vá-

lik Jászjákóhalma szennyvízének
befogadása. A fejlesztés közel 1,5
milliárd forint értékű.

– Jászberényt a Jászság fővá-
rosának is nevezik.

– A térség gazdasági, szellemi,
kulturális és vallási központja va-
gyunk. A szolgáltatások tekinte-
tében is ide fókuszálódik minden.
Például a kórház az egész Jászsá-
got szolgálja. Az 1874-ben alapí-
tott Jász Múzeum őrzi a jászok
múltjának írásos és tárgyi doku-
mentumait, és a legendás Lehel-
kürtöt. Az élénk kulturális élet és

a magas színvonalú művészeti programok,
sportrendezvények minden évben látoga-
tók ezreit vonzza hozzánk. Itt működik a
nemzetközi hírű Jászság Népi Együttes, a
Lehel Társastánc Klub, a Palotásy János
Vegyeskar, a Székely Mihály Kórus és a
Vasas Kórus. Itt rendezik meg minden év-
ben a Nemzetközi Táncház- és Zenésztá-
bort, a Csángó Fesztivált, az Országos
Mézvásárt és a Jászberényi Nyár program-
jait. Kellemes vizű strandok, termálfürdők,
hangulatos vendéglők, kávéházak, tájjelle-
gű ételek, kényelmes szállodák és panziók
várják vendégeinket.

– Milyen fejlesztésekről számolhat be a
turizmus és a kultúra tekintetében?

– Az elkövetkezendő időszak a turisztikai
fejlesztések időszaka lesz. A meglévő ren-
dezvényeinket szeretnénk országossá tenni.
Célunk, hogy a Csángó Fesztivál egyhetessé
váljon, és hogy minden harmadik-negyedik
osztályos eljusson ide, hogy láthassa a Jász-
kürtöt. Ehhez társítanánk az állatkertünk
megtekintését, amelyhez további interaktív
játszó- és tanulóhelyet alakítanánk ki. Van-
nak azonban befejezett fejlesztéseink is. A
közelmúltban alakítottuk át a 320 fős mozi-
épületünket 100 milliós ráfordítással úgy,
hogy színházi előadásra is alkalmassá vált,
illetve 3D-s fejlesztést hajtottunk végre.
Most alakítunk ki egy új műhelyszínházat,
amely a városban működő iskolai és amatőr
színházi előadásoknak lesz az otthona. A
Jászság Népi Együttesnek is átadtuk az új
székházát – 220 milliós értékrendben. Tarta-
léklistán van egy pályázatunk, amely értel-
mében egy volt malomépületben kulturális
központ létesülne. Harmadik éve sikeres a
Jászság Expó elnevezésű rendezvényünk,
amelyen a Jászság gazdasági szereplői mu-
tatkozhatnak be. De több sportfejlesztést is
végzünk, amiben nagy segítségünkre van a
TAO-rendszer. Jelentős létesítményfejlesz-
tés történt a sportcsarnokunkban, és éppen a
második műfüves pályánk épül, de a jégpá-
lya befedése is kuriózum lesz, ha elkészül.
Szeretnénk a gyógyvízzel rendelkező für-
dőnket is bővíteni, ezért szálláshelyek fej-
lesztése is feltett szándékunk.

Dr. Szabó Tamás 1957-ben
született Recsken. Urológus
szakorvos, egészségügyi köz-
gazdász és menedzser. Volt or-
vos igazgató és ügyvezető
igazgató a jászberényi Szent
Erzsébet Kórházban valamint,
a jászsági Orvosi Kamara elnö-

ki tisztét is betöltötte. 2010 óta országgyűlési kép-
viselő az egészségügyi bizottság tagja és Jászbe-
rény polgármestere. Nős, négy gyermek édesapja.

A Jászság gazdasági és kulturális központja, Jászberény

Újjászületett Jászberény 1931-ben kialakított, kedvelt francia parkja, a Promenád

A varázslatos Zagyva-parti sétány
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A mintegy 8 ezer lakosú Jászárokszállá-
son a tizenegy éve kiválóan működő ipari
parkjának köszönhetően jelentős a foglal-
koztatottság. A parkban 15 vállalkozás te-
lepedett le, amelyek összesen 3600 főnek
adnak munkát – tudjuk meg Gergely Zol-
tán polgármestertől. Jászárokszállás la-
kossága fiatalodik, hiszen a munkalehető-
ség miatt sok a beköltöző. Ennek köszön-
hető, hogy a város két óvodája 11 csoport-
tal, közel 300 kisgyermekkel működik.

Jászárokszállás polgármestere örömmel új-
ságolja, hogy egy csaknem 25 éve haszná-
laton kívül lévő iskolaépületet tavaly 112
millió forintos pályázati és 38 millió forin-
tos saját forrásból 21. századivá korszerűsí-
tettek, hogy helyet tudjanak biztosítani a
kisgyermekeknek. A korábbi óvodaépület,
illetve a bölcsőde korszerűsítése a remé-
nyek szerint pályázati pénzből rövidesen

meg fog történni. Az általános és a középis-
kola államosítása új helyzetet teremtett az
intézmények és az önkormányzat kapcsola-
tában. Az általános iskola igazgatói pályá-
zatánál a helyi véleményeket figyelmen kí-
vül hagyva nevezte ki a minisztérium az új
vezetőt. Jászárokszállás mégis úgy döntött,
hogy minden kilencedikes diáknak egy lap-
topot ad ajándékba tanulmányai segítése és
az esélyegyenlőség erősítése érdekében.

A település közmunkásokat is foglalkoz-
tat, nekik köszönhető, hogy a hatalmas eső-
zések ellenére sem okozott gondot a vízel-
vezetés, hiszen közel 60 kilométernyi vízel-
vezető árkot tisztítottak ki. Ősszel járdát és
kerítést építettek a temető mellett. Az árvíz
idején az ipari parkot és mintegy 400 ingat-
lant veszélyeztető Szarv-ágy patak véd-
művét építi meg a város, amelyhez a közbe-
szerzés folyamatban van. A finanszírozást
300 millió forintos EU-s támogatásból és
40 millió forintos önerőből biztosítják.

1998-ban, amikor Gergely Attilát először
polgármesterré választották, a város útjainak
42 százaléka volt szilárd burkolatú, mára 87
százalékos az arány. Pályázati lehetőség hí-
ján a képviselő-testület úgy döntött, hogy 80
millió forint saját erőből épít meg 5 utcányi
szilárd burkolatot, egyet pedig felújít.

Az ipari parkon kívül a város bevételeit nö-
veli a termálfürdő, amely a 720 méter mélyről

feltörő 52 fokos vízből táplálkozik. A fürdő
köré épült üdülők állandó közönséget, mint-
egy 60-65 ezer vendéget biztosítanak a sze-
zonban – tudjuk meg a polgármestertől. Ger-
gely Zoltán azt mondja, hogy a strandpályáza-
tukat több alkalommal elutasították forráshi-
ányra hivatkozva. A város önerőből igyekszik
karbantartani, fejleszteni a termálfürdőt. Eb-
ben az évben 86 millió forintból újították fel
az „idősek medencéjét”. Pályázati lehetőséget
keresnek a strandfejlesztés IV. ütemét jelentő
élménymedence megépítéséhez.

Jászárokszállás polgármestere rendkívül
fontosnak tartja a településhez tartozás érzé-
sének erősítését. Ezt a célt szolgálják a vá-
ros közösségi rendezvényei. Idén 116 bog-
rácsban főtt a birkapörkölt a XIII. Árokszál-
lási Nyár rendezvénysorozat keretében.

Kiváló teljesítménye elismeréseként a
Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 2010-
ben elnyerte az Év Ipari Parkja címet.
Nyáron elkezdődött az ipari park bőví-
tése, ami megalapozhatja a további si-
keres működést. A projekt részleteiről
Versegi László ügyvezetőt kérdeztük.

– Milyen folyamatok előzték meg a projekt
megvalósítását?
– 2009 januárjában fogadta el a tulajdo-
nos, Jászfényszaru Város Önkormányzata
a Kft. középtávú stratégiai tervét, mely-
nek részét képezi az ipari park komplex
fejlesztése. Ezzel az a célunk, hogy továb-
bi munkahelyek jöjjenek létre újonnan be-
települő cégek által, de szeretnénk kiszol-
gálni a már itt működő több mint húsz cég
igényeit új szolgáltatások biztosításával.

Az építési tervek kidolgozását 2010-
ben kezdtük el, az engedélyek beszerzése
után, 2011-ben elkészítettük a kiviteli ter-

veket, 2012 augusztusában pályázatot
nyújtottunk be az Észak-Alföldi Operatív
Program kiemelt projekteket támogató pá-
lyázati kiírására. Az értékelést követően
Magyarország Kormánya hagyta jóvá a
pályázatunk kiemelt projektként történő
nevesítését, és 448.841.874 forinttal törté-
nő támogatását. Az erről szóló szerződést
2012 novemberében írtuk alá, ami azért
nagy eredmény, mert csupán négy kiemelt
projekt részesült támogatásban a régió-
ban. A támogatás egy hatezer lakosú tele-
pülés számára nagy lehetőség és megtisz-
teltetés, de egyúttal felelősséget is jelent.

– Pontosan miket valósítanak meg a
fejlesztés részeként?

– Kialakítunk hat, egyenként 3000-
18000 m2 méretű, infrastruktúrával ellá-
tott ipari területet, és létesítünk egy 1634
m2 hasznos alapterületű vállalkozói házat,
amelyben műhelyek, irodák, sport- és rek-
reációs helyiségek, rendezvényteremként

is használható étterem lesz. A megvalósí-
tás július 1-jén kezdődött el.

Fontos az új lehetőségek megismerte-
tése a potenciális betelepülőkkel, ezért a
befektetésösztönzési tevékenységgel indí-
tottunk. Ennek célja az értékesítés, a bér-
beadás elősegítése, felgyorsítása, a bete-
lepülő cégek számának növelése. Új pros-
pektust, honlapot alakítunk ki, és kiállítá-
sokon fogunk részt venni.

– Hol tart a megvalósítás?
– Az építkezés kivitelezőjét önkéntes

közbeszerzési eljárással választjuk ki. Re-
mélhetőleg novemberben meg tudjuk köt-
ni a szerződést és indulhat a munka. Az új
telkeket jövő nyáron, az épületet ősszel
szeretnénk birtokba venni. Bízunk benne,
hogy az első bérlők is beköltöznek, és fo-
kozatosan betölti a tervezett funkciót az új
létesítmény.

Gergely Zoltán Jászárokszál-
láson született 1950-ben. Nős,
két gyermek édesapja és négy
unoka büszke nagyapja. Üzem-
mérnöki és takarmányozási sza-
küzemmérnöki diplomáját Hód-
mezővásárhelyen szerezte. Jász-
árokszállás polgármesterének

1998-ban választották, negyedik ciklusát tölti.AMa-
gyar Köztársaság Arany Érdemkereszt tulajdonosa.

Egyre fiatalodik Jászárokszállás lakossága

Komplex fejlesztés a Jászfényszaru Ipari Centrumban

Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
Cím: 5126 Jászfényszaru,
Ipari park 2535/3/A hrsz.

Telefon/fax: +36 57 424 240
www.jic.hu

Az 1863-ban épült városháza

A beruházás látványterveA beruházás látványterve
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Földrajzi elhelyezkedése miatt is számít-
hat a befektetők, letelepedni vágyók ér-
deklődésére Jászfényszaru. A jó adottsá-
gokhoz gondozott, tiszta környezet, biz-
tonságos, barátságos légkör társul, és
egy takarékos, szép ívű fejlődést ered-
ményező gazdálkodás. A részletekről
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármes-
ter adott tájékoztatást.

– Milyen erényei, eredményei vannak
Jászfényszarunak?
– A Jászság egyik legdinamikusabban fej-
lődő kistelepülése, közel hatezer lakossal.
Városi rangját 1993-ban nyerte vissza, az
1800-as évek végén azért veszítette el,
mert a közigazgatási státuszhoz kötötték az
adó mennyiségét, amit nem tudott kifizet-
ni. 1990-től folyamatosan koncentráltunk
arra, hogy százszázalékos legyen a kom-
munális infrastruktúra. A várossá avatás
huszadik évfordulójára valamennyi utunk
szilárd burkolatú, teljes a szennyvízháló-
zat, szervezett a szemétszállítás, szelektív
gyűjtés van, olyan módon sikerült az intéz-
ményeinket felújítani, hogy minden igényt
kielégít. Két mintaértékű projekt valósult
meg a közelmúltban, a szociális városre-
habilitáció, amellyel a keleti városrész
megújulását sikerült elérni. A másik, ami-
ről az itt élők nagy büszkeséggel beszél-
nek, a főtér rehabilitációja, amellyel meg-
újult a városháza, kialakítottuk a Kor-
mányablak nyitására alkalmas ügyfélszol-
gálatot, fejlesztettük a kereskedelmi háló-
zatot, más pályázatok bevonásával a temp-
lom környezetében lévő összes szobrot fel
tudtuk újítani. Ez mind bizonyítja, hogy
Jászfényszaru most már tényleg megérett a
városi rangra. Most folyik a Teaház pro-
jekt, amelyben a hátrányos helyzetűek, az
iskolázottságban alul maradottak program-
jait, átképzését igyekszünk megszervezni.

– Tervek?
– Egy fantasztikus projektet indítunk

Samsung Smart School címmel. Az itt ér-
dekelt cég vezetésével egy olyan új oktatá-
si forma bevezetését tervezzük, ami a ke-
vésbé piacképes szakmát választó fiatalok-
nak nyújt átképzést, gyakorlatot. Ehhez
tartozik egyfajta tehetséggondozó program
is. Az ebben résztvevők Európában párat-
lan high-tech technológiát ismernek meg.
Az ipari park is egy vállalkozói ház építé-
sét kezdi még idén.

– Ezek igen jelentős projektek…
– Amit felsoroltam, az kétmilliárd forint

értékű, csak a vállalkozói ház egymilliárd
forintos költségvetésű, de százmilliókról
beszélhetünk az európai uniós, városfej-
lesztési beruházások esetében is. Abban,
hogy itt egy nagyon jól működő ipari park,
a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. műkö-
dik, a földrajzi elhelyezkedés is szerepet
játszik. Emellett a sikeres pályázatok ala-
pozták meg ezt a fejlődést. Ennek érdeké-
ben önkormányzati képviselőtársaimmal,
projektirodai munkatársaimmal hosszú
éveken át keményen dolgoztunk. A funk-

cióbővítő városfejlesztéshez a profitorien-
tált konzorciumi partnerünk 50, mi és a
nonprofit partnerek 85 százalékos támoga-
tást nyertünk, 15 százalék önerővel kellett
rendelkeznünk, ugyanakkor sikeresen pá-
lyáztunk önerő-támogatásra. Én 1990 óta
vagyok a település polgármestere. Soha,
semmikor nem vettünk fel hitelt. Az előző
és mostani ciklusban ezekre a fejlesztések-
re koncentráltuk az erőinket, gyűjtöttük rá
a pénzt.

– Van-e térségi központi szerepe
Jászfényszarunak?

– Sajátos helyzete van a városnak. Jász-
Nagykun-Szolnok megye északnyugati
sarkában vagyunk, 4 km-re Heves, 7 km-re
Pest megye. A Jászság fővárosa Jász-
berény, de azzal, hogy jelentős ipari par-
kunk van, sokan járnak ide dolgozni. Ha
térségi központ nem is, de a foglalkoztatás
terén domináns a település. Illetve nagyon
nagy örömmel vettük a közigazgatási át-
alakítás kapcsán, hogy Kormányablak ala-
kul ki, a térségben élőknek az okmányiro-
dai ellátást biztosítjuk.

– Mi ad megélhetést az itt lakóknak?
– A már említett Samsung, az ipari park-

ban lévő cégek, helyi vállalkozások, és mi-
vel mindig jellemző volt a mezőgazdaság,
sokan kertészkednek, sok az őstermelő,
persze vannak, akik ingáznak. Bízunk ben-
ne, hogy még jönnek befektetők.

– Hogyan igyekszik befektetőbarát lég-
kört teremteni az önkormányzat?

– Önmagában vonzó, hogy az ipari park
közel van a fővároshoz, minden igényt ki-
elégít, teljes infrastruktúrával rendelkezik,
de arra is ügyel az önkormányzat, hogy kel-
lő lakáskínálattal rendelkezzen az itt letele-
pedni szándékozó fiataloknak. Amit én a
legfontosabbnak tartok, a magas szintű
óvodai ellátás, oktatás, kereskedelmi ellá-
tás, közbiztonság. Nagyon szép, gondozott
településünk van, rendszerető emberekkel,

korlátozott a munkanélküliség. Bár van egy
réteg, a nyugdíjhoz közelállóké, akik nehe-
zen tudnak munkát találni. Ezt igyekeztünk
úgy enyhíteni, hogy létrehoztuk a szociális
szövetkezetet, jelentős a Start munkások
száma. Igyekszünk olyan feladatot adni ne-
kik, ami a munka örömét is biztosítja, mert
nagyon fontos, hogy érezzék a megbecsü-
lést. Hat hektáron kertészkednek, segítik a
köztisztaságot, a parkgondozást. Csatlakoz-
tunk a lipótvárosi önkormányzat Segítő ke-
zek akciójához, hat főt alkalmazunk az idő-
sek helyzetének javítására. Nagyon hálás
vagyok az ötletért, hiszen nálunk is jelentős
az időskorúak aránya.

– Nem ejtettünk szót a kultúráról, sport-
ról, civil életről.

– Ebben az évben dőzsöltek a
jászfényszaruiak, mert ezek a projektek
együtt jártak úgynevezett soft elemekkel,
de vannak visszatérő programjaink, és van-
nak nagyon aktív civil szervezeteink. Ná-
lunk van a megye legjobb fogathajtó pályá-
ja, ami nagyon jó közösséget tart össze.
Szintén tenni kész közösség a Fényszarui-
ak Baráti Egyesülete, a népfőiskolai társa-
ság, a horgász-, a sportegyesület, az egy-
háztestület. Mindannyian azon munkál-
kodnak, hogy az itt élők tartalmasan tölt-
hessék szabadidejüket.

Jó adottságú, eredményes kisváros Jászfényszaru

Győriné dr. Czeglédi Márta
1955-ben született Jászfény-
szarun. Két gyermek édesany-
ja. Szegeden a jogtudományi
egyetemen végzett. 1982 nya-
rától a közigazgatásban dolgo-
zik. 1990-től – 23 éve! –
Jászfényszaru polgármestere.

Munkájáért Köztársasági Érdemrendet és a Köz
Szolgálatáért Érdemjel arany fokozatát kapta meg.

A megújult Főtér, háttérben a Rimóczi kastéllyal
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Éppen száz évvel ezelőtt, 1913-ban
August Claas Westfáliában létrehozta
a CLAAS céget, amely a világ öt konti-
nensén értékesíti termékeit. 2012-ben
3 milliárd 436 millió euró árbevételt és
316 millió euró adózás előtti ered-
ményt produkált a holding, amely
évente 6500 kombájnt, ugyanennyi vá-
góasztalt és ferdefelhordót gyárt a me-
zőgazdaság számára. Emellett bálá-
zók, szecskázók, fűkaszák, traktorok,
tengelykapcsolók és emelőszerkezetek
viselik a CLAAS márkanevet. A
CLAAS Hungária Kft. megalakulásá-
ról és tevékenységéről Winkler Viktor
ügyvezető igazgatóval, a társaság szó-
vivőjével beszélgettünk.

– Miként került Magyarországra a holding?
– A mezőgazdaságnak és az ahhoz tartozó
gépgyártásnak óriási hagyományai vannak
Magyarországon, és ezen belül Török-
szentmiklóson is, hiszen már 1848-ban is
működött itt ekegyártó. Később, az államo-
sítás idején Mezőgép néven az ország szá-
mos pontján működtek mezőgazdasági gé-
peket gyártó üzemek. A CLAAS-nak már a
70-es évek közepén volt kapcsolata Ma-
gyarországgal, hiszen ekkor született egy
olyan döntés, hogy a cég mezőgazdasági
gépeivel modernizálják a hazai mezőgazda-
ságot. A Mezőgép fűkaszákat kezdett gyár-
tani a CLAAS számára. A társaság Magyar-
országra jövetele azonban még 20 évet vá-
ratott magára, mivel 1997-ben vette át
a törökszentmiklósi gyárat és így jött létre a
CLAAS Hungária Kft. Ez a cég a gabona
üzletág része, és vágóasztalok, kukorica- és

Kisújszállást, e 12 ezer lakosú alföldi vá-
rost a Nagykunság szívének nevezik, de
sokan azt mondják, hogy a város a
Nagykunság esze is, mert a 2007–2013
közötti uniós pályázati ciklusban rend-
kívül szép eredményeket értek el. Volt
olyan év, hogy kistelepülések között or-
szágosan az első helyen álltak a sikeres
pályázatokat tekintve. A lehívott pályá-
zati összegekből 6 milliárdról 16 milli-
árd forintra növelték a város vagyonát.
Kecze István polgármester büszke is a
sikereikre.

– Legfontosabb fejlesztéseinket sorolom
csak, amelyeket 2006 óta megvalósítot-
tunk. Befejeztük a szennyvízberuházást, és
egy, Magyarországon új technológiával
működő szennyvíztisztító telepet építet-
tünk, majd egy ivóvízminőség-javító prog-
ramban vettünk részt, amellyel egészséges
ivóvizet tudunk biztosítani a lakosságnak.
Kisújszálláson a csapadékvíz-elvezetés ál-
landóan nagy gondot jelentett. Két sikeres
uniós pályázat révén közel egymilliárd fo-
rintot fordítottunk a belvízprobléma meg-
oldására. Záportározók és egy szivattyúál-
lomás építésével megszűntek a gondjaink.
Fejlesztettük az infrastruktúrát is. A bur-
kolt útjaink felületét 56 százalékról 96 szá-
zalékra növeltük, de parkolókat, játszóte-
reket, ifjúsági szálláshelyet is építettünk –
mondja Kecze István.

Mindezt pedig szálloda és gyógyfürdő
építése követte. A Kumánia Gyógy- és
Strandfürdőt, valamint a Hotel Kumániát
2012. május 1-jén adták át. Ez a fürdő-
komplexum azóta is gazdaságosan üze-
mel. Ezt nemcsak a vendégek magas szá-
ma jelzi, hanem az is, hogy idén elnyerte
a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turiszti-

kai Értéke címet. Az építészetileg régi kun
jurtát idéző létesítmény mellé további kül-
ső medencék építését tervezik, a szálloda
és a gyógyfürdő kínálatát pedig a gyógy-
ászati szolgáltatások bővítésével szeret-
nék fejleszteni.

A polgármester – aki 2011-ben a me-
gyében elnyerte az év polgármestere címet
– elmondta azt is, hogy nemrég helyezték
el a városközpont közel egymilliárdos
költségvetésű felújításának alapkövét. En-
nek keretében megújul a városháza tetőze-
te, a négy torony mellé felépítik a II. világ-
háborúban lerombolt másik két tornyot, és
akadálymentesítik is az épületet. A régi vi-
gadóból kulturális központ lesz, felújítják
a Kálvin parkot és a régi piaccsarnokot. A
városháza körüli park is megszépül, újjáé-
pítik a szökőkutat és a park útjait, rendez-
vényteret alakítanak ki, ami igazi közössé-
gi térként szolgálhat majd. Így méltó helye
lesz az idén már negyedszerre sikerrel
megrendezett, gasztronómiai és hagyo-
mányőrző jellegű Kivilágos Kivirradtig
Fesztiválnak, amelynek „névadója” a haj-
dan itt érettségiző Móricz Zsigmond egyik
közismert regénye.

Százévesen is ú

Kisújszállás: a Nagykunság szíve

Jász-Nagykun-Szolnok megye14

Winkler Viktor és Andreas Szakácsi
ügyvezető igazgatók büszkék az általuk
szponzorált Budapesti Műszaki
Egyetem autójára

Kecze István 1958-ban szüle-
tett Szolnokon. Nős, három
gyermek édesapja. Budapesten
szerzett közlekedési gépész-
mérnök, mérnöktanár, vala-
mint közoktatás-vezető vég-
zettséget. A Kisújszállási Sport
Egyesület elnökeként is tevé-

kenykedik. 1994-ben települési képviselőnek, majd
2006-ban a város polgármesterének választották.

A Kumánia Gyógy- és Strandfürdő télen-nyáron üzemel
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napraforgó-adapterek, fűkaszák, vágóasz-
talkocsik, ferdefelhordók gyártásával fog-
lalkozik.

– Hogyan fejlődött a törökszentmiklósi
üzem, miként változott például a foglalkoz-
tatottság?

– Az 1997-es megalakuláskor 350 mun-
kavállalója volt a CLAAS Hungária Kft.-
nek, most pedig 850 embernek ad munkát a
cég. A Figyelő magazin által készített fel-
mérés szerint a TOP 200 hazai vállalkozás
egyike vagyunk, a megyében pedig a 3-4.
helyen állunk. 2012-ben az árbevételünk
meghaladta a 39 milliárd forintot, az adózás
előtti eredmény pedig a 3 milliárdot. A
megalakulás óta nagyon dinamikusan bő-
vültünk és fejlődtünk. Ma 13 ezer hektáros
területtel rendelkezünk, és mintegy 40 ezer
négyzetméternyi épülettel. Ennek körülbe-
lül a fele a régi Mezőgép épületei voltak,
amelyeket részben felújítottunk, részben
pedig újakat építettünk a helyükre. Az utób-
bi két évben igazán látványos és dinamikus
volt a fejlődés, hiszen a Gazdaságfejleszté-
si Operatív Program (GOP) keretében for-
rást nyertünk többek között csarnoképítés-
re, illetve új technológiák fejlesztésre. A két
év alatt közel 20 millió eurót költöttünk a
gyár bővítésére azért, hogy képesek le-
gyünk 9 ezer vágóasztal gyártására, mivel
arra számítunk, hogy ez a piac jelentősen
bővül majd, és így legalább 50 százalékkal
nagyobb volument tudunk eladni a piacon.

– A piacon mit ért? Hazai vagy külföldi
növekedést vár?

– Magas hozzáadott értékkel termelő cég
vagyunk, és 100 százalékban exportra gyár-
tunk. A magyar piac például a kombájn ese-
tében 100-150 darabot vesz fel évente. A
CLAAS termékeinek 60-65 százaléka az
Európai Unióban kerül értékesítésre, a fenn-
maradó rész pedig a világ többi részén. A
cégcsoport számára a legfontosabb az Euró-
pai Unió, ezt követik a volt szovjet utódál-
lamok, de Amerikában is értékesítünk. Ér-
dekességként azért elmondom, hogy vannak
Törökszentmiklóson gyártott CLAAS-
gépek Irakban, Szudánban, Új-Zélandon,
sőt Ausztráliában is. Visszatérve a fejleszté-
sekre: ugyancsak egy GOP-pályázaton
nyertünk kutatás-fejlesztésre egy jelentős
összeget, amely csaknem 40 ember, köztük
25 tervezőmérnök munkáját támogatja.
Amennyiben a németországi anyavállalat
hajlandóságot mutat, illetve sikerül pályáza-
ti forrásokat találnunk, szeretnénk a kutatás-
fejlesztést megduplázni. Ez egyértelműen új
vágóasztaltípusok fejlesztésére irányul.

– A kutatás-fejlesztés prioritás az Önök
számára, de ugyanilyen fontos a tehetség-
gondozás is?

– Természetesen. Éppen ezért igen in-
tenzív együttműködésünk van a Budapesti
Műszaki Egyetemmel, a gödöllői Szent Ist-
ván Egyetemmel és a Miskolci Egyetem-
mel is. Együttműködünk több kutatóinté-
zettel, de szakmailag támogatjuk a fiatalo-
kat szakdolgozatuk, disszertációik elkészí-
tése során, lehetőséget adunk CLAAS-

szemináriumokra, esettanulmányokra. A
konkrét programokat illetően is jeleske-
dünk. A Szent István Egyetemen CLAAS-
konferencianapokat tartunk, az általunk tá-
mogatott BME-csapat a Formula Student
nemzetközi verseny során megtervez és el-
készít egy versenyautót, és évente egy
Unitech névre hallgató, mérnökhallgatók
számára szóló versenyt is szervezünk. Le-
hetőséget kínálunk a Nemzetközi CLAAS
Trainee Programban való részvételre, a
megfelelő alkalmazottak megtalálása érde-
kében pedig állásbörzét rendezünk.
– A kutatás-fejlesztés bővítése jelzi, hogy az
Önök számára fontos a magas minőség…

– Egymás közt viccesen jegyezzük meg,
hogy az autóipar és annak egy-egy csúcs-
technológiás járműve általában nagyobb fi-

gyelmet kap, pedig egy csúcstechnológiás
kombájn technológiai színvonala egy lu-
xusautóval vetekszik. Ez mindenképpen
jelzi a magas minőséget. Emellett persze
igen lényeges számunkra, hogy a CLAAS
Hungária Kft.-nél 2006-ban bevezetésre
került a ISO 9001:2000-es minőségirányí-
tási rendszer, amelyet azóta is sikeresen,
minden évben megvédtünk. A tavalyi évben
bevezetésre került az ISO 14001:2005-ös
környezetirányítási rendszer is. A CLAAS
Hungária Kft. sikerét számos díj is jelzi:
többször volt a Megyei Gazdasági Díj
győztese, 2007-ben a „Kelet- Európa Kivá-
ló Termelő Vállalata” nemzetközi díj nyer-
tese, a „Kiváló Termelési Díj” CLAAS-cso-
porton belüli nyertese, valamint a „Pro
Urbe Törökszentmiklós” díjazottja.
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A CLAAS Hungária töretlen fejlődését jelzi, hogy 2011 májusában a magyar kormány
és az Európai Unió támogatásával az Új Magyarország Fejlesztési Terv GOP 1.3.2 kereté-
ben a K+F tevékenységek bővítésére a CLAAS Hungária Kft. 354.041.990 forint vissza
nem térítendő támogatást nyert. A projekt összértéke: 1.068.774.000 Ft. A projekt célja új
K+F munkahelyek teremtése (kísérleti mérnökök, konstruktőrök, protoműhelyes szakem-
ber állomány fejlesztése), új eszközök beszerzése (járatópadok, mérő- és regisztráló eszkö-
zök, illetve szoftverek beszerzése), tervezőiroda, tesztpálya és protoműhely építése, ezáltal
a fejlesztési feladatok egy helyre koncentrálása. A projekt 2013. június 30-án zárult.

2011 decemberében szintén a magyar kormány és az Európai Unió támogatásával az
Új Magyarország Fejlesztési Terv GOP 2011 2.1.3 keretében Komplex technológiai fejlesz-
tés és foglalkoztatás bővítése tárgyában a CLAAS Hungária Kft. 731.313.128 forint vissza
nem térítendő támogatást nyert. A projekt 2011. október elsején kezdődött és 2013. szep-
tember 30-ig tartott. Az összértéke 2.788.174.740 forint. Ennek keretében jelentősen meg-
növekedtek a termelési területek, újjászerveződtek a logisztikai folyamatok, új gyártócsar-
nok és raktár épült. A projekttel sikerült megnövelni a festőkapacitást, illetve új lemezvá-
gó- és hajlító gépet, továbbá robothegesztő gépet szereztek be. A projekt lehetővé tette 51
munkahely teremtését (elsősorban hegesztő, szerelő és festő szakmunkások felvételét), to-
vábbá vállalati képzéseket, IT és minőségbiztosítási fejlesztéseket. Ugyancsak e projekt ke-
retében bővültek a szociális helyiségek – öltözők és étkezde –, illetve a megnövekedett dol-
gozói és ügyfélforgalom lebonyolítására alkalmas portaépületet építették át.

Innovatív mezőgazdasági gépgyártás

s újszerű és fiatalos CLAAS-csoport

A mezőgazdaság csúcstechnológiája
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A Kunmag Mezőgazdasági Kft. közel
3000 hektáron gazdálkodik, amelyből
2600 hektár területet bérben, a maradék
400 hektárt pedig a környékbeliek szá-
mára szolgáltatásként művel. A vállalko-
zás jelenleg a kunmadarasi és karcagi
határban termel. Fő tevékenységi köre a
hibridkukorica-termesztés. Auner Péter
ügyvezetővel az elmúlt és a következő
évek stratégiai pontjait tekintettük át.

– Több mint tíz éve az egyik legnagyobb pio-
neer termelők vagyunk Magyarországon a
hibridkukorica-termesztés területén. Ez azt je-
lenti, hogy évente 750-950 hektár körüli – je-
lenleg 760 hektár – hibrid kukoricát termelünk,
amely a fő profilunk – mondja az ügyvezető.

A Kunmag Kft. összes termelésének
egyharmadát adja a hibrid kukorica és a ku-
korica, a többit az időjárástól függően az
olajos növények (napraforgó és repce), míg
a maradék egyharmadot az őszi búza. Ez
utóbbi elsősorban előveteményként funkci-
onál, csekély bevételt jelent. A kft. telephe-
lyén két szárítóüzem is található, és vannak
saját tárolóik is, ám ez nem elegendő.

– Sajnos a tárolókapacitásunk igen
csekély, mindössze 6000 tonnát tudunk
tárolni, és helyhiánya miatt nincs esély a
bővítésre, és ez az értékesítést nagyban
befolyásolja – avat be a részletekbe
Auner Péter.

Két, 3000 tonnás acélsilóval rendelkez-
nek ugyan, de az csak napraforgó tárolására
alkalmas. A hibrid kukoricához kapcsolódó-
an 1000 hektárnyi öntözőkapacitásuk van, s
ezzel százszázalékosan meg tudják oldani az
öntözést. Természetesen a vállalkozásnak a
folyamatos fejlesztésekre is gondolnia kell.

– Minden évben az amortizációnak meg-
felelő összeget fordítunk fejlesztésekre. Idén
az egyik telephelyünkön olyan beruházáso-
kat végeztünk, amely a dolgozóink munka-
körülményeit teszik kedvezőbbé – mondja a
cégvezető. – Alapvetően a földből élünk, és
ez intenzív termesztéstechnológiát igényel,
ezért a gépekre nagy gondot fordítunk.

Beszédes adat, hogy a gépparkjuk átlag-
életkora öt évnél fiatalabb. Figyelik, és
rendszeresen élnek a pályázati lehetősé-

gekkel. Uniós pályázatokból 2009-ben egy
nagyobb gépcsere révén az alapparkot fej-
lesztették. A legújabb, Matolcsi-féle 2,5%-
os hitelkeretet is gépek vásárlására fordít-
ják, 130 millió forintos fejlesztést hajtanak
végre az alaptechnológia igényes megtartá-
sa érdekében. Jelenleg 51 főt foglalkoztat-
nak, és kíváncsian várják az új földtörvény
végrehajtását, mert szeretnék jogkövető
magatartással folytatni tevékenységüket.
Fő profiljukon túl a kisebb környékbeli
vállalkozások részére végeznek szolgálta-
tásokat: talajmunkát, növényvédelmet és
-termesztést, szárítást, tisztítást, átmeneti
tárolást, illetve gépi szolgáltatásokat. Re-
mélik, hogy ha az új törvény értelmében
csökkenteniük kell a termőterületeiket, ak-
kor a szolgáltatásaik révén pótolni tudják
majd a kiesést, megtartva ezzel dolgozói-
kat, és biztos megélhetést nyújtva nekik.

Kunmag Kft.: modern technológiával a legjobb termésért

Auner Péter ügyvezető
1978-ban született Szolno-
kon. Kunhegyesen lakik,
egy fiú édesapja, a másik
januárban érkezik. 2003-
ban végzett a Debreceni
Egyetemen agrár- és vad-
gazda-mérnökként. A Kun-

mag Kft.-t 2009 óta vezeti.

A géppark átlagéletkora nem éri el az
öt évet

1212-ben említik az írások először
Fegyverneket, a nevét pedig azért kapta,
mert itt voltak a király fegyverhordozói.
A XVI. században városi rangot is ka-
pott. A történelem viharai során elnép-
telenedett, majd újra benépesült Fegy-
vernek, és a XIX. században már nagy-
község volt. A ma csaknem 7 ezer lakosú
település 2013. július 15-e óta ismét vá-
ros. Tatár László polgármesterrel be-
szélgettünk.

Fegyvernek mindig is a térség meghatározó
települése volt, úgynevezett központi szere-
pet töltött be. A várossá válás egyik kritéri-

uma pedig éppen a térségi szerepvállalás,
amelynek Fegyvernek maximálisan eleget
tesz. A város látja el a közbiztonsági felada-
tokat, itt működik a térségi orvosi ügyelet,
iskola és óvoda, valamint szociális ellátási
társulás – sorolja Tatár László polgármester
azokat az indokokat, amelyekkel Fegyver-
nek 500 év után ismét várossá válhatott.

Ami pedig a fejlesztéseket illeti, egy kö-
zel hatéves munka finisébe értek, ez pedig
a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése. A
kivitelezői szerződést a nyáron aláírták, és
immár a megvalósítás zajlik. A mintegy 2,7
milliárd forintos beruházás révén a telepü-
lés 99 százaléka válik csatornázottá – tud-
juk meg a polgármestertől. Ezenkívül meg-
újult az általános iskola, az orvosi rendelő,
a sportpálya és a hozzá tartozó létesítmé-
nyek, az óvoda, művelődési ház, a történel-
mi emlékpark és a játszótér is. Fegyvernek
arra törekszik, hogy minden beruházásuk-
hoz megtalálja a pályázati forrásokat, illet-
ve megteremtse a saját erőt. Az önkor-
mányzat közel 300 hektárnyi földterületen
gazdálkodik – búzát, kukoricát, árpát ter-
meszt –, és a Start munkaprogram kereté-
ben egy majort vásároltak idén, ahol állatte-
nyésztéssel kívánnak foglalkozni. A város
konyhája napi 1300 ember számára készít
ételt. A mezőgazdasági tevékenység révén
megszerzett pluszbevételt az önkormányzat
a nem kötelező feladatainak ellátására for-
dítja – mondja Tatár László.

Fegyvernek mezőgazdasági jellegű tele-
pülés, nagy ipari cégek nincsenek – a kis- és
középvállalkozások jellemzőek. Főként au-
tóipari, fűtéstechnikai, kereskedelmi, építő-
ipari és kisebb termelő vállalkozások talál-
hatók településen. A legnagyobb foglalkoz-
tató az önkormányzat. A turizmus ugyan
még gyerekcipőben jár, de a város a Tisza-
holtágakból táplálkozó öt tavat üzemeltet,
amelyeken haltenyésztés és horgásztatás is
folyik. Emellett jelentős a vadászat, és a
sportegyesület keretein belül nemrég meg-
alakult lovas szakosztály is az idegenforgal-
mi lehetőségek bővítését szolgálja.

A város kulcsának szimbolikus átadásá-
val a település fejlődésének lehetőségét
kapta meg Fegyvernek, olyan kihasználan-
dó lehetőséget, amely hosszú időre megha-
tározza a település történelmét – véli Tatár
László polgármester.

Fél évezred után ismét várossá vált Fegyvernek

Tatár László 1965-ben
született, nős, 3 gyermek
édesapja. A gépipari tech-
nikum szerszámkészítő sza-
kán végzett. 2010 óta
irányítja a város közéletét.
Fontos számára a célért
végzett közös munka, az

összetartozás erősítése, és mindenekfelett: az
egyszerű és egyenes őszinteség.

A fegyverneki Holt-Tisza
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Jász-Nagykun-Szolnok megye déli
csücskében, a Tisza bal partján terül el
Martfű. A településről az első írásos em-
lékek ugyan csak a XV. századtól ma-
radtak fenn, de az ásatások leletei szar-
mata, avar és honfoglalás kori életről
tanúskodnak. A középkorban fontos ke-
reskedelmi út vezetett itt, hogy a követ-
kező évszázadokban a hely története
összefonódjon földbirtokosai sorsával.
Martfűnek múltja, jelene és jövője is
van, vallja dr. Kiss Edit polgármester.

A településen az 1800-as évektől indult el a
fejlődés, amikor a halászat, az állattartás és
a növénytermesztés mellett megkezdődött a
tégla és a cserép előállítása. Később az épí-
tőanyagot biztosító gyár, a közút, vasút, vízi
út mind-mind fontos szempont volt, amikor
a zlini központú Bata cipőgyártó cég ma-
gyarországi terjeszkedését fontolva éppen
itt vásárolt földet 1940 augusztusában – me-
sél a kezdetekről a polgármester. Jan
Antonín Bata az új gyár melletti partszaka-
szon hajókikötőt és repülőgép-leszállópá-
lyát tervezett, ám a II. világháború forgata-
ga elsöpörte a tervek egy részét. Viszont a
Cikta Rt. és jogutóda, a Tisza Cipőgyár hosszú
évtizedekig meghatározó szerepet töltött
be Martfű életében. A cipőipar fejlődésé-
vel párhuzamosan fejlődött a település
közigazgatása is. Martfű 1950-ben lett

Tiszaföldvárról leváló önálló település,
1970-ben nagyközséggé nyilvánították, és
1989. március 1-jén kapott városi rangot.
Martfű iparosodása tovább folytatódott. A
Bunge Zrt. martfűi gyárának őse több hazai
növényolajgyár egyesülésével jött létre. A
város legfiatalabb nagyüzeme a sörgyár,
1981-ben alakult meg. Az utóbbi években
komoly modernizáción átesett üzem napja-
inkban nagy hangsúlyt fektet a környezettu-
datosságra.

A Martfű Termál SPA turisztikai köz-
pont 2002-től a Toma Bau Zrt. tulajdona. A
területén található a Kastélyszálló – Panzió

Martfű romantikus épülete, a Martfű
Gyógykemping és Apartmanházak a csó-
nakázótóval, és a családbarát, háromcsilla-
gos termálszálloda. 2010-ben indult el az
ÖrökZöldTisza – Martfű Fesztivál. A több
mint egyhetes rendezvénysorozat a cég, az
önkormányzat, és a város intézményeinek
összefogásával valósul meg.

Martfű egy lendületesen fejlődő ipari
kisváros, amely mindig jól sáfárkodott az
értékeivel – mondja dr. Kiss Edit polgár-
mester. A 6800 lakosú város infrastrukturá-
lis ellátottsága teljes. Az alapfokú oktatási
intézményeken túl középiskola is segíti a
martfűi fiatalok képzését. A városközpont
1996-98 között épült meg. Az új főtér, a
Szent István tér magába fogadja a városhá-
zát, a katolikus és a református templomot.

Martfű, a lendületesen fejlődő, élhető, szép kisváros

Rendezvény a Szent István-szobornál

Dr. Kiss Edit 1976-ban vég-
zett a szegedi jogi egyete-
men, azóta Martfűn él és dol-
gozik. Előbb a nagy hírű Ti-
sza Cipőgyár szakszerveze-
ténél jogtanácsos, majd ügy-
véd lett. A Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés

tagja volt négy éven át és Martfű Város Képvi-
selő-testületének tagja több mint 11 éven át.
2010. óta a város polgármestere.
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Túrkeve kiemelkedõ kincse a gyógyvíz, és az arra épülõ gyógy- és élményfürdõ. A 73 C°-os
gyógyvíz kiválóan alkalmas idült reumatikus, ízületi, bõr- és nõgyógyászati betegségek
gyógyítására, mûtétek utáni rehabilitációra egyaránt.

A fürdõben reumatológia, fizioterápiai szakrendelés mûködik, és különféle, a TB által
finanszírozott fürdõgyógyászati, valamint fizioterápiai kezelések segítik a betegek gyó-
gyulását, és különbözõ wellness-szolgáltatásokkal is várjuk vendégeinket.

A nyitott gyógyvizes medence egész évben üzemel, a nyári idõszakban a 33 méteres
uszoda, a gyermekmedence és a csúszdákkal rendelkezõ élménymedence is. 2014
májusától új, korszerû és családbarát fedett gyógy-, merülõ- és élménymedencékkel,
szaunákkal várjuk Önöket.

A fürdõ mellett üzemelõ, 32 férõhelyes szálló, a 10 különálló apartman és a 2 ha-os
kemping mind kiváló szálláshely a több napra érkezõ vendégeinknek.

Túrkevén kisvárosi, nyugodt pihenés, kulturális programlehetõségek, gasztronómiai
fesztiválok, ritka természeti értékek várnak Önre és családjára. Szolgáltatásainkat a 6 év
alattiak ingyenesen vehetik igénybe. Szeretettel várjuk, legyen a vendégünk Túrkevén!

Túrkeve Termál- és Élményfürdõ
Nyitva minden nap 8-tól 19-ig.
Tel.: (56)361-534; Fax: (56)361-313

Szálló, Apartman és Kemping
Szállásfoglalás: 06/56/554-305
SZÉP-kártya-elfogadóhely

www.turkevetermal.hu • www.facebook.com/TurkeveTermal • termal@externet.hu

Üzemeltetõ: Gyógyfürdõ Kft., 5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11.

Bé kés és  Jász-Nagykun-Szolnok me gyék
ha tá rán fek szik a tör té nel mi Nagy kun ság
egyik ősi vá ro sa, Túrkeve, a ma ga 9300
la ko sá val. Dr. Sza bó Zol tán pol gár mes ter
a me ző gaz da ság fej lesz té sé vel a he lyi ter -
mé kek, élel mi sze rek elő ál lí tá sá ban és az
eh hez szo ro san kap cso ló dó tu riz mus fej -
lesz té sé ben lát ja a vá ros ki tö ré si pont ját.
En nek alap ja le het a szo ci á lis szö vet ke zet
mű kö dé se, to váb bá a gyógy für dő, ame -
lyet az öt ve nes évek ben épí tet tek – a 73
fo kos gyógy víz re ala poz va –, és amely az
év ez redfor du ló kör nyé kén újult meg. 

Túrkevén az ön kor mány zat az egyik leg na -
gyobb fog lal koz ta tó több mint két száz fő vel,
ide ért ve a Start mun ka prog ra mot is. A má -
sik a több száz főt fog lal koz ta tó ipa ri üzem –
tud juk meg a pol gár mes ter től, aki el mond ta,
hogy a mun ka nél kü li ek csak nem egy har ma -
dá nak tud nak meg él he tést biz to sí ta ni a Start
mun ka prog ram ke re té ben. Mi u tán e két je -
len tős fog lal koz ta tó mel lett a vá ros ban több
ki sebb vál lal ko zás is mű kö dik, ezért a me ző -
gaz da ság ban és a tu riz mus ban lát ja a fej lő -
dé si le he tő sé get dr. Sza bó Zol tán. Az öt ve -
nes évek ben meg nyílt für dő 2000-től mint -
egy két év alatt 500 mil lió fo rint ból újult
meg, s most egy újabb, 220 mil li ós be ru há -
zás in dult el szep tem ber ele jén 50 szá za lé -
kos ön erő vel. En nek ke re té ben há rom me -
den ce vá lik kö zös lég te rű vé, ami a re mé -
nyek sze rint se gí ti, hogy há rom ge ne rá ció is

együtt él vez hes se a für dő zést akár té len is.
Ugyan csak e be ru há zás ke re té ben wellness-
létesítményeket, sza u ná kat ala kí ta nak ki, va -
la mint a két szin tes fo ga dó épü let aka dály -
men te sí té se ke re té ben lift épül. Dr. Sza bó
Zol tán ha tá ro zot tan mond ja, hogy a most
kez dett be ru há zás ün ne pé lyes ava tá sa 2014.
má jus el se jén dél előtt 10 óra kor lesz, és ek -
kor tól ve he tik bir tok ba a ven dé gek. 

Mind a für dőt, mind pe dig a mel let te el -
he lyez ke dő szál lás le he tő sé get az ön kor -
mány zat gaz da sá gi tár sa sá ga mű köd te ti. A
szál lás le he tő sé gen egy kö zel 200 fé rő he -
lyes, fa há zas kem ping, tíz apart man és egy
32 fé rő he lyes if jú sá gi szál lás hely is ren del -
ke zés re áll, ame lyet ta valy ala kí tot tak ki a
LEADER pá lyá zat se gít sé gé vel. Évek óta
na pi ren den van a szál lo da épí tés, amely re
be fek te tő ket ke res az ön kor mány zat –
mondta a pol gár mes ter. A für dő egyéb ként
kör nye zet vé del mi szem pont ból is je len tős,
hi szen a gyógy vi zet a fel szín re ho zó me tán -
gáz hasz no sí tá sá val hő- és elekt ro mos ener -
gi át ál lí ta nak elő. 130 mil lió fo rin tos be ru -
há zást szep tem ber vé gén he lyez ték üzem be.
Zaj lik az ivó víz mi nő ség-ja ví tó prog ram, és
a szenny víz elvezetés köz be szer zé si el já rá -
sát is ki ír ták már, mint egy más fél mil li árd
fo rint a be ru há zás össz költ sé ge.

Túrkeve a Start mun ka prog ram ke re té -
ben ál lat te nyész tés sel és nö vény ter mesz tés -
sel fog lal ko zik, amely ből rész ben a köz ét -
kez te tést szol gál ja ki. A ter vek azon ban

hos  szú táv ra szól nak: sa ját vá gó pont és fel -
dol go zó épí té se, to váb bá a meg ter melt élel -
mi sze re ket az ön kor mány za ti üze mel te té sű
kony hán, il let ve a vá ro si ven dég lá tó he lyek
üze mel te tő i nek, más részt  sa ját bolt ban kí -
ván ják ér té ke sí te ni (2012-ben több mint
száz ezer ven dég for dult meg a vá ros ban).
Dr. Sza bó Zol tán pol gár mes ter azt re mé li,
hogy ha ma ro san egy re több em ber hall
majd a „Kevi ízek” már ka név ről, amely
lek vá rok, hús áruk, vagy akár szá raz tész ták
cso ma go lá sán lesz ol vas ha tó. E fo lya mat ba
kap cso ló dik be a szo ci á lis szö vet ke zet te vé -
keny sé gé vel, hi szen hos  szú tá von a Start
mun ka prog ram nak át kell nő ni a tar tós,
önál ló éle tet élő fog la koz ta tás ba.

Ter ve zés alatt van a la kó in gat la nok 
ud va rán lé vő ál lat tar tó fé rő he lyek ki hasz -
ná lá sá nak le he tő sé ge is a ház tá ji ál lat tar tás
új ra in dí tá sá val.

A fog lal koz ta tás bő ví té sé re tö rek szik Túrkeve

KISVÁROSI, NYUGODT PIHENÉS
ÉS GYÓGYULÁS TÚRKEVÉN

Dr. Sza bó Zol tán ál lat or vos-
dok tor, igaz ság ügyi szakálla-
tovos, köz igaz ga tá si és anya -
könyv-ve ze tői vizs gá val ren -
del ke zik. 1990-től, a ha to dik
cik lus ban tag ja Túrkeve kép vi -
se lő-tes tü let ének, má so dik cik -
lus ban pol gár mes ter. 2001-ben

a Ma gyar Kul tú ra Lo vag ja, 2011-ben az Egye te -
mes Kul tú ra Lo vag ja  lett. A kul tú ra me cé ná sa.
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Rákóczifalva a Ti sza bal part ján, Szol -
nok tól dél re fek szik. Ke le ten Ken gyel,
dé len Rákócziújfalu a szom széd ja, nyu -
ga ti ha tá rát a Ti sza adja. A te le pü lés lé -
lek szá ma 5543 fő. Jó nak mond ha tó a
köz biz ton ság, csen des, nyu godt kis vá -
ros. A fi a tal te le pü lés éle té ről Krizsán
Jó zsef pol gár mes ter rel be szél get tünk.

– Mit tud ha tunk a vá ros tör té ne té ről?
– Rákóczifalva vi szony lag fi a tal te le pü lés,
hi szen önál ló sá gá nak 130., és a vá ros sá
nyil vá ní tás 4. év for du ló ját ün ne pel tük az
idén. Ré gé sze ti le le tek bi zo nyít ják, hogy
már jó val a hon fog la lás előtt él tek itt em be -
rek, ki hasz nál va a fo lyó és kör nye ze te ad ta
ki vá ló meg él he té si le he tő sé ge ket. Ha lász -
tak, va dász tak, ké sőbb me ző gaz da sá gi te -
vé keny sé get vé gez tek őse ink. Az 1960-as
évek ben vég zett ása tá sok so rán bronz ko ri
le let anya got ta lál tak. A leg el ső írá sos anyag
1075-ös szár ma zá sú, ak kor a te le pü lést
Varsánypusztának ne vez ték, de ez a tö rök -
dú lás ide jén el pusz tult, la kói szét szé led tek.
A leg na gyobb ér zé kel he tő vál to zás a Rá kó -
czi -sza bad ság harc után kö vet ke zett be, ami
a je len ko rig ha tás sal van az itt élő em be -
rek re. A Rá kó czi -sza bad ság harc ide jén,
1704–1706 kö zött a fe je de lem egy va dász -
kas télyt épít te tett, amely több mint 100 évig
állt. Ez volt az ura da lom kö zép pont ja. II.
Rá kó czi Fe renc több köz ség ből köl töz te tett
ide la kó kat. A te le pü lés 1883-ig Szol nok -
hoz tar to zott, ek kor önál ló köz sé gi ran got
ka pott Rákóczitelep né ven, majd ro ha mos
fej lő dés nek in dult. Az 1890-es évek ben el -
bon tot ták a kas télyt, és anya gá ból épí tet ték
fel a temp lo mot, az is ko lát, a köz ség há zát
és a mai egész ség há zat. A to váb bi fej lő dés
ered mé nye kép pen 1901-ben Rákóczifalva
lett a ne vünk, majd 2009. jú li us 1-jén nagy -
köz ség ből vá ro si ran got ka pott.

–  Mi lyen be ru há zá sok tör tén tek az el -
múlt idő szak ban?

– A be ru há zá sok kap csán je len tős le ma -
ra dá sa ink vol tak, de pá lyá za tok és a la kos -
ság se gít sé gé vel kéz zel fog ha tó fej lesz té sek
tör tén tek. Óri á si vál lal ko zás volt a sport -
csar nok meg épí té se, ugyan is az is ko lá hoz
nem tar to zott tor na te rem. Az ak ko ri ön kor -
mány zat egy 1335 m2-es sport csar no kot
épí tett. Majd ki épült a vezetékestelefon-,
1992-ben pe dig a föld gáz-, 2000-ben a
szenny víz há ló zat. A rend szer vál tás óta út -
há ló za tunk egy har ma dát le asz fal toz tuk (ez
13-15 km), és egy har ma da már út ala pos út,
de saj nos a ma ra dék még föld út. A leg kri ti -
ku sabb uta kat la kos sá gi ös  sze fo gás sal pró -
bál juk jár ha tó vá ten ni, ilyen mó don tör tént
az idén a Fürt ut ca rend be té te le is. Bő ví tet -
tük két cso port szo bá val az óvo dát, négy
tan te rem mel az ál ta lá nos is ko lát, és a ré gi
mo zi ból egy mű ve lő dé si há zat hoz tunk lét -
re. Épí tet tünk egy ra va ta lo zót, és 2002-ben
kezd tük, 2004-ben ad tuk át a je len leg 45 fé -
rő he lyes idő sek bent la ká sos ott ho nát. A
leg fon to sabb dol gok azok vol tak, ame lyek
a la kos ság kom fort ér ze tét és élet kö rül mé -
nye it ja ví tot ták. Min den pá lyá za ti ki írást fi -

gye lünk, és le he tő ség sze rint meg ra ga dunk.
En nek meg fe le lő en 2012 au gusz tus ban át -
adás ra ke rült a ke rék pár út, amely Szol nok -
tól Mart fű köz pont já ig há rom ütem ben,
mint egy 25 km hos  szan épült meg, így két
ke ré ken, kör nye zet kí mé lő mó don tud nak
dol goz ni, ki kap cso lód ni, spor tol ni jár ni la -
kó ink. Négy te le pü lés (Szajol, Szol nok,
Abony, Rákóczifalva) össze fo gá sá val kon -
zor ci u mot hoz tunk lét re, és vég re haj tot tuk
a te le pü lés be zárt sze mét te lep ének a re kul -
ti vá ci ó ját, amit 2012-ben fejeztünk be.
Szin tén ta valy, la kos sá gi kez de mé nye zés re
mint egy 10 mil li ós be ru há zás sal és la kos sá -
gi se gít ség gel (3 mil lió forint ér ték ben) a
vá ros szí vé ben egy mo dern ját szó te ret hoz -
tunk lét re. Fo lya mat ban van a mű ve lő dé si
ház ré gi te tő szer ke zet ének fel újí tá sa. Részt
vet tünk és nyer tünk egy, a Bel ügy mi nisz té -
ri um ál tal ki írt pá lyá za ton, amely ke re té ben
a vá ros há za és az óvo da épü le te nap ele mes
rend szert kap, amel  lyel a vil la mos ener gia-
költ sé ge ink csök ken nek. Fel újí tot tuk és
víz re tet tük a rév ha jón kat, amit a kö zel jö vő -
ben sze ret nénk Tisza várkony és Rákóczi fal -
va kö zött me net rend sze rint köz le ked tet ni.

Az el múlt év ben a vá ros köz pont já ban a
Kos suth La jos út–Rá kó czi Fe renc út ke -
resz te ző dé sé ben gya log át ke lő he lyet és
gép jár mű par ko lót ala kí tot tunk ki. 

Úgy vé lem, hogy ki sebb le ma ra dá sunk
van a he lyi ke res ke del mi szol gál ta tás te rén
az or szá gos vi szony lat hoz ké pest. En nek
elő se gí té se ér de ké ben a volt salakmotor-
pálya he lyén ke res ke del mi szol gál ta tó,
gaz da sá gi cél ra al kal mas te rü le te ket ala kí -
tot tunk ki, amit az idén köz mű ve sí tet tünk
(víz, csa tor na, vil la mos áram). Ezek a
területek kisüzemek, például feldolgozó,
csomagoló, palackozó, létesítésére kiválóan
alkalmasak, amihez várjuk a befektetőket.

– Rákóczifalva hí res szer te ága zó
kultúrájáról…

– Rákóczifalván a nép ha gyo mány ok,
nép szo kás ok ápo lá sa mel lett meg ha tá ro zó
a Rá kó czi -kul tusz. Szé les  kö rű el is mert -
ség nek ör vend a nagy szá mú, rend kí vül te -
vé keny ci vilszer ve ze tek kö zül a Rá kó czi
Néptáncegyüttes, a Rá kó czi Lo va sai, a Ku -
ruc Ha gyo mány őr ző Egye sü let, és még
sorolhatnám… Prog ram ja ink, ren dez vé -
nye ink is a fe je de lem hez kap cso lód -
nak. Eze ken a ha gyo má nyo kon ala pul már -
ci us 27-én a II. Rá kó czi Fe renc szü le té sé -
nek tisz te le té re meg ren de zett Rá kó czi Szü -
le tés nap, a Lo vas Ma já lis, az Ara tó fa la tok
Ün ne pe, és leg újabb je len tős ün ne pünk, a
Vá ros Nap ja. Sok lá to ga tót vonz az or szág -
szer te nép sze rű, több ezer já tékmac kót be -
mu ta tó Ma ci gyűj te mény, a Dörmi Báb -
szín ház, az Éden Ma dár park, va la mint a ki -
ál lí tá sok nak he lyet adó Bocs D’Art Ga lé -
ria. Vá ro sunk ban im már 15 éve je le nik
meg ha vi rend sze res ség gel a Rá kó czi Lap,
ame lyet egy lel kes csa pat ké szít tár sa dal mi
mun ká ban. Rákóczifalva vá ro si rá di ó ja, a
Rá kó czi Hír mon dó 2005 feb ru árjá tól su gá -
roz za adá sát az FM 89,90 Mhz-en. Ha te -
he tik, lá to gas sa nak el Rákóczifalvára, győ -
ződ je nek meg sze mé lye sen te le pü lé sünk
ter mé sze tes szép sé gé ről és az itt élő em be -
rek ked ves sé gé ről, ven dég sze re te té ről!

Rákóczifalva: a ku ruc ha gyo má nyok őr ző je 

Krizsán József 1947-ben
Jászladányon született. Az
Államigazgatási Főiskolán
igazgatás-szervezői oklevelet
szerzett 1972-ben. A 2010 évi
választásokat megelőzően 33
évet töltött az államigazgatás-
ban. A rendszerváltozást

követően 3 ciklusban önkormányzati képviselő,
majd 2010-től polgármester Rákóczifalván.

Rákóczifalván a népszokások ápolása mellett meghatározó a Rákóczi-kultusz
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A Ti sza fo lyó bal part ján, a me gye dél -
nyu ga ti ré szén, a Ti sza zug kis tér sé gé ben
fek szik Ci bak há za nagy köz ség. A Ti sza
sza bá lyo zá sa óta az élő fo lyó tá vo labb
ke rült tő le, és ez ked ve zőt len ha tás sal
volt a te le pü lés fej lő dé sé re. En nek el le -
né re a he lyi ek igye kez nek fej lesz te ni la -
kó he lyü ket. He gyes Zol tán pol gár mes ter
re á lis ér té ke lést adott a te le pü lés ről.

Már a hon fog la lás előtt is él tek itt em be rek,
de el ső ok le ve les em lí té se 1465-ből va ló.
Ké sőbb a me ző vá ros ként em le ge tett Ci bak -
há za a tö rök hó dolt ság alatt el pusz tult, új já -

te le pí té se után fon tos át ke -
lő- és vám sze dő hely volt. 

– A ti szai sza bá lyo zás
után, a ka nya ru la tok le vá -
gá sá val mes  szi re ke rült a
fo lyó, eb ből adód nak a te -
le pü lés inf rast ruk tu rá lis hi -
á nyos sá gai – vé li a pol gár -
mes ter. Ci bak há zán a
szenny víz- és a csa tor na -
há ló zat mér té ke, és a szi -
lárd bur ko la tú utak fe lü le te
csu pán 25%. Vas úti nyom -
vo na la nincs, ki es tek a
köz le ke dés vér ke rin gé sé -
ből. A mun ka nél kü li ség az
or szá gos át lag dup lá ja. A
gon do kon köz fog lal koz ta -

tá si prog ram mal igye kez nek úr rá len ni. A
kis tér sé gi Start prog ram hoz kap cso ló dó an
egy sa ját brikettálót ter vez nek, ahol a kör -
nyék be li ná dat sze ret nék brikettálni. A te le -
pü lé sen most fo lyik a sport pá lya öl tö ző jé -
nek fel újí tá sa, amely hez a tér kö vet ma guk
ál lít ják elő. De más köz te rü le ti lé te sít mé -
nyek hez, a pi ac tér hez is gyár ta nak tér kö ve -
ket. Egy nyer tes KEOP-pályázat ré vén a
szenny vízcsa tor na -há ló zat ki épí té se 2015-
ben in dul, amely nek az elő ké szí tő ter ve zési
sza ka sza zaj lik. Ez 1 mil li árd fo rint fe let ti
ki vi te le zé si ös  sze get je lent. – Az ivó víz mi -
nő ség-ja ví tó prog ram ban önál ló an pá lyá -

zott a te le pü lés, itt is az elő ké szí tő sza kasz
tart, ez 500 mil li ós be ru há zás, amely 2014-
15-ben va ló sul hat meg – mond ja He gyes
Zol tán. Az al épít mé nyek el ké szül té vel ke -
rül het sor a szi lárd bur ko la tú utak épí té sé re.
Pá lyá za ti for rás ból si ke rült a mű ve lő dé si
há zat in teg rált kö zös sé gi szol gál ta tó tér ré
ala kí ta ni, ami a te le pü lés lát vány ele me lett.
A nagy köz ség ben egyet len ját szó tér sincs,
de no vem ber ben ket tő épí té sé re is sor ke -
rül, egy nyer tes pá lyá zat nak és a la kos sá gi
ös  sze fo gás nak kö szön he tő en. A rend őr ség -
gel együtt mű köd ve si ke rült egy rend őr őr söt
is ki ala kí ta ni, en nek a sze mé lyi ál lo má nyá -
nak a bő ví té sé re tö re ked nek.

Ci bak há za nagy ékes sé ge a 140 hek tár
fe lü le tű Holt-Ti sza. A víz part meg fe le lő ki -
hasz ná lá sá val to vább fej lesz te nék a hor gá -
sza tot. A te le pü lé sen éven te ren dez nek
kép ző mű vé sze ti al ko tó tá bort, amely
ugyan csak vonz erőt je lent.

Me zõ túr Vá ros Ön kor mány za ta cé lul tûz te ki a fenn tar tá sá ban mû kö dõ há -
zi or vo si és gyer mek há zi or vo si ren de lõ kor sze rû sí té sét. Er re az „Egész ség -
ügyi alap el lá tás, egész ség há zak és já ró be teg-szak el lá tás fejlesztése”címû,
ÉAOP-4.1.2/A-12 kód szá mú. pá lyá za ti ki írás se gít sé gé vel kí vánt tá mo ga tást
igé nyel ni. A pá lyá za ti ki írás le he tõ sé get nyúj tott az ön kor mány za ti tu laj don ban
mû kö dõ, be töl tött pra xi sok el he lye zé sé re szol gá ló épü le tek fel újí tá sá nak az
el vég zé sé re, az épü le tek hõtechnikai adott sá ga i nak ja ví tá sá ra, az aka dály -
men te sí tés re, me lyek re fel tét le nül szük ség van a pá lyá zat meg va ló sí tá sa ese -
té ben. A pá lyá zat ke re té ben le he tõ ség nyí lik a je len leg ket tõ épü let ben mû kö -
dõ há zi or vos ok, gyer mek há zi or vos ok, a vé dõ nõi há ló zat és az is ko la or vo si
há ló zat un. pra xis kö zös ség lét re ho zá sá ra egy egész ség ház ban.

Az egész ség ügyi alap el lá tás — ezen be lül a há zi or vo si, há zi gyer mek or vo -
si el lá tás — meg szer ve zé sé ért a he lyi ön kor mány zat ok ról szó ló tör vény ér tel -
mé ben a te le pü lé si ön kor mány zat ok fe le lõ sek, mely Me zõ túr ese té ben is tel -
je sült. Saj nos je len leg több hely szí nen van nak el he lyez ve, kor sze rût len, el -
avult épü le tek ben. A „családorvosi sze rep kör” meg erõ sí té sé re jó le he tõ sé get
adott a fen ti pá lyá za ti ki írás. Se gít sé gé vel a je len leg ön kor mány za ti el he lye -
zés ben dol go zó há zi or vos ok mel lett az is ko la or vo si el lá tás, a vé dõ nõi há ló zat
is kor sze rû kö rül mé nyek kö zé fog ke rül ni.

A pá lyá za ti ki írás nyúj tot ta le he tõ sé get ki hasz nál va Me zõ túr Vá ros Ön kor -
mány za ta vál lal ta azt az op ci o ná lis fej lesz té si fel ada tot, amely nek ke re té ben
gon dos ko dik a te le pü lé sen lé võ men tõ ál lo más el he lye zé sé rõl is. Ez zel a vál -
la lás sal egy ma ga sabb össze gû tá mo ga tá si igényt nyújt ha tott be. Az Or szá -

gos Men tõ szol gá lat tal kö tött együtt mû kö dés ke re té ben, a je len leg mél tat lan
kö rül mé nyek kö zött mû kö dõ kis tér sé gi fel ada to kat el lá tó men tõ szol gá lat, egy
kor sze rû „A” tí pu sú men tõ ál lo más ra ke rül el he lye zés re.

A fen ti cé lok el éré se ér de ké ben egy hasz ná la ton kí vü li, ön kor mány za ti tu -
laj do nú épü let- a volt vér adó épü le té nek — fel újí tá sát, és egy új men tõ ál lo más
épí té sét ha tá roz ta el a kép vi se lõ tes tü let. A je len le gi vá ro si kór ház és ren de -
lõ in té zet köz vet len szom széd sá gá ban meg va ló su ló fej lesz tés se gít sé gé vel
biz to sít ja az ön kor mány zat, hogy a be teg la kó he lyén, il let ve an nak kö ze lé ben
vá lasz tá sa alap ján igény be ve he tõ, hos  szú tá vú, sze mé lyes kap cso la ton ala -
pu ló, ne mé tõl, ko rá tól és be teg sé ge ter mé sze té tõl füg get le nül fo lya ma tos
egész ség ügyi el lá tás ban ré sze sül hes sen.

A pro jekt, a Tá mo ga tói Szer zõ dés alá írá sát kö ve tõ en, a meg va ló su lás
sza ka szá ba lé pett. El kez dõ dött a ki vi te li ter vek ké szí té se, a köz be szer zé si el -
já rá sok elõ ké szí té se. A meg kö ze lí tõ leg 210 mil lió fo rint ba ke rü lõ be ru há zás
pénz ügyi hát te ré nek biz to sí tá sa ér de ké ben Me zõ túr Vá ros Ön kor mány za ta
fej lesz té si hi tel fel vé tel ét ha tá roz ta el a tá mo ga tá son fe lü li költ sé gek fi nan szí -
ro zá sá ra.

Inf rast ruk tu rá lis fej lesz té sek előtt áll Ci bak há za

A felújított művelődési ház

He gyes Zol tán 2006-tól Ci -
bak há za pol gár mes te re, ezt
meg elő ző en Ci bak há za kép -
vi se lő je és al pol gár mes te re
volt. Elő ző mun ka he lyei: Pol -
gár mes te ri Hi va tal Ci bak há -
za, Köny ve lői Iro da Szol nok.
Vég zett sé ge: köz gaz dász. 

SAJ TÓ KÖZ LE MÉNY
„Egész ség ház és Men tõ ál lo más ki ala kí tá sa Me zõ tú ron” cí mû, 

ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0030 je lû  pá lyá zat” ak tu a li tá sa i ról

2013/10/10

Me zõ túr Vá ros Ön kor mány za ta „Egész ség ház és Men tõ ál lo más ki ala kí tá sa Me zõ tú ron” cí mû, ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0030 je lû pá lyá -
za tá nak tá mo ga tá si szer zõ dé sét 2013. jú ni us 26-án ír ták alá. A Re gi o ná lis Ope ra tív Prog ram Irá nyí tó Ha tó sá ga 130 000 000 Ft ös  sze -
gû tá mo ga tás ra ér de mes nek ítél te az ön kor mány zat pá lyá za tát. A be ru há zást az Eu ró pai Unió Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ja, és a ha -
zai köz pon ti költ ség ve tés tá mo gat ja. A ma ra dék költ sé get az Ön kor mány zat egyéb for rás ból, rész ben ban ki hi tel bõl fi nan szí roz za.

2013_Jasz-nagykun-szolnok-megye_q7:2013_Jasz-nagykun-szolnok-megye.qxd 10/14/2013 11:56 AM Page 20



Jász-Nagykun-Szolnok megye 21

Év szá zad ok óta mes  sze föl dön is mert
volt a „Tú ri vá sár”, hi szen 1378-ban
Nagy La jos ki rály ado má nyo zott vá sár -
tar tá si jo got Me ző túr nak. Az ak ko ri mo -
csár vi lág ban fon tos át ke lő hely és ke res -
ke del mi köz pont má ra ve szí tett je len tő -
sé gé ből, ám a vá ros ve ze tés a ko ráb bi
elő ke lő sze rep vis  sza szer zé sén mun kál -
ko dik. Herczeg Zsolt pol gár mes ter a te -
le pü lés múlt já ról, je le né ről, il let ve a
jövőbeni lehetőségekről tájékoztatott.

– Me ző túr múlt ja a „Tú ri vá sár hoz”
köthető… 
– Száz éve még 30 ezer fő volt a te le pü lés
lé lek szá ma, má ra 18 ezer fő alá csök kent,
de a „Tú ri vá sár” fenn ma radt, és igyek -
szünk eh hez kap csol ni más je len tős ese mé -
nye ket is. Idén pél dá ul egy pá lyá zat kap -
csán test vér vá ro si ta lál ko zót szer vez tünk,
aho vá Né met or szág ból, Er dély ből, a Vaj -
da ság ból, Olaszországból és Len gyel or -
szág ból ér kez tek ven dé ge ink.

– Ré geb ben Me ző túr ra a föld mű ve lés
volt jel lem ző.

– Alap ve tő en igen, de a rend szer vál tás
nagy mér ték ben át ala kí tot ta a te le pü lés
szer ke ze tét, és la kó i nak éle tét. An nak ide -
jén több ezer csa lád nak adott meg él he tést a

föld, de ez a le he tő ség alap ve tő en be szű -
kült. A szán tó föl di nö vény ter mesz tés a gé -
pe sí té sek nek kö szön he tő en ma már na gyon
ke vés em ber nek ad mun ka le he tő sé get. Ám
a me ző gaz da sá gi rend szer ré vén a fel dol -
go zó ipa ri hát tér te kin te té ben len né nek le -
he tő sé ge ik.

– Mint mond ják, a te le pü lés a fa ze kas -
ság fővárosa…

– Me ző túr mél tán hí res fa ze kas sá gá ról.
Itt mű kö dik az ön kor mány za ti fenn tar tá sú
fa ze kas mú ze um, és a fa ze kas sá got be mu -
ta tó Badár Em lék ház, amely a hí res fa ze -
kas ról, Badár Ba lázs ról kap ta a ne vét, aki
ál tal kül föld ön is is mert lett a me ző tú ri ke -
rá mia. Ér de kes ség, hogy ma nap ság is több
ne ves al ko tó és hí res mes ter em ber él és al -
kot a te le pü lé sen. Sőt, a szel le mi kul tu rá lis
örök ség lis tá ján az el ső hét ben vol tunk,
va la mint esé lyünk van a hungarikumok
kö zé ke rül ni.

– Mi lyen fej lesz té sek tör tén tek?
– Ipa ri te rü le ten si ke rült elő re lép nünk.

Ná lunk te le pe dett le a né met RAFI, amely
kö zel 400 fő nek ad mun kát. A vál lal ko zás
olyan cé gek nek gyárt kap cso ló kat és kü -
lön bö ző elekt ro ni kai be ren de zé se ket, mint
a Bentley vagy a Porshe. Ép pen most épí -
te nek egy új üzem csar no kot egy mil li árd

fo rint ér ték ben. A má sik je len tős cég a
Syngenta, sváj ci köz pont tal, amely ve tő -
mag ok kal fog lal ko zik. Ők ta valy 7,5 mil li -
ár dos be ru há zás sal bő ví tet ték szék he lyü -
ket, még pe dig sa ját for rás ból. Ezen kí vül itt
mű kö dik a FF Fém fel dol go zó Zrt. is.
Mind két vál la lat 200 főt fog lal koz tat.

– Mi lyen be ru há zá sok ra le het szá mí ta ni
a te le pü lé sen?

– A kö vet ke ző idő szak ban a pá lyá za tok
ré vén el nyert egy mil li árd fo rint tá mo ga tá si
for rás ból 447 mil lió forint for dít ha tó a vá -
ros köz pont funk ció bő ví tő fej lesz té sé re.
Eb ben töb bek kö zött köz te rü le tek bur ko la -
tai, épü le tek újul nak meg, és az uszo dá hoz
épül het egy új gyógy vi zes és egy gyer mek -
me den ce. 360 mil lió forintból kö zel 4,6 km
bel te rü le ti út ke rül fel újí tás ra 210 mil li ós
be ru há zás ból (eb ből 130 mil lió a tá mo ga -
tás) a kór ház mel let ti te rü le ten egy új
egész ség ház épül (men tő ál lo más sal
együtt). Egy 60 mil li ós ener ge ti kai pro jekt
ál tal négy ok ta tá si in téz mény ben sze rel nek
fel nap ele me ket.

– Mi lyen cél ja ik, ter ve ik van nak a
2014–2020-as cik lus ra vo nat ko zó an?

– A kö vet ke ző pá lyá za ti idő szak ban a tu -
risz ti kai le he tő sé ge ket kell erő sí te ni. Me ző -
túr 10 km-es kör ze té ben van Kö zép-Eu ró pa
egyik leg na gyobb holtágrendszere, amely
ki vá ló hor gász pa ra di csom má vál hat. A mi -
nő sí tett gyógy víz is ki hasz ná lat lan stra té gi -
ai for rás. Ezek hez kap cso ló dó an kell 
fej lesz te ni az inf rast ruk tu rá lis hát te ret is.

Me ző túr a fa ze kas ság, a vá sár és az ipar met sze té ben

Herczeg Zsolt 1964-ben szü -
le tett, vég zett sé ge me ző gaz -
da sá gi gé pész üzem mér nök,
épí tő mér nök és kör nye zet vé -
del mi szak mér nök. 1988-tól
2010-ig a ví zi köz mű-szol -
gál ta tás ban dol go zott, 1996-
tól cég ve ze tő ként. 2010-től

Me ző túr pol gár mes te re. Nős, két gyer mek
édes ap ja. 
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A Ti sza-tó nak 2010 óta jó gaz dá ja, hor -
gá sza ti ke ze lő je a Ti sza-ta vi Sport hor -
gász Nonprofit Kft., amely szak sze rű
gaz dál ko dá sa ré vén ki vá ló ered mé nye -
ket ért el, és ez a ter mé szet nek, a hor gá -
szok nak és az ide gen for ga lom nak is egy -
aránt ja vá ra vá lik.

He ge dűs Gá bor ügy ve ze tő igaz ga tó, a Ti -
sza-ta vi Sport hor gász Nonprofit Kft. ügy -
ve ze tő je pro fi szak em be rek kel vet te ma gát
kö rül, hogy az ad mi niszt rá ci ó val, a jól át -
gon dolt mar ke ting mun ká val se gít sék a
komp lex fel ada tok el vég zé sét. Ki emel ke dő
szín vo na lon te vé keny ked nek a ha lá sza ti
őrök, akik a hal ál lo mányt és a hor gász be -
csü le tet őr zik. A csa pat fel ké szü lé sét fo lya -
ma tos tré nin gek kel biz to sít ják. Pro fi rend -
őrök ok tat ják a gya kor la ti in téz ke dé sek
ele gáns, de kő ke mény ko re og rá fi á ját, sőt
még a nyelv tan fo lyam ok is rend sze re sek
az ide lá to ga tó kül föl di hor gá szok kal va ló
döc ce nő men tes kom mu ni ká ció mi att. Rá -
adá sul ma guk is ki tű nő hor gá szok! Né gyen
kö zü lük a fi nom sze re lé kes és a per ge tő
hor gá szat ban ver seny sze rű en pe cáz nak,
más részt min dent tud nak a tá ro zó ról, amit

egy jó hor gász nak tud nia kell, sőt szí ve sen
se gí te nek az ide lá to ga tó ta pasz ta lat lan
hor gá szok nak is. Az ész lelt sza bály ta lan -
ság ese té ben azon ban nincs par don. Ez így
he lyes, hi szen a nem rég élet be lé pett hal -
gaz dál ko dá si és hal vé del mi tör vény egyik
pil lé re le het a rapsicokkal szem be ni el ret -
ten tő, pél da ér té kű szank ci ók al kal ma zá sa.

De mit is kell tud nunk e cso dás hor gász -
hely ről? A Ti sza-tó mes ter sé ges víz tá ro zó,
em be ri kéz ál tal jött lét re a Kis kö rei víz lép -
cső fö lött. El sőd le ges funk ci ó ja okán el ső -
sor ban ár víz vé del mi cé lo kat hi va tott szol -
gál ni. Azt azon ban ke ve sen tud ják, hogy a
127 négy zet ki lo mé ter nyi te rü le ten má ra
már egy ál ta lán nem fe dez he tő fel az em be ri

be avat ko zás kéz je gye. Szá ra zu la tok kal, szi -
ge tek kel, csa tor nák kal tar kí tott te rü le tén
egy iga zi vad ví zi hor gász pa ra di csom ala -
kult ki. A Ti sza-tó egy négy év sza kos hor -
gász víz. Az ősz ezen idő sza ká ban még ja vá -
ban fog ják a pon tyot és a fe hér  ha la kat. Itt
ked ve ző kö rül mé nyek ese tén egé szen no -
vem ber vé gé ig tart a ponty sze zon. Már
érez he tő, hogy kez dő dik a tá ro zó ál lan dó
jel ző je ként is hasz nált „ra ga do zós” idő szak.
Tá vo li vi dé kek ről is so kan lá to gat nak el a
holt ágak csen des vi zé re egy jó csu ká zás re -
mé nyé ben, vagy épp a hi deg té li na po kat
be ara nyo zó sül lő per ge tés re. Az ak tu á lis in -
for má ci ó kért, friss hí re kért pe dig ele gen dő
a www.sporthorgasz.eu ol dal ra klikkelni.

Irány a
Ti sza-tó!

Horgászverseny a Tisza-tavon, amit minden évszakban szívesen látogatnak a pecások

Az immár hagyományosan kiváló minőségű
Kunsági natúr tejtermékeket és mikroszűrt tejeket

megvásárolhatja a Tesco Globál Áruházak Zrt.
magyarországi üzleteiben!

KUNTEJ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
5350 Tiszafüred, Igari út 57.

Tel.: 59/510-220; Fax: 59/510-237
E-mail: kuntej@kuntej.axelero.net”

H
ird
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Tiszafüred a Tisza-tavi régió
legnagyobb települése és ide-
genforgalmi központja, gya-
korlatilag a Tisza-tó főváro-
sa. Ráadásul a fekvése is ide-
ális, hiszen két főút találkozá-
sánál fekszik, és vasúttal is jól
megközelíthető. A város pers-
pektíváiról Pintér Erika pol-
gármester asszonnyal beszél-
gettünk.

– Mivel lehet a vendégeket a
Tisza-tóhoz csábítani?

– Aki nem látta még a Tisza-
tavat, el sem hinné, hogy
mennyire vadregényes a táj, s
hogy ez egy mesterséges léte-
sítmény. Szerencsére sikerült
ezt a 127 km2-t olyan természe-
tesnek megőrizni, ami csoda-
számba megy. A Tisza-tó ötvö-
zi Európa legnagyobb tündér-
fátyolmezőit és az árvízjárta
idők holtágait, mocsárvilágát, a
nagy nyílt vizeket és a folyót,
amelyet ártéri erdők öveznek,
és a Hortobágyi Nemzeti Park
részeként a világörökség része.
A tó és környéke a kerékpáro-
sok számára is igazi paradi-
csom, mert körbekerékpároz-
ható. Ezen az útvonalon halad a
nemzetközi EUROVelo 11 ke-
rékpárút, ahol 120 km aszfalto-
zott út, valamint 500 darabos,
egységes kerékpárpark áll ren-
delkezésre, amit szervizhálózat
is támogat.

Szintén nagy kincse váro-
sunknak a termálstrand. A 39 °C-
os alkáli-hidrogénkarbonátos
víz kiválóan alkalmas regene-
rálódásra és különböző moz-
gásszervi és reumatikus beteg-
ségek kezelésére.

A népművészet iránt érdek-
lődők megismerkedhetnek a hí-
res füredi fazekassággal, meg-
tekinthetik a Nyúzó Gáspár Fa-
zekas Tájházat.

– Milyen fejlesztések történ-
tek az elmúlt időszakban?

– Elnyertük a Kerékpáros-
barát település címet, ugyanis
folyamatosan fejlesztettük ke-
rékpárút-hálózatunkat. Emellett
most zárul le egy csapadékvíz-
elvezetéses pályázatunk, amely
segítségével megoldottuk a
belvíz elvezetését is. Kivitele-
zési pályázatot nyújtottunk be
az ivóvízminőség-javító prog-
ramban, ahol bór- és arzénmen-
tesítést írnak elő a szabályok.
Befejeztünk egy közösségi
közlekedéses kistérségi pályá-
zatot a Jászkun Volán és a Köz-
út Kft.-vel közösen – Tiszafü-
red gesztorsága mellett – nyolc
település érintettségével. Ered-
ményeként szép új buszváróink
vannak, amelyek egyaránt esz-
tétikusak és biztonságosak.
Szintén pályázati forrásokból,
átalakítás révén, sikerült egyik
épületünket idősek nappali el-
látására hasznosítani. E téren
vannak további elképzeléseink
is. Egy lengyel gyógyászati cég
befektetőként jelentkezett, sú-
lyosan sérült gyermekek keze-
lését szeretnék megvalósítani a
gyógyvíz hasznosításával. Ez a
projekt szerződéskötési sza-
kaszban van. Ugyancsak egy
uniós pályázat révén sikerült
befejeznünk a gimnáziumunk
korszerűsítését.

– Milyen fejlesztésekben
gondolkodnak?

– Reményeink szerint ha-
marosan elindul a 33-as út
megerősítésének kivitelezése.
Erre évek óta várunk, és remél-
jük, hogy elkészülte pozitív ha-
tást fejt ki a város gazdasági
életére. Gondolkodunk egy ipa-
ri tevékenység céljára haszno-
sítható terület kialakításában.
Úgy hisszük, hogy az adottsá-
gaink kedvezőek, a megfelelő

humánerőforrás és a javuló lo-
gisztika megkönnyítheti a be-
fektetői szándékot.

– Milyen rendezvényekkel
büszkélkedhetnek?

– Közel 4 évtizedes múltra
tekint vissza a Halas Napok
Fesztivál, amely háromnapos
rendezvény, és tömegeket moz-
gat meg. Nagy előnyünk a tu-
rizmusban, hogy minden in-
gyenes. A helyi családoknak
kedvelt helye a kerékpáros pi-

henőpark, ahol kilátó, játszótér
és főzőhelyek kerültek kialakí-
tásra. Van egy kalandparkunk
is, ami azért kuriózum, mert
szigeten épült.

A horgászat megnyújtja
a szezont. Nagyon népszerű, 4
évszakos horgászvíz a Tisza-tó,
ahol változatos halfajokra lehet
horgászni.

Nem véletlen, hogy aki
megcsodálja ezt a tájat, az bele-
szeret, és évről évre visszatér.

Tiszafüred a Tisza-tó fővárosa és idegenforgalmi központja
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