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Hajdú-Bihar megye

KedvesOlvasó!

A hortobágyi Kilenclyukú híd Magyarország leghosszabb közúti kőhídja

Hajdú-Bihar megye és a „biharikumok”

A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke, Bodó Sándor jelentős előrelépésnek tartja: a források elosztásánál van
lehetőség arra, hogy a helyi igényekről
helyben szülessen döntés. Az elnök a
„biharikumokról” és saját jövőbeli terveiről is beszámolt magazinunknak.

– Milyen adottságok jellemzik a megyét?
– Hajdú-Bihar megye jó mezőgazdasági
adottságokkal rendelkezik, és egyre inkább
visszatalálunk az ebből fakadó értékekhez.
Kiváló turisztikai jellemzők határozzák
meg a megyét, gondoljunk akár a Tiszapartra, akár Debrecenre vagy Hajdúszoboszlóra, akár a Ligetaljára. Történelmi
emlékekből sincs hiány, és a megye a tudásbázisára is büszke lehet. Egyszóval azt
kell mondanom, hogy Hajdú-Bihar megyében kerek a világ.
– Hogyan értékelné a most záruló önkormányzati ciklust?
– Az elmúlt négy évben jelentős változások történtek, és úgy gondolom, hogy
rendkívül nagy munkát végeztünk. A ciklus
elején csaknem harminc egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális és közművelődési
intézmény tartozott a megyei önkormányzathoz, ami egyre nagyobb terhet rótt ránk.
Az állami szerepvállalást követően kön�nyebb lett a helyzet. A megyei területfejlesztés és a vidékfejlesztés irányainak körvonalazódása után remek szövetségesekre
találtunk a települési önkormányzatok és
a gazdasági szereplők körében. Közben át
kellett vennünk a fejlesztési ügynökségek
működtetését, méghozzá úgy, hogy a folyó
projekteken ez ne érződjön.
– Az Európai Unióban újabb hétéves
költségvetési ciklus indul. Mit jelent ez a
megye életében?
– Nagyon hasznosnak tartom, hogy immár a megyei önkormányzatok is rendelkeznek saját forrással. A kormány és Brüsszel

által kötött megállapodásban rögzítetteken
kívül Területi Operatív Programok is léteznek, amelyeknek az a lényege, hogy a helyben felmerülő igények esetében a helyi közgyűlések döntenek a forrásfelhasználásról.
– Mekkora uniós forrás áll Hajdú-Bihar
megye rendelkezésére?
– A hét év alatt 53 milliárd forintot fordíthatunk a megye hasznára. A pénz egy része
a vonatkozó kormányrendelet értelmében
földrajzi alapon, járásonként osztható el. A
forrás másik részét gazdaságélénkítésre kell
fordítani. Ezen belül is öt fő csoportot határoztunk meg. Az első az élhető Hajdú-Bihar
megye megvalósítását szolgálja. Ennek a
forrásfelhasználásnak a „biharikum” a szlogenje, azaz a megyében előállított termékek
versenyeztetése, piacra juttatása, forgalmazása és felhasználása áll a fókuszban. A
pénzeszköz második részéből a turizmus fejlesztését, a harmadikból a megújuló energiát
fogjuk finanszírozni. A negyedik szelet a kor
követelményeinek megfelelő innováció céljait szolgálja. A források ötödik részét pedig
gazdaságélénkítésre fordítjuk.
– Ön országgyűlési képviselőként folytatja pályafutását. Milyen érzéssel áll fel a
megyei elnöki székből?
– A jövőben ugyanúgy a megye érdekeit
fogom képviselni, mint ahogyan eddig is tettem. Szerencsére a kiépített kapcsolatok és a
megszerzett tapasztalat nem vész el, és minden
adott a további együttműködésre a megyei településekkel és gazdasági szereplőkkel.
Bodó Sándor
1963-ban született Püspökladányban. Eredetileg pedagógus
végzettséggel rendelkezik, de a
Magyar Testnevelési Egyetemen
és a Budapesti Műszaki Egyetemen is szerzett egy-egy diplomát. Húsz évig tanított, majd
2006-tól 2011-ig Sárrétudvari
polgármestere volt, azóta a Hajdú-Bihar Megyei
Közgyűlés elnöke. Nős, két gyermek édesapja.

Debrecenben születtem, és tizennyolc
éves koromig éltem ott. Az Ady Endre
Gimnázium irodalom-dráma tagozatára
jártam, ami akkor még csupán három éve
létezett. Frissen végzett, fiatal és lelkes tanárok foglalkoztak velünk. Ők is és mi is
nagy lendülettel vetettük bele magunkat
a munkába és a tanulásba. A gimnázium
nagyon fontos volt számomra azokban az
években. Életemben a másik fő élményt
a versenytánc és a mazsorett jelentette.
Egészen pici korom óta tornáztam, majd
táncoltam a Debreceni Majorette Együttes és Ifjúsági Fúvószenekar kötelékében. Egy-egy jubileumi rendezvényre
még ma is szívesen visszamegyek a szülővárosomba, hogy a régi együttesemmel
közösen lépjek fel.
Örök emlék marad a gyerekkoromból, hogyan füstölte és kopasztotta a
nagymamám a konyhában a csirkét,
vagy hogyan készítette a házi száraztésztát. Mi, debreceniek egyébként a
süteményt is tésztának hívtuk.
Mostanában évente csupán kétszerháromszor látogatok haza Debrecenbe,
akkor is inkább nyáron, pedig másfélkét óra alatt oda lehet érni a fővárosból. Ma már egészen más arcát mutatja
Debrecen, mint amit gyerekkoromban
megismertem. Megszépült a belváros,
és a korábbinál sokkal több lehetőség
nyílik a kikapcsolódásra, a szórakozásra vagy akár egy-egy sétára. Hallottam
az új stadionról és a nagyszerű szabadtéri színpadról! Talán hamarosan magam is megnézem…
Látogassanak el Önök is Debrecenbe és Hajdú-Bihar megyébe, ahol szeretettel várják önöket!
Schell Judit
Jászai Mari-díjas színésznő
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A megye gazdasága a dinamikus fejlődés útján
A mezőgazdasági prémium termékek
előállítása jelentheti az egyik fő kitörési
pontot a megye számára Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint. A
kamara minden erejével azon van, hogy
erősítse a kis- és középvállalkozásokat,
az erőfeszítéseknek pedig nincs is jobb
visszaigazolása, mint a megye tanulóinak
kiváló szereplése a szakmai versenyeken.
– Milyennek látja a megye gazdaságát?
– A megye gazdasága kétpólusúan fejlődik. Debrecen és a hajdúsági területek az
elmúlt években jelentős fejlődésen mentek
keresztül. Egyre hangsúlyosabb szerephez
jutnak a kis- és középvállalkozások, amelyek remélhetőleg jól használják majd a
most kezdődő európai uniós gazdasági ciklus nyújtotta lehetőségeket. A bihari részek
viszont kissé elmaradottabbak. Nagyon
fontos feladat lenne minél több munkahely
létrehozása ezeken a településeken. Erre az
egyik megoldás a román–magyar együttműködés hatékonyabbá tétele, hiszen tőlünk csupán néhány kilométerre olyan ipari
parkok találhatóak, amelyek a magyarországi munkaerőt is szívesen fogadják.
– A gazdaság mely ága a leghangsúlyosabb?
– Hajdú-Bihar a legnagyobb agrármegye, amely jelentős tartalékokkal rendelBrit–magyar üzleti találkozó

kezik. Igen jó minőségű termőföldjeink
vannak, s a korszerű öntözés feltételei is
részben adottak. Olyan termények előállítására lenne szükség, amelyek értékesítése
során megtérül az öntözési költség. Véleményem szerint a prémium agráripari termékek, ezen belül is a funkcionális élelmiszerek előállítása lehetne az egyik jó irány,
különös tekintettel arra, hogy a Debreceni
Egyetemmel való együttműködés jegyében
számos értékes kutatás eredményeit is felhasználhatják az élelmiszergazdálkodók.
A mezőgazdaságon kívül a gyógyszeripar
és az IT-szektor is jelentős erőt képvisel
a megyében. Szeretnénk elérni, hogy a
multicégek bedolgozói egyre inkább a helyi vállalkozók köréből kerüljenek ki. A
kamara igyekszik segíteni abban, hogy a
kis- és középvállalkozásokat erre alkalmassá tegyük. Ezért is fontos számunkra, hogy
részt vegyünk a fiatalok képzésében.
– Milyen eredménnyel folyik a képzés?
– Mi sem igazolja jobban a munkánkat,
mint a fiatalok által elért versenyeredmények. Az idén hetedik alkalommal megrendezett Szakma Sztár Fesztiválon, amelyen
a gyakorlati szakmák tanulói mérik össze képességeiket, kiemelkedően szerepeltek a versenyzőink. A 13 döntőbe jutott végzős tanuló közül valamennyien az első tíz között
végeztek, nyolcan pedig dobogós helyet

szereztek. Különösen büszkék vagyunk a
három első helyezett diákunkra: Kiss Tibor
villanyszerelőre, Vass Attila kőművesre és
Vér Bence elektronikai technikusra.
– Milyenek a kamara és a megye kapcsolatai?
– Kiemelkedően jó partneri kapcsolatokat ápolunk a megyével, Debrecen
várossal, a Debreceni Egyetemmel és az
önkormányzatokkal. Az utóbbiak közül különösen azokkal, ahol területi szervezeteink
is működnek, azaz Hajdúböszörménnyel,
Hajdúnánással, Hajdúszoboszlóval, Beret�tyóújfaluval és Püspökladánnyal. Büszkék
vagyunk arra, hogy a kamara a gazdaság
minden szegmensét le tudta fedni.
– Milyenek a határon túli kapcsolataik?
– Szerteágazóak a külföldi kapcsolataink
is, amelyekkel szélesítjük a vállalkozóink
üzleti lehetőségeit, exportját és befektetési lehetőségeit. Tagjai vagyunk az Enterprise Europe Network Hálózatnak, amely az Európai
Unió egyetlen KKV-fejlesztéssel foglalkozó
hálózata. Ez a szervezet több mint 50 országban kínál és közvetít üzleti lehetőségeket,
így segítve a kis- és középvállalkozásokat
termékeik és szolgáltatásaik nemzetközi piacokon való megjelenésében. A hajdú-bihari
Enterprise Europe Network nyitott a bármely
szektorban működő kis- és középvállalkozások irányában. Szolgáltatásaink közé tartozik
többek között az üzleti partnerek keresése,
üzleti partnerkereső adatbázisok létrehozása,
működtetése, céglátogatások, valamint különböző tájékoztató rendezvények és bilaterális üzletember-találkozók szervezése.
Miklóssy Ferenc
1944-ben született Kőszegen.
Gépgyártás-technológus,
gépészmérnök, mérnök-közgazdász. 1982-től igazgatója a
KEVIÉP Kft.-nek. A HajdúBihar Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara
általános alelnöke, Debrecen díszpolgára és Finnország magyarországi tiszteletbeli konzulja.

Sikeres piaci érvényesülés a kamara segítségével
• Tanácsadás a vállalkozásoknak, együttműködve a Debreceni Egyetemmel,
a Kormányhivatal szakigazgatási szerveivel, a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalával, a kamarai szakértőkkel és az Enterprise Europe Network
Hálózattal.
• Az Üzlet és vállalkozás című gazdasági magazin kiadása, amely 40 ezer
példányban jut el az olvasókhoz.
• Online szolgáltatások a vállalkozásfejlesztéshez: InnoPortfólió – országos innovációs adatbázis; Nyitott labor – országos kutatási humán- és eszközkapacitás adatbázis; Klaszterportfólió – országos klaszteradatbázis.
• Nemzetközi üzletfejlesztési szolgáltatások: üzletember-találkozók szervezése, kiutazás nemzetközi vásárokra, kiállításokra.

•

Szakképzési tanácsadás vállalatok részére.

• A forráshoz jutás segítése a Széchenyi Kártya Hitel Program konstrukció
termékeinek, az Útdíj hitelnek és az Új Széchenyi Hitelprogram keret nyújtotta lehetőségeknek kedvezményes igénybevételével.
• Tanácsadás vámügyi, békéltető testületi és más ügyekben.

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13–15. • Telefon: +36-52-500-710 Fax: +36-52-500-720 • Web: www.hbkik.hu • E-mail: hbkik@hbkik.hu
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A megye
híres szülötte

5

Ezerszínű Hajdú-Bihar megye
Hajdú-Bihar az ország egyik legnagyobb agrármegyéje, így a gazdálkodás ma is
fontos a térségben. De a megye sok más miatt is nevezetes, legyen szó a kikapcsolódásról vagy a gyógyulásról, a történelmi emlékekről, a gasztronómiáról vagy
éppen a sokszínű kulturális rendezvényekről.

Szabó Magda
(1917–2007)
„Tisztelem a szenvedélyeket,
a közönnyel nem tudok mit kezdeni.”
1917. október 5-én született Debrecenben. A Régimódi történetből képet kaphatunk szülei házasságáról, az Ókút alapján pedig megsejthetjük,
milyen lehetett csodálatos gyermekkora. „Két író
gyermeke voltam” – írta. És ezt is: „Két tündér
gyermeke voltam.”
Szabó Magda már gyermekként kitűnt eszével és műveltségével. Még iskolába sem járt,
amikor jogász édesapjával már latinul beszélgetett. Szülővárosában, a mostani Debreceni
Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában
(akkori nevén a Dóczi Leánynevelő Intézetben),
a „kisasszonygyárban” tanult, itt érettségizett
1935-ben. Ebben az időszakban született nevezetes dolgozata, amelyet egy iskolai múzeumlátogatáson látott mű egyik szereplőjéről írt.
Munkácsy Mihály Ecce homo című festményéről nem Jézust vagy Pilátust választotta, hanem
egy kóbor kutyát. Ekkortájt figyeltek fel „a kutyás Szabó” írói tehetségére.
Magyar-latin szakon végzett a Debreceni Tudományegyetemen. Néhány évig a Dócziban, majd
Hódmezővásárhelyen tanított. 1945-től a vallásés közoktatásügyi minisztériumban dolgozott, közben pedig verseket írt. Polgári származása miatt
1949-ben elbocsátották, egy napja odaítélt Baumgarten-díját is visszavették, és nem jelenhettek
meg írásai. Újra tanított, majd 1958-tól, amikor
ismét publikálhatott, sorra jelentek meg ifjúsági
regényei. Főhivatású író lett, és a Freskóval, Az
őzzel igazán ismertté vált, külföldön is felfigyeltek
rá. Az egyik legtöbbet fordított magyar íróként regényei számos országban és nyelven megjelentek.
1947-ben kötött házasságot Szobotka Tibor
íróval, akivel megélhette a „mitológiai szerelmet”. Megmaradt Szobotkának című regényében
örökítette meg férje alakját.
Alapító tagja volt a Digitális Irodalmi Akadémiának. 1985 és 1990 között a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoki és zsinati világi
alelnöki tisztét is ellátta. Debrecenben, amely
számára a „holtig haza” maradt, könyvesboltot
neveztek el róla.
2007. november 19-én kerepesi otthonában
érte a halál, könyvvel a kezében.

A Debreceni Virágkarnevál a megyeszékhely egyik legnagyobb szabású rendezvénye, amelyet 1966-ban tartottak meg először. A karnevál mára egyhetes fiesztává nőtte ki magát.

A megyében több remek fürdő is található, köztük a legnagyobb a Hajdúszoboszlói Hungarospa. A fürdők gyógyvize kiválóan alkalmas számos betegség kezelésére.

Hajdú-Bihar megyében mindig fontos szerepet játszott a mezőgazdaság. A térségben
büszkén ápolják a tradicionális alföldi gazdálkodás hagyományait.
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ÉTELINTOLERANCIÁVAL is gondtalanul
pihenhet a debreceni Nagyerdő szívében

A megújult debreceni Aquaticum Termál
és Wellness Hotel«««« felkészült konyhai
személyzetével az ételintoleranciával
élőknek is változatos menüt kínál. Kövesse nyomon, ahogyan elkészülnek a
fogások!
Az ételintoleranciával élők és családtagjaik – főleg a családanyák – jól
tudják, egy-egy nagyobb utazás milyen megterhelő, hiszen a speciális étrendhez elő kell készülniük, s gyakran
otthonról kell vinniük a hozzávalókat,
mert nem lehetnek biztosak abban,
hogy az adott szálláshelyen megfelelő
konyhatechnikával és megfelelő alapanyagokból elkészített fogásokat kapnak-e. Előfordul, hogy a személyzet
sem áll a helyzet magaslatán.
Újjávarázsolt szálloda, megújult étlap,
felkészült személyzet
Az utóbbi években világszerte egyre nagyobb figyelmet fordítanak a különböző
táplálkozási igényekkel rendelkezők,
a speciális étrendet folytatók étkezésére. A megújult Aquaticum Termál és
Wellness Hotel«««« is csatlakozik ehhez
a trendhez, hogy Vendégeink a lehető
legjobban kikapcsolódhassanak, és való-

di pihenést jelentsen számukra a nálunk
eltöltött idő.
Szállodánkban az ételintoleranciával
élőknek sem kell aggódniuk, megszokott
étkezési ritmusukat a megújult technológiát alkalmazó Natura étterem biztosítja.
Tejfehérje-allergiáját, glutén- vagy laktózintoleranciáját, cukorbetegségét nálunk
nem kell külön jeleznie, hiszen svédasztalunkról kedvére válogathat az előírt diétának megfelelő finomságok közül, sőt, az
étlapunkon is bőségesen talál – külön piktogrammal megjelölt – diétás fogásokat.
A természet színvilágát tükröző
Natura étterem bőséges svédasztalával
biztosítja, hogy Szállóvendégeink napja
energikusan induljon, és kellemesen záruljon. Itt barátságos környezetben mindenki megtalálja az ízlésének megfelelő
finomságokat, a személyzet felkészülten
áll a Vendégek rendelkezésére.
A jövőben a saját szemével győződhet
meg arról, hogyan készülnek az ételek
A különböző diétáknak megfelelő ételeket gondosan válogatott, speciális
nyersanyagokból készítjük, a HACCP
előírásainak megfelelően, táplálkozási
szakértő felügyelete mellett. A közeljövőben Vendégeink számára egy izgal-

mas lehetőséget is biztosítani fogunk. A
diétás konyhában kamerát helyezünk el,
így az érdeklődők a televízió képernyőjén keresztül akár a saját szobájukból is
nyomon követhetik majd az utat, amíg
a nyersanyagból készétel lesz, s egyben
bepillantást nyerhetnek a konyhai kulis�szatitkok rejtelmeibe is.
Ha az Aquaticum Termál és Wellness
Hotel«««« szolgáltatásait választja, valóban gondtalanul telik a pihenés, és a kikapcsolódás tényleg kikapcsolódás lehet.
Látogasson el hozzánk!

További információ:
Aquaticum Debrecen
Termál & Wellness Hotel««««
4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.
Tel.: + 36 52 514 111 | Fax.: + 36 52 311 730
E-mail: hotel@aquaticum.hu
www.aquaticum.hu
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Hatékony és olcsó állam az ügyfelek érdekében

2013-ban másfél millió ügyfelet fogadott a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
A polgárok azt látják, hogy az ügyintézés gyorsabb, kevesebb utánajárás szükséges, az ügyféltér szebb, kulturáltabb;
de mi azt is látjuk, hogy hatékonyabb,
átláthatóbb és olcsóbb államigazgatást
hoztunk létre – összegezte az eltelt négy
évet Rácz Róbert, Hajdú-Bihar megye
eddigi kormánymegbízottja.
– Hogyan zajlott, zajlik Hajdú-Bihar
megyében a közigazgatás átalakítása?
– A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
2011. január 1-jén kezdte meg működését a
megyei közigazgatási hivatal és 17 területi
államigazgatási szerv integrációjával.
Alapvetően a funkcionális – humánerőforrás-gazdálkodási, jogi, pénzügyi, informatikai és koordinációs – feladatokat integráltuk, míg a szakigazgatási szervek szakmai
autonómiája megmaradt.
Az első két évben a kormányhivatal
elhelyezésének racionalizálásával, a bérelt
ingatlanokra vonatkozó szerződések felmondásával és az ügyintézési centrumok
létrehozásával – utóbbiakban az ügyfelek
több szakigazgatási szervet megtalálhatnak
egy épületben – közel 80 millió forint megtakarítást értünk el.
A járási hivatalok létrehozása során
kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy
Hajdú-Bihar megye valamennyi településén
– legalább ideiglenes ügysegéd által – elérhetőek legyenek a járási hivatalok szolgáltatásai, így az ügyfelek helyben, az általuk
megszokott módon intézhetik államigazgatási ügyeiket. Hajdú-Bihar megye 10 járásában a járási székhelyeken túl az okmányirodával rendelkező kilenc városban és további
63 településen ügysegéddel – az ügyfél
helyett az ügyintéző utazik – látják el feladataikat a járási hivatalok.
A járási törzshivatalok és a járási szakigazgatási szervek ügyfélfogadási idejének
vizsgálatát követően összehangolt, egységes, az ügyfelek igényeit figyelembe vevő
ügyfélfogadási rendszert alakítottunk ki.
Az okmányirodákban bevezettük a hetente
egyszeri hosszabbított, folyamatos, 18
óráig tartó ügyfélfogadást, amelyet az ügyfelek igényelnek is.

– Hogyan halad a kormányablak-rendszer kialakítása?
– A Jó Állam-program megvalósításának egyik legfontosabb eleme az egyablakos ügyintézési rendszer kialakítása,
amelynek első lépése a kormányablakok
létrehozása volt.
Februárban és áprilisban három helyszínen – Nyíradonyban, Debrecenben és
Tiszacsegén – nyitottunk okmányirodai
szolgáltatásokat is nyújtó kormányablakot.
Debrecenben, a Piac utca 42–48. szám alatt
az ország egyik legnagyobb kormányablaka
működik a Debreceni Járási Hivatal szervezetén belül. Közel 585 négyzetméteren, 28
munkaállomáson, új informatikai és ügyfélhívó rendszerrel fogadja reggel 8-tól este 8
óráig az ügyfeleket. Emellett 2014 júniusában – jelentősen növelve az ügyfélfogadási
időt – a Darabos utca 9–11. szám alatt
a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, valamint
az
Egészségbiztosítási
Pénztári
Szakigazgatási Szerv közös ügyfélszolgálatát alakítottuk ki. Ebben az évben várhatóan
további négy helyszínen nyílik kormányablak: Hajdúböszörményben, Nádudvaron,
Debrecenben a Kálvin téren és Derecskén.
– Mennyire használják az emberek a
kormányablakokat?
– A kormányhivatal jelentős ügyfélszolgálati tevékenységének mértékét
mutatja, hogy 2013-ban 1,5 millió ügyfelet
fogadott, a személyes megjelenésen túl
400 ezer telefonos érdeklődést intézett. A
teljes ügyfélforgalom 82 százaléka a járásokban jelentkezett, amely az államigazgatás területi szemléletét erősíti.
Tapasztalataink szerint jó döntés volt a
kormányablakok kialakítása, az ügyfelek
szívesen intézik itt ügyeiket. Az ügyfél-elégedettségi kérdőíveken kiemelik a rövid
várakozási időt, az ügyintézők felkészültségét, kedvességét és az igényes környezetet.
A reggel 8-tól 20 óráig tartó ügyfélfogadás
pedig lehetővé teszi, hogy az állampolgárok
ne munkaidőben, szabadnapjukat felhasználva, hanem munkaidő után is intézhessék
ügyeiket, előzetes időpontfoglalás nélkül is.
– Elégedett-e azzal, amit az elmúlt
években sikerült megvalósítani?

– A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal megalakulását követő első két évben
– tevékenysége alapelemévé az új típusú,
bizalmi alapú ügyfél–hivatal kapcsolatot
helyezve – jelentős lépéseket tett a hatékonyan, költségtakarékosan működő szervezet kialakítása érdekében.
A járási hivatalok létrejötte, a feladatok
és az ügyintézők átvétele az önkormányzatoktól nem jelentett problémát az ügyintézésben, az átállás zökkenőmentesen történt.
Kiemelt kormányhivatali feladatot
jelentett a 2013. évi téli közfoglalkoztatási
program végrehajtása. Ennek keretében
Hajdú-Bihar megyében több mint 16 ezer
főt vontunk be a közfoglalkoztatásba.
2013-ban megszülettek a magyar termőföld védelmét biztosító jogszabályok,
melyek végrehajtása során a földhivataloknál új feladatként, megyei szinten évi közel
30 ezer termőfölddel kapcsolatos szerződés kerül jóváhagyásra.
Említhetném még a nyugdíjrendszer új
intézkedéseivel összefüggő feladatainkat,
például a „Nők 40” programban közel
2500 nyugdíj-megállapítás született, s 250
ezer papíralapú dokumentum digitalizálását végeztük el.
Az eredmények azt mutatják, hogy a
létrehozott kormányhivatali struktúra,
működési mechanizmus megfelelő kereteket teremtett az állam feladatainak hatékonyabb, költségtakarékosabb ellátásához, és
meghatározó lépéseket tettünk az új, partnerszemléletű ügyfélkapcsolatokat kialakító államigazgatás megvalósítására.
Rácz Róbert
1967-ben született Miskolcon.
Történelem-angol nyelv és
irodalom szakos tanári diplomáját a debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetemen
szerezte. 2002 óta országgyűlési képviselő, 2006-tól 2011ig a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke, 2011 és 2014 között a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja.

8

Hajdú-Bihar megye

A Teva Gyógyszergyár otthonra lelt Debrecenben
A Teva hazai leányvállalata, a Teva
Gyógyszergyár Zrt. székhelye Debrecenben található, amely a globális vállalat
egyik stratégiai gyártó és kutatás-fejlesztési központja is. Kaszás Mihály vezérigazgató büszke a vállalat és a város
példaértékű együttműködésére.
– Hogyan illeszkedik a Teva történetébe
Debrecen?
– Mind a Teva, mind pedig magyarországi
leányvállalata, a Teva Gyógyszergyár Zrt.
több mint 100 éves múltra tekint vissza.
Magyarország egyik legnagyobb gyógyszergyáraként meghatározó a szerepe az
iparágban. A termelés jelentős részét exportáljuk, ugyanakkor kiemelten fontos
számunkra a magyar betegek ellátása. Hazánkban jelenleg minden hetedik betegnek
a Teva biztosítja a gyógyszeres terápiát. A
vállalat a nemzetgazdaságért is igyekszik
sokat tenni. Folyamatosan hoz beruházásokat Magyarországra, továbbá a munkahelyteremtésben is jelentős a szerepe a régióban
és az országon belül, exporttevékenységével
pedig javítja a pozitív külkereskedelmi mérleget. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a
Teva a magyar gyógyszerészek és vegyészek szakmai tapasztalatában és tudásában
bízva hazánkat választotta egyik gyártási és
K+F központjának, ráadásul a magyarországi vállalat székhelye Debrecen.
– Mi a debreceni gyáregység fő profilja,
és hogyan illeszkedik a Teva-csoportba?
– A debreceni székhely főleg hatóanyaggyártással, illetve szilárd gyógyszerformák
(például tabletták, kapszulák) gyártásával
foglalkozik. A város a Teva-csoport egyik
stratégiai gyártó-, illetve K+F központja. A
vállalatcsoporton belül a legnagyobb tablettagyártási kapacitással rendelkezik, s a
Teva termelésének mintegy hatoda készül
Debrecenben. Magas színvonalú munkával,
megkérdőjelezhetetlen minőséggel, nagy
szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező
dolgozói gárdával sikerült elismerést kivívnunk a vállaltcsoporton belül.
– Milyen beruházások zajlottak a közelmúltban, és mi várható a jövőben?

– Az elmúlt években 200 milliárd forintot meghaladó értékű beruházást végzett a
vállalat Magyarországon. Debrecenben jött
létre az Európai K+F Központ, valamint
a High Containment üzem, amely magas
hatáserősségű gyógyszereket állít elő zárt
rendszerben, a környezet és a dolgozók maximális védelme mellett. De itt található az
úgynevezett MegaPack csomagolóüzem is,
amely a maga nemében Európa legnagyobb
tablettacsomagoló üzeme. Idén egy gyógyszerfejlesztéshez kapcsolódó kutatás-fejlesztési programot indítottunk, melyhez az
Új Széchenyi Terv keretében csaknem 30
százalékos támogatást kaptunk. Ezek a beruházások Debrecenbe hozták a gyógyszergyártás létező legmodernebb technológiáit,
illetve számos új munkahelyet teremtettek.
Jelenleg arra koncentrálunk, hogy sikeresen záruljanak ezek a projektek, de addig
is keressük a lehetőséget a jövőbeli újabb
fejlesztésekre.
– Milyen az együttműködés a Debreceni Egyetemmel?
– A Debreceni Egyetem több területen
is jó partnere a vállalatnak. A különféle típusú tudományos és szakmai együttműködéseink során hasznosítjuk egymás szellemi
kapacitását. Két kihelyezett tanszéket működtetünk, melyeknek keretében a természettudományi karok hallgatóit (például a
vegyészeket, a vegyészmérnököket, a biológusokat és a környezetmérnököket), valamint a gyógyszerészhallgatókat vezetjük
be az ipari gyógyszergyártás rejtelmeibe és
szépségeibe, a tapasztalatszerzési lehetőséggel megkönnyítve számukra a pályakezdést,
illetve segítve a későbbi elhelyezkedéssel
kapcsolatos döntésük meghozatalát.
– Milyen kölcsönhatásban van a Teva
Debrecennel?
– A vállalat hagyományosan jó kapcsolatot ápol Debrecennel. Aktívan részt
veszünk a város életében, a rendezvényein, például a Virágkarneválon, a Bringázz
a munkába mozgalomban, az óvodaszépítésben, a város focicsapatának támogatásában. Igyekszünk a nálunk zajló eseményekről megfelelően tájékoztatni a lakosságot,

és szívesen fogadjuk az ő visszajelzésüket
is. Nemcsak közvetlenül a dolgozóink,
hanem a családtagjaik, a szolgáltatók és a
beszállítók révén becsléseink szerint nagyságrendileg 10 ezer ember megélhetését
biztosítja a vállalat.
– A Teva láthatóan nagy figyelmet fordít arra, hogy kellemes munkakörnyezetet
biztosítson a dolgozóknak. Miért tartják ezt
fontosnak?
– Életünk meghatározó részét a munkahelyen töltjük, ezért nagyon fontos a munkahelyi környezet. A világos, megfelelően
hűtött és fűtött terület biztosítása alapvető.
Figyelünk arra is, hogy az ülőmunkát végző
dolgozók ergonómiailag megfelelő székeken
ülhessenek. Az éjszakai műszakban vagy a
folyamatos munkarendben, illetve a szkafanderben dolgozók a Munka Törvénykönyvében előírtnál magasabb pótlékot kapnak.
Különösen nagy jelentőséget tulajdonítunk
annak is, hogy a dolgozók és a vezetők tisztelettel bánjanak, beszéljenek egymással.
– Melyek a Teva legfőbb célkitűzései
globálisan, illetve Debrecenben?
– A Teva globálisan azt tűzte ki célul,
hogy a világ megkerülhetetlen gyógyszergyártója legyen, teljesítve kötelességét a
betegek, a vásárlók, a részvényesek és a
dolgozók felé. Debrecenben továbbra is
szeretnénk a város sikeres vállalkozása maradni, és minél több embernek adni biztos
megélhetést akár közvetlenül, akár közvetve. Városi programunkat idézve: Debrecen
és a Teva együtt jól jár.
Kaszás Mihály
1959-ben született Hajdúszoboszlón. 1984-ben okleveles vegyészmérnökként végzett a Budapesti
Műszaki Egyetemen. 30 éve csatlakozott a Teva Gyógyszergyár
elődjéhez, a BIOGAL Gyógyszergyár csapatához. Három éve a
gyár vezérigazgatója, előtte a Teva
magyarországi gyógyszerhatóanyag-gyártását irányította. Nős, két felnőtt gyermeke van.

A Teva számít a debreceni gyógyszerészek szakértelmére, és mintegy tízezer ember megélhetését biztosítja
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Hajrá Debrecen!

A kormány 2010 után elhatározott stadionépítési programjának megfelelően,
döntéshozói körökben is megérlelődött a
Nagyerdei Stadion fejlesztésének terve,
s rövidesen elindult a fejlesztési projekt.
Az állami és önkormányzati tulajdonban
lévő Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós
Kft. elkészíttette a szükséges terveket,
amelyek alapján 2012 őszén kiírhatták a –
teljes körű tervezést és a használatbavételi
eljárás lebonyolítását is magában foglaló
– kivitelezési közbeszerzési pályázatot.
A közbeszerzési eljárás nyertese, a debreceni székhelyű HUNÉP Universal Zrt.
és az Épker-Service Zrt. alkotta „Hajrá
Debrecen” nevű konzorcium 2013. január 29-én vette át a munkaterületet, hogy a
folyamatos tervezést is magában foglaló,
tizenöt hónapos átfutási idő alatt egy sok
tekintetben egyedi, a város pihenőparkjába simuló, minden igényt kielégítő arénát
építsenek a cívisvárosban.
A 12,5 milliárd forint értékű munka 2014.
április végén zárult: az 1934-ben átadott
Nagyerdei Stadion alakot váltott – immár

egy igazi XXI. századi multifunkcionális létesítmény áll a közönség rendelkezésére.
A Nagyerdei Stadion építői egy 20 340
nézőt befogadó, a Magyar és az Európai
Labdarúgó Szövetség minden kívánalmát
teljesítő, a szakma és a nagyközönség köreiben is elismert, impozáns építészeti és
szerkezeti kialakítású, különleges fedésű,
eddig egyedülálló kiszolgálórendszerekkel felszerelt, minden igényt kielégítő, a
tömegek kikapcsolódását és szórakozását
biztosító létesítményt hoztak létre Debrecen nagy múltú pihenőparkjában.
Csak felsorolásszerűen néhány érdekesség, amelyek egyedivé teszik az építészeti kialakítást megálmodó Bord Kft.,
a szakmai bravúrnak számító tartószerkezeti elemeket megalkotó Hydrastat Kft.,
illetve a napokra lebontott ütemtervhez
igazodó „Hajrá Debrecen” kivitelezői
konzorcium közös alkotását:
• az épület harmonikusan illeszkedik a
környező védett parkhoz, nem „lép ki”
az 1934-ben megépített stadion által
elfoglalt területből;
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• a közönség mozgását – a természetet
kímélő módon – acélpillérekre állított,
a levegőben vezetett, csaknem 2 km
hosszúságú járda vezeti le;
• az épület tartószerkezete Magyarországon még nem alkalmazott építőipari
innovációt testesít meg;
• a tetőszerkezet – az acéltartók a speciális membránfedéssel –, valamint a
homlokzati megjelenés unikális arculatot kölcsönöz a stadionnak;
• a játéktér kialakítása és talajszerkezete
pontosan megfelel a Nyugat-Európában alkalmazott legkorszerűbb megoldásoknak;
• az épületben számos – a sporteseményektől független – kiszolgáló létesítmény is helyet kapott, a konferenciaközpontja önálló rendezvények
fogadására is alkalmas;
• a lelátó minden szakaszát akadálytalanul közelíthetik meg a mozgásukban
korlátozott látogatók;
• a stadion installációs és információs
rendszere kielégíti a legmagasabb szintű közvetítési, hangosítási, beléptetési
és világítási igényeket;
• 1200 adagos melegkonyha és számos
büfé biztosítja a szurkolók, a VIP-vendégek és az egyéb rendezvények résztvevőinek színvonalas kiszolgálását.
A Nagyerdei Stadion 2014. május 1-jén
18 óra 30 perckor nyitotta meg kapuit.
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A világot a debreceni FAG is mozgásban tartja
„Közösen tartjuk mozgásban a világot” – hangzik a német Schaefflercsoport mottója. A cégcsoport 2002 óta
foglalja magába a LuK, az INA és a
FAG márkaneveket. Mint Szabó Péter
ügyvezető igazgató hangsúlyozza, ezek
a márkák egyet jelentenek a pontossággal, a legkiválóbb minőséggel, az
innovációs erővel és a magas fokú vevőorientáltsággal.
A cégcsoport elsősorban a gépipar, az autóés a repülőgépgyártás területén működő
vállalatok számára fejleszti és állítja elő a
precíziós termékeit.
A cégcsoport hazai tagja az 1999-ben
alapított, a kúpgörgős csapágygyártás európai fellegvárának számító, Debrecenben
található FAG Magyarország Ipari Kft. A
cég neve garancia a kúpgörgős csapágy
elemeiből álló kínálat kiváló minőségére,
a vevőorientáltságra és a folyamatos fejlődésre. A vállalat világviszonylatban is a
gördülőcsapágy-ipar vezető szállítói közé
tartozik, és szinte az összes autógyártó cég
elismert partnere.
A céget 15 éves fennállása óta a folyamatos növekedés, fejlődés jellemzi.
Mára egy XXI. századi üzemben 1350
munkatársat foglalkoztató vállalattá,
ezzel a 90 milliméter átmérő alatti kúpgörgős csapágyak gyártásának európai központjává vált.
A cég nagy és biztos
jövő elé néz. Nem kisebb célt tűzött ki maga
elé, mint hogy a legjobb Schaeffler-gyárrá
váljon. Terveik között kiemelten szerepel a
volumen- és kapacitásnövekedés, valamint
a folyamatos beruházás.
Ahhoz azonban, hogy céljaikat meg tudják valósítani, lelkes és elhivatott munkatársakra van szükség. Ennek kulcsa pedig
egy nagyon jó csapat összeállítása, amelynek a vállalat minden munkatársa fontos
tagja. Olyanok, akik képesek megélni, elfogadni és megérteni a változásokat, akik
hisznek a cég jövőjében és a saját karrierjükben, akik folyamatosan fejlődnek, ta-

nulnak, megosztják tudásukat, és minden
szinten képesek az együttműködésre.
Mint Szabó Péter mondja, az utánpótlás kinevelése továbbra is kulcsfeladat és
küldetés. Három szakmában képeznek középiskolásokat, több egyetemmel együttműködnek az FAG ösztöndíj program
keretében, és a felsőfokú duális képzés
megalapításában is komoly szakmai szerepet vállalnak. A programban részt vevő
hallgatók betekintést nyernek a gyártási
folyamatokba, önálló projekteket vezethetnek, így egy multinacionális vállalatnál,
egy fiatalos csapat tagjaként a saját szakmai fejlődésük mellett hozzájárulnak a vállalati célok eléréséhez is.
A legnagyobb értéket az jelenti, ha a
cég hozzásegítheti a hallgatókat a valós,
ipari környezetben megszerzett tapasztalatokhoz, sikerekhez. Fontos cél a tehetségek megtartása, folyamatos fejlesztése,
valamint a cég értékeinek, küldetésének,
szervezetének megismertetése, a hallgatók
számára releváns munkatapasztalat megszerzésének lehetősége kiváló szakemberek támogatásával.
A vállalat mindemellett változatlanul
fontosnak tartja a munkatársak folyamatos
képzését és fejlesztését, amellyel nemcsak
tudásszintjüket, de motivációjukat is emelni
lehet. A cég belső tehetségei többféle karrierprogramban vehetnek részt a vállalati hierarchia szinte minden
részén. Mindezek elősegítésére indították el
a Schaeffler Akadémia
projektet, mely a teljes képzési és fejlesztési
lehetőséget kínálja fel a csaknem 700 négyzetméteres, kétszintes oktatói központban.
A cég – Magyarországon először – elnyerte a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) által indított
„DUIHK Szakképzési Díj 2013” díjat a
motiváció kategóriában. A motiváció kategóriában azok a kezdeményezések kaphatnak díjat, melyek a szakképzés társadalmi elismerésének növelését mozdítják
elő, kiemelve e képzési forma hosszú
távú előnyeit mind a tanulók, mind a vál-

Gargya József, a Schaeffler Akadémia vezetője Makray Réka személyügyi vezetővel és Szabó Péter ügyvezető igazgatóval
lalatok, illetve a társadalom szempontjából. Ez a díj elismerés a cégnek, a vállalati filozófiának és a munkatársaknak,
valamint megerősíti a vállalatvezetést
abban, hogy jó döntés volt a Schaeffler
Akadémia projekt elindítása. Vallják,
hogy képzés és fejlesztés nélkül nem lehetnek versenyképesek.
A 2013-as évben a csapágy és a görgő
gyártási volumene 10 százalékkal emelkedett, és további 10-15 százalékos emelkedés várható. A jelenlegi 1,7 millió termelt
csapágy darabszámot 2016-ra 2,6 millióra
kívánják emelni.
Ebben az évben elindították a 2016-ra
előirányzott célok eléréséhez szükséges
legfontosabb projektek menedzselését,
amelyek technikai vonalon és szemléletváltásban fogják segíteni a munkát. Kidolgoztak, bevezettek és működtetnek egy
teljesen új logisztikai koncepciót, amel�lyel nagymértékben nő a termelési értékteremtésük.
Az ügyvezető igazgató hangsúlyozta: „teljesen elkötelezettek vagyunk a vevőink iránt,
akiket a termékek minősége győz meg”.
Fontosnak érzik a minőségtudat felébresztését, fejlesztését és a folyamatok stabilitását.
A szervezetet folyamatosan az iparágra jellemző elvárásokhoz igazítják, ahol a
vevő és a minőségi termék a legfontosabb
érték, az elkötelezett és felelősségteljes
munkatársakkal együtt.
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Tranzit-Ker: uralkodó
a húsliba-előállításban
A Tranzit-Ker Zrt. Európa legnagyobb
húsliba-előállító cége. A vízi szárnyasokon kívül más üzletágban is sikeres a
vállalat, amely a mai napig családi vállalkozásban működik. A Tranzit-Ker
múltjáról, jelenéről és jövőjéről Szabó
Miklós igazgató beszélt, akit nemrég
Debrecen díszpolgárává avattak.
Az anyacéget 1990-ben alapították 100
százalékos magántulajdonú vállalkozásként. A céget a nulláról építették fel, s a
mai napig tipikus családi vállalkozásként
működik, ugyanazzal a névvel és tevékenységi körrel, tulajdonosi struktúrával,
sőt, mint az igazgató nevetve mondja,
ugyanazzal a telefonszámmal. Ma már
Szabó Miklós fia, Szabó Ákos irányítja a céget, amelyben az alapító testvére,
Szabó István és az ő fia, Szabó Péter is
dolgozik.
A vállalkozás három fő profillal rendelkezik. A TRANZIT-KER Zrt. mezőgazdasági termeléssel, állattenyésztéssel
és műtrágya-kereskedelemmel foglalkozik, a TRANZIT FOOD Kft. élelmiszeripari feldolgozással és a TRANZIT-DIÓ
Kft. a zöldség-gyümölcs területtel. Kiemelt termékük a Magyar Termék nagydíjas „Zöld dió szirupban”.
A fő profil a víziszárnyas-tartás és
az élelmiszeripari feldolgozás, melynek
keretén belül húslibából az országban
előállított összes mennyiség mintegy 40
százalékát a Tranzit-Ker biztosítja, és
ezzel Európában vezető szerepet tölt be,

pecsenyekacsából pedig az országban
előállított mennyiség 25 százaléka köthető a céghez. Mindez évente egymillió
nyolcszázezer libát, ötmillió kacsát jelent. A vízi szárnyas nem napi fogyasztási
cikk, sokkal inkább prémium kategóriás
élelmiszer. Goldenfood márkanévre hallgató termékeik nagy részét exportálják,
leginkább Németországba, Ausztriába,
Angliába, Oroszországba, Szlovákiába,
Japánba és Kanadába.
A cég minden évben milliárdos nagyságrendű beruházásokat végez, kihasználva az adódó pályázati lehetőségeket.
Jelenleg egy automata „kacsapálya”
(vágóhíd) és egy hűtő építése zajlik,
összesen 1 milliárd forintból, valamint
egy új keltetőüzem létrehozása másfél
milliárd forintból. De a cég további állattartó telepeket is szeretne létesíteni,

Évente többmillió libát és kacsát dolgoznak fel

valamint azt tervezik, hogy modernizálják a takarmánykeverőt. Mint Szabó
Miklós mondja, számítanak az új európai uniós gazdasági ciklusban kiírandó
pályázatokra, különös tekintettel arra,
hogy az elkövetkező hét évben prioritást élvez a mezőgazdaság és az élelmiszeripar.
A Tranzit-Ker igen fontos gazdasági
szereplő: elég, ha csak arra gondolunk,
hogy tavaly 1,3 milliárd forint adót fizetett be. A cég emellett mindig is kiemelt
figyelmet fordított arra, hogy támogassa
a rászorulókat, az egészségügyi intézményeket és a sportot. Aktívan részt vesznek
tehát Debrecen életében, de más települések mindennapjaiban is, hiszen csaknem
ötven telephellyel rendelkeznek, összesen mintegy ezer embernek biztosítva
munkát.
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Debrecen népszerű kőszínházában
tavaly új időszámítás kezdődött, hiszen Ráckevei Anna lett az igazgató.
Miközben a színház hajóját új vizeken igyekszik egyre nagyobb sikerrel
kormányozni, ő maga is második otthonára lelt Hajdú-Bihar megye székhelyén.
– Korábban a színház neve csupán Csokonai Színház volt. Hogyan lett Nemzeti?
– A színház több más vidéki színházzal
egyetemben tavaly elnyerte a nemzeti státuszt, amihez az is szükséges, hogy a színháznak egynél több tagozata legyen. Ez
Debrecenben adott volt, hiszen prózai és
operatagozattal is rendelkezünk.
– Hány játszóhelyen zajlanak előadások?
– Elsősorban a Kossuth utcai épületben, amely Debrecen legrégebbi kőszínháza, de egy kamaraszínházat is működtetünk a Víg mozi épületében. Reményeink
szerint pedig hamarosan megépül a Latinovits Színház, amely nagyszínpaddal
és tágas nézőtérrel, s további három játszóhellyel rendelkező színház lesz. A
befejezéshez szükséges milliárdokat két
pályázat segítségével teremti meg az önkormányzat. Nagyon drukkolok, hogy sikerüljön befejezni jövőre, hiszen különleges évad elé nézünk.
– Miért lesz különleges év 2015?
– A színház 2015-ben kezdi jubileumi, 150. évadát, amire nagyon készülünk.
Jó lenne, ha maga a főépületünk is megújulhatna, hiszen az országban csupán két
olyan színházépület van, amely kimaradt
az 1980-as évek nagy felújítási hullámából: a kaposvári és a debreceni. Természetesen tartalmilag is készülünk erre a
különleges jubileumra. Gemza Péter művészeti vezető kollégámmal együtt tematikus évadokat tervezünk, amelyek a színháztörténet nagy korszakait járják végig.
Az ókori görög drámák után a középkor, a
kereszténység kerül a következő évad középpontjába, a 150. évadban pedig éppen
a reneszánsz, azaz az újjászületés állna a
fókuszban.
– Hogyan értékeli az elmúlt évadot,
amely egyben az ön első igazgatói éve volt?
– Változatos, tartalmas évadot zártunk. A vendégjátékokkal együtt 355
előadást tartottunk 93 ezer néző előtt,
ami azt jelenti, hogy 12 ezerrel többen
látogatták az előadásokat, mint egy évvel
korábban. 13 bemutatónk volt, 15 ezernél
több bérletesük, s az előadások átlagos látogatottsága meghaladta a 81 százalékot.
A zenés darabok közül a Nabucco és a
Légy jó mindhalálig, míg a prózaiak esetében a Régimódi történet és a Hét randi
bizonyult a legnépszerűbbnek. A Légy jó
mindhalálig című darabbal és a Régimódi
történettel egyébként ősszel a Thália Színházban vendégeskedik a társulat, így ezeket szívből ajánlom a fővárosi közönség
figyelmébe.

A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen legrégebbi kőszínháza

– Úgy tudom, a színház előadásai külföldön is sikert arattak.
– Valóban, az elmúlt nyolc évben jó
néhány darabbal bemutatkoztunk külföldön is. Néhány évvel ezelőtt például nagy
sikerrel játszottuk Párizsban a Képzeletbeli operett című előadásunkat, amelyet
a szerző, a svájci-francia Valère Novarina
maga rendezett. Nagy élmény volt, hogy
a párizsi Odéon Théâtre de l’Europe meghívott bennünket, hiszen ez Európa egyik
legtekintélyesebb színháza. A darab nem
egyszerű: a szerző saját bevallása szerint
a cirkuszi burleszkhez hasonlít, a szövege
pedig tele van szójátékokkal, rejtett utalásokkal. Hatalmas elismerésnek tartom,
hogy a párizsi bemutatkozás után többen
jelezték, hogy a mi előadásunk nyomán
értették meg igazán Novarina darabjának
mondanivalóját.
– Nemcsak a színház megy külföldre,
hanem „fordítva” is…
– A vállalkozó kedvű nézőket minden
hónap első vasárnapján beültettük egy
„időgépbe”, és elröptettük őket a XVI.
századi Londonba, hogy magyar feliratozással élvezhessék a Globe Színház
előadásait. A Csokonai Színház így tisztelgett a 450 évvel ezelőtt született William Shakespeare emléke előtt. Hasonlóan különleges kezdeményezés a Múzsák
bérletsorozatunk is a Déri Múzeumban: az
irodalmi estek hiánypótló eseményeknek
bizonyultak, ugyanis színészeink szinte
valamennyi alkalommal teltház előtt játszottak. Mindkét kezdeményezésnek lesz
folytatása a jövőben.
– Milyennek látja a debreceni közönséget?
– Nagyon különleges és kifinomult ízléssel rendelkezik. Létezik egy, a hagyományokhoz ragaszkodó, konzervatívabb ízlésű
réteg és egy, a progresszióra, az újításokra is
nyitott csoport. A két réteg között nehéz átjárást találni, de nekünk az a feladatunk, hogy
megpróbáljunk mindenkihez utat nyitni. Azt
egy kicsit sajnálom, hogy az egyetemistákat

még nem igazán tudtuk megszólítani, de ez
szép feladat lesz a jövőben.
– Ön budapestiként hogyan érzi magát
Debrecenben?
– Nagyon jól érezném magam, ha a
családom is itt élhetne, de őket a munka és
az iskola a fővároshoz köti. Megszerettem
Debrecent, élhető városnak tartom. Csodálatos a lehetőségek tágulása. Ha valaki
minőségi módon akarja eltölteni a szabadidejét, megteheti, legyen szó képzőművészetről, színházról vagy sportról.
De az én szempontomból ez mind nem
lényeges ahhoz képest, hogy milyen sok
jó barátra tettem szert Debrecenben. Az a
fajta nyitottság és emberi minőség, amit
tapasztaltam, lenyűgöző. A legszembetűnőbb a debreceniekkel kapcsolatban, hogy
egészséges módon büszkék arra, hogy ők
debreceniek, és ez nekem nagyon tetszik.
S miközben ragaszkodnak a hagyományaikhoz és őrzik a régit, nem állnak ellen
semmiféle újdonságnak. Jól működőnek,
emberi léptékűnek tartom a debreceniek
kapcsolatrendszerét, amelybe engem is belevettek, és ez megtisztelő.
A debreceni születésű Gubás Gabi
színésznő videoüzenetét megnézheti a magazin weboldalán.
w w w. c o s m o m e d i a . h u
Ráckevei Anna
1960-ban született Budapesten. A Színművészetin végzett.
A Madách Színház, a Nemzeti
Színház, a Művész Színház, a
Kelemen László Színtársulat
és az Új Színház tagja volt.
Meryl Streep magyar hangja.
2006-tól a Csokonai Színház
színésze, 2013-tól igazgatója. Jászai Mari-díjas és
érdemes művész. Két gyermek édesanyja.
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A KITE Zrt. jogelődjét 9 szövetkezet alapította
1972-ben a nádudvari Vörös Csillag Mg. Tsz. vezetésével. 1992-től Rt.-ként, majd mai formájában
– KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaságként
– 2006 óta működik.
Napjainkban az ország legnagyobb mezőgazdasági, kereskedelmi, szolgáltató, fejlesztő integrátora. Éves árbevétele több mint 205 milliárd forint,
tartósan nyereséges részvénytársaság. A szántóföldi növény- és zöldségtermesztéshez szükséges
vetőmagvakat, műtrágyát, növényvédő szereket,
mezőgazdasági gépeket, öntözőberendezéseket,
alkatrészeket ad el termelőknek az ország egész
területére. Műszaki szerviz és agronómiai szaktanácsadó hálózata teszi teljessé szolgáltatását.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2014-ben 80 speciális
narancssárga John Deere traktort rendelt a KITE Zrt.-től.

A KITE Zrt. beszállítói a világ piacvezető vállalatai, így többek között a John Deere, a Du
Pont, a Monsanto, a BASF, a Syngenta, a Bayer.
A vevői, az egyéni és társas gazdaságok az ország szántóterületének több mint 40 százalékán
gazdálkodnak. A teljes vegetációs időre adott
finanszírozás is segíti a gazdálkodókat, akik a
megtermelt repce, napraforgó, búza, kukorica
értékesítésekor fizetik vissza a hiteleket.
A mintegy 880 főt foglalkoztató, 19 alközponttal
és 23 telephellyel rendelkező szervezet tavaly ünnepelte működésének 40 éves évfordulóját.

KITE: MEGOLDÁS MINDENRE
KITE Zrt.

4181 Nádudvar, Bem József utca 1.
54/ 480-401• 54/ 480-203
www. kite.hu
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Első világháborús emlékmű, a háttérben az új piaccal

A Nádudvari Strandfürdő minősített gyógyvízzel vár

Nádudvar, a Hortobágy kapuja 25 éve város
Nádudvar, a több mint 9000 lakosú kisváros nevét az árterekben előforduló
nádról és az ebből kerített udvarokról
kapta. Ma a népművészet éppúgy meghatározó Nádudvar életében, mint a mezőgazdaság. A város terveit és a jelenleg
is folyó fejlesztéseket Beke Imre polgármester foglalta össze.
Nádudvarról sokaknak a híres fekete kerámia, „a tűz és a föld művészete” jut
eszébe. Ahogyan Beke Imre mondja, a
népi mesterségek és a pásztorművészet
ápolása ma is fontos.
Nádudvaron mindig is jelentős szerepet
játszott a mezőgazdaság. Ma is 8,5 hektárnyi önkormányzati földterületen termelnek többek között sárgarépát, petrezselymet és burgonyát. E terményeket a város
által üzemeltetett konyhákon használják
fel, amelyek az óvodában, az iskolában

és az idősek otthonában gondoskodnak
az ellátásról. A mezőgazdasági munkák
egy részét a közmunkaprogram résztvevői
végzik, amelyben a polgármester szerint
egyre többen látnak fantáziát. A mezőgazdasági tevékenységet folytató helyi cégek
közül igen jelentős a NAGISZ-HAGE
csoport és a KITE Zrt., amelyek összesen
csaknem tízmilliárd forintos fejlesztésbe
kezdtek a városban.
Ám Nádudvaron számos önkormányzati
beruházás is zajlik. Ezek összértéke megközelíti a 3,4 milliárd forintot. Mintegy
800 millióból fejlesztik a városközpontot,
ezen belül felújították a piacot, a társasági élet egyik központját, megújultak a
parkok, s víziszínpad épült az Emőd-tóra.
Nyár végére elkészül az új polgármesteri
hivatal és az új sportkomplexum is. A városvezető legnagyobb örömére az összes
munkát helyi vagy környékbeli vállalko-

Az Emőd-tavi víziszínpad, háttérben az épülő sportkomplexum, ahol kondipark, fallabda-,
bowling- és sportpálya is létesül

Tudta-e az Emőd-tóról?
Az Emőd-tó a felújítás előtt évtizedekig használaton kívüli, növényzet nélküli, elhanyagolt terület volt. Ma a tó
igazi közösségi tér: számos szabadtéri
rendezvény helyszíne, családi pihenőhely. A tó körbe is járható a szép sétányokon, amelyek egy része – cölöpöknek köszönhetően – a vízfelszín felett
halad. A tó további különlegessége a
víziszínpad.
zók végzik el. Kétmilliárd forintot fordítanak a szennyvízberuházásra: amint az
befejeződik, megvalósul a százszázalékos
csatornázottság. Az iskola 500, az óvoda
147 millió forintból újul meg: korszerűbb
lesz többek között a fűtés és a világítás, de
a konyhák is.
Mint a polgármester mondja, olyan élhető kisvárosnak szeretné látni Nádudvart,
amely tud élni a lehetőségeivel, és ahol jó
helyi lakosnak lenni. De a város a turistákat is tárt karokkal várja. Nádudvar fürdővel is rendelkezik, amelynek termálvize
kiválóan alkalmas a mozgásszervi panaszok enyhítésére. Az aktív kikapcsolódás
híveit sétakocsikázási és lovaglási lehetőség, a város határában horgászparadicsom
és gazdag vadászterület várja. Aki pedig a
helyi rendezvényekre kíváncsi, az vegyen
részt a városnapon, a Kukoricafesztiválon
vagy a Pásztornapon!
Beke Imre
1953-ban született Nádudvaron.
Végzettsége tanár: harminc évig
biológiát és mezőgazdasági ismereteket oktatott szülővárosában.
Először 2006-ban választották
polgármesterré, azóta tölti be ezt
a tisztséget. Havonta hírlevélben
tájékoztatja a helyi lakosokat a
város történéseiről. Nős, felesége óvónő. Két felnőtt gyermeke és két unokája van.
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Derecske nagyon jól kihasználja az adottságait

Ünnepség a város napján
Derecske földrajzi elhelyezkedése kiváló, ám ez önmagában még nem lenne elég a töretlen fejlődéshez. Bakó
István polgármester szerint legalább
ennyire fontos a helyi emberek szorgalma és becsületessége. Ez teszi lehetővé, hogy Derecske őrizze központi
szerepét.
Derecske egy háromszög közepén helyezkedik el, amelynek csúcsai: a munkahelyeket kínáló gazdasági központ,
Debrecen; a rendkívül gyorsan fejlődő

Nagyvárad; és az idegenforgalom egyik
hazai fellegvára, Hajdúszoboszló. Derecske földrajzi elhelyezkedése tehát
kedvező, hiszen a dolgozóknak van lehetőségük munkát vállalni, az iparosoknak
ügyfeleket találni, a gazdáknak pedig bevételhez jutni.
A polgármester Derecske másik jelentős
adottságának magukat a helyi embereket
tartja. Mint mondja, a környéken mindig
is becsületes kálvinisták, dolgos emberek
éltek, és ez ma sincs másképp. Aki csillogást-villogást vár, az talán csalódik, aki
viszont egy rendezett és céltudatosan fejlődő kisvárosban szeretne élni, az Derecskén
megtalálhatja a számítását.
A város nyugati határában kiváló minőségű termőföld található, ahol a gazdák többek között zöldborsót, zöldbabot,
paprikát és paradicsomot termelnek. A
városvezetés európai uniós és kormányzati forrásból szeretne végrehajtani egy
nagyszabású öntözésfejlesztési beruházást, amelynek már elkészültek a kiviteli tervei.
A városban a szennyvízberuházás is folyamatban van. Őszre 98 százalékos csatornázottság valósul meg, és megépül a
szennyvíztisztító.
2013. január 1-jével, a városvezetés
nagy örömére Derecske járási székhely
lett. A település az 1800-as évek végétől

egyszer már betöltötte a járási központ szerepét, ám később elvesztette azt. Az újbóli
járási székhellyé válás azonban hatalmas
előrelépés, különösen, ha ősszel valóban
Derecskén nyílik meg a megyében a negyedik kormányablak, ahogyan arról a hírek szólnak.
Érdekesség, hogy Bakó István Derecske város honlapján 2006 óta saját blogot
vezet. Mint mondja, szeretné e naplószerű
jegyzetekben tájékoztatni a lakosságot a
város történéseiről. Hozzáteszi, a bejegyzések írása őt magát is rendszerezésre
ösztönzi, és abban is segít, hogy utólag
vissza lehessen keresni a legfontosabb
eseményeket. Őt magát is meglepte, hogy
internetes naplója a honlap legnézettebb
rovata lett…
Bakó István
1971-ben született Debrecenben. 1994-ben végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetem
matematika-kémia szakán,
majd egy debreceni középiskola tanára, később igazgatója
lett. Okleveles könyvvizsgáló
végzettsége is van. 2002-től a
derecskei polgármesteri hivatal pénzügyi osztályvezetője. 2006-tól polgármester.

Rekordnyereség a derecskei városgazdálkodásnál

A református templom előtti főtér
A képviselő-testület idén tavasszal elfogadta
a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit
Kft. (DEVAG) tavalyi évről szóló zárszámadását. A cég 2013-ban rekordnyereséget
ért el, ami igen kiemelkedő eredmény, tekintve a cég nonprofit jellegét. A tavalyi év
eredményéről és a jövő terveiről Végső Zoltán, a DEVAG ügyvezetője számolt be.
Mint az ügyvezető mondja, a városgazdálkodásnak nem a profitszerzés a célja,
ugyanakkor fontos elvárás, hogy a városi
erőforrásokat minél hatékonyabban használják fel. A piaci szférában szerzett profitot pedig városi fejlesztésekre fordítják.
A városgazdálkodás fontosabb tevékenységei közül kiemelhető egy főzőkonyha
üzemeltetése, illetve maga a diákétkeztetés,
amelynek minőségét évről évre igyekeznek

javítani. Nagy eredménynek tartják, hogy
a modern gasztronómiai elképzeléseket és a
helyi ízlésvilágot jól tudják ötvözni. E konyhával a cég a városi és a lakossági rendezvényeken is jelen van, illetve a megrendelt
ebédek házhoz szállítását is vállalja.
A mezőgazdasági termelés nagyon fontos
a városnak, amit a régi gyakorlókertben, illetve a 47-es számú főútvonal melletti telken
végez a városgazdálkodás. A termelést 4000
folyóméter uborkaültetvénnyel kezdték, amit
idén tavasszal bővítettek, közmunkások segítségével. Szerencsére a helyi mezőgazdasági vállalkozók nagyon jó partnerek, és igen
sok szakmai segítséget nyújtanak.
A jövő fő feladatai közé tartoznak a közműépítési munkák. A DEVAG ezért a meglévő mellé még egy markolót vásárolt, illetve felszerelt egy komplett brigádot, melynek

tagjai jelenleg csatornaépítést végeznek.
Végső Zoltán büszke arra, hogy azokban az
utcákban, ahol az ő munkatársai dolgoztak,
minimális volt a lakossági panasz.
A médiacsapatot is a DEVAG működteti.
Ők adják ki a Derecskei Hírek című újságot,
ők üzemeltetik a városi honlapokat, és a városban látható nagy projekttáblákat szintén
a DEVAG helyezi ki. Az ügyvezető szerint
a városgazdálkodás azért működik jól, mert
minden mindennel összefügg. A médiacsapat készíti a heti menükínálat szórólapjait,
ha szükséges, a műszaki brigád végzi a javításokat a konyhán, vagy helyezi ki a projekttáblákat a városban. Mint Végső Zoltán
hangsúlyozza, az idén is hasonló sikerekre
számítanak, és mindent megtesznek azért,
hogy hasznára legyenek a városnak.
Végső Zoltán
1980-ban született Debrecenben. A budapesti Szent István
Egyetemen szerzett vállalkozásszervező szakközgazdász
diplomát. Tizenegyedik éve
dolgozik Derecskén. Először
pályázatok menedzselésével
foglalkozott, majd az önkormányzat legnagyobb cégének vezetőjeként
kapott lehetőséget a bizonyításra. Nős.
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Az új főtér, amelynek az egész országból csodájára járnak, 1,4 milliárd forintból épült

Hazánk egyik legszebb főtere a hajdúböszörményi
Nyolc év alatt több mint 14 milliárd forintnyi pályázati forrást tudott fejlesztésre fordítani Hajdúböszörmény. Az
eredmény igen látványos: számos beruházás tette szebbé, kényelmesebbé a
várost, amelyben különös figyelmet fordítanak a fiatalokra. Kiss Attila polgármester osztja meg az olvasókkal a jövőre
vonatkozó terveit.
– Melyek Hajdúböszörmény legjobb adottságai?
– Területét tekintve Hajdúböszörmény hazánk negyedik legnagyobb városa 37 ezer
hektárnyi területével. Ez azt jelenti, hogy
átlagosan több mint egy teljes hektár jut
egy lakosra: mégpedig igen jó minőségű
földterület, amely akár 30-35 aranykoronát
is ér. Mezőgazdasági vonatkozásban tehát
remek adottságai vannak a városnak. De
más szempontból is előnyös helyzetben
vagyunk. Amióta az autópálya elérte Debrecent, Hajdúböszörmény is könnyen megközelíthetővé vált. Míg korábban 3-4 órába
is belekerült eljutni a fővárosba, most ez
az út csupán másfél-két órát vesz igénybe.
A román határ 40, az ukrán pedig 80-90
kilométerre található, tehát olyan cégek
is szívesen települnek a városunkba, amelyek fontos üzleti kapcsolatokat ápolnak a
szomszédos országokban lévő partnereikkel. A vállalatok betelepülésének bátorítása
érdekében két ipari parkot is létrehoztunk.
– Milyen beruházások zajlottak a közelmúltban?
– A kollégáim éppen a napokban számolták össze: 2006 óta 14,3 milliárd forintnyi
pályázati pénzt sikerült nyernünk különböző
fejlesztésekre. Ezek további fejlesztéseket
vonzottak, tehát elmondhatjuk, hogy ös�szesen mintegy 15-20 milliárd forint értékű
beruházás zajlott Hajdúböszörményben az
utóbbi két polgármesteri ciklusban. Ezek
közül az egyik jelentős előrelépés az, hogy
4200 ingatlan esetében sikerült kivezetni a
szennyvizet. A városiasodási programunk
keretén belül körforgalmat és négy kilométernyi kerékpárutat építettünk. Nagyon fontosnak tartom az intézményeink energetikai

fejlesztését, hiszen ezzel a kiadásainkat is
csökkenthetjük. Új, fedett piacot építettünk
hetven árusítóhellyel, húsz üzlethelyiséggel
és parkolókkal. A végére hagytam a talán legjelentősebb beruházást: 1,4 milliárd forintnyi
pályázati összegből építettük meg az új főteret, amelyre nagyon büszke vagyok.
– Sokak szerint az ország egyik legszebb tere…
– Valóban úgy hírlik, sokakat ámulatba ejt.
Míg korábban nagy forgalom haladt keresztül
ezen a téren, addig ma csak egy sávban közlekedhetnek itt a járművek. Sok zöldterület
nyugtatja a szemet. Nagy örömömre szolgál,
hogy a főtér a közösségeké lett. Szökőkutak,
padok, hangulatos kis „sarkok” várják a pihenni, feltöltődni, beszélgetni vágyókat. A tér
ráadásul olyan nagy, hogy egyszerre akár több
rendezvénynek is helyszíne lehet. A gimnázium előtti területen tartott rendhagyó irodalomórákon részt vevő diákok nem zavarják
a művelődési központ előtt gyülekező helyi
néptáncegyüttest, és fordítva.
– „Jó itt fiatalnak lenni” – hirdeti a város a honlapján. Miért jó?
– Azt is szívesen hangoztatjuk, hogy
Hajdúböszörmény a gyermekek városa. Nálunk egy fiatal a bölcsődétől akár az egyetemig megtalálhatja a számára megfelelő
képzési formát, hiszen a Debreceni Egyetem
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara
Hajdúböszörményben található. Három
középiskolánk van, de a legkisebbekre is
gondolunk: építettünk egy olyan játszóteret,
amelynek a tervezésébe a gyerekeket is bevontuk. Több száz gyereket kérdeztünk meg
arról, hogy milyen játékelemeket látnának a
legszívesebben, sőt, a logótervezésbe is bevontuk őket, és a játszótér nevét is ők találták ki: Palinta. Szeretnénk a vállalkozásokat
is arra buzdítani, hogy nyissanak a kicsik
felé. Jutalmazni fogjuk azokat, akik a leginkább gyerekbarát szolgáltatást alakítják ki,
legyen szó étteremről vagy fodrászatról.
– Mi jellemző a turizmusra?
– Szép fürdőnk, amely a Bocskai
Gyógyvizet használja, sok turistát vonz.
De komoly fejlesztési tervekkel rendelkezünk a jövőre nézve is. Új élménymedencét

szeretnénk építeni, és három strandröplabda-pálya létrehozását is tervezzük. Hajdúböszörménynek csupán egyetlen szállodája
van, de kempinggel is rendelkezünk, amely
a magyarokon kívül a lengyel, a holland,
a német és a szlovák turisták körében igen
népszerű, és áprilistól októberig teltházzal
üzemel. A számos rendezvénynek helyet
adó Fürdőkerti Ifjúsági Szabadidőközpont
területén pedig szeptemberben adunk át
egy ifjúsági szállót.
– Milyen beruházásokat terveznek még
a jövőben?
– Dédelgetett álmom, hogy három lakott külterületünket, Hajdúvidet, Pródot és
Bodaszőlőt kerékpárúttal bekössük a város
vérkeringésébe. Ez nem egyszerű feladat,
mert például Pród 13 kilométerre található
Hajdúböszörménytől, ráadásul a Keleti-főcsatornán keresztül vezet az út.
Egy másik fontos tervünket a város speciális földrajzi helyzete miatti igény hívta
életre. A város viszonylag mélyen fekszik,
nincs erdeje és élővize, így könnyen megtelepszik a por, és a statisztikák szerint az
átlagnál több asztmatikus tünet jelentkezik
a lakosság körében. Szeretnénk egy zöld
erdőkoronát telepíteni a város köré, aminek
természetes levegőtisztító hatása lenne.
A hajdúböszörményi
rendezvényekről a magazin
honlapján olvashat.
w w w. c o s m o m e d i a . h u
Kiss Attila
1968-ban született Hajdúböszörményben, és azóta is ott él.
Debrecenben szerzett tanítóképző főiskolai, majd művelődési és felnőttképzési egyetemi
diplomát. Dolgozott könyvtárosként, majd a Fürdőkerti Ifjúsági Szabadidőközpont vezetője lett. 12 évig országgyűlési képviselő volt, 2006
óta polgármester. Nős, két kislánya van.
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Pihenés a Hajdúnánási Gyógyfürdőben

A régió egyik legkedveltebb fürdője a Hajdúnánási Gyógyfürdő. A strandfürdő 14 hektáros
területével, úszó-, gyógy- és pancsoló medencéivel, élménymedencéjével, csúszdáival a
legjelentősebb turisztikai attrakció a városban.
Határainkon belülről és túlról több százezren látogatnak el Hajdúnánásra felüdülést és
gyógyulást remélve.

Az 1019 méter mélyről feltörő 67 °C fokos, nátrium-kloridos,
jódos-brómos, hidrogén-karbonátos ásványvizet 1989-ben nyilvánították gyógyvízzé, amely egyaránt alkalmas ízületi, mozgásszervi és nőgyógyászati betegségek kezelésére. Csontritkulás esetén kúraszerű alkalmazása különösen javallott.
A nyári időszakban a gyógyulni vágyók igényeit két –
dögönyözővel felszerelt – szabadtéri gyógymedence, valamint egy új gyógy- és élménymedence szolgálja. Az aktív
pihenésre vágyók egy feszített víztükrű úszómedence és két
tanmedence közül választhatnak, amelyeknek közkedvelt
élményeleme a két vízi csúszda. A Hajdúnánási Gyógyfürdő felújítását és bővítését követően olyan új gyógyászati és
egészségturisztikai központ jött létre, amely megfelel napjaink
gyógyászati és technikai követelményeinek. Az Aranyszalma
Gyógycentrumban fürdőorvosi-reumatológiai szakrendelés
folyik, az OEP által támogatott fürdőgyógyászati ellátások teljes palettája elérhető szakorvosi beutaló nélkül. A regionális
gyógyfürdő címmel rendelkező fürdőben számos újítás teszi

teljessé a szolgáltatások körét, így az általános mozgásszervi megbetegedések terápiája mellett prevenciós kezelések is
megvalósulnak. Az egész évben működő gyógycentrumban
a fürdőgyógyászati kezelések mellett egyéb terápiák és wellness-kezelések vehetők igénybe.
A szaunázás szerelmesei számára komplex szauna-park létesült. Az aktív nyaralást választó vendégeknek, országos és nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas strandröplabdapályák,
három teniszpálya és egy strandfoci-pálya biztosít sportolási lehetőséget. A gyógyfürdő területén található csónakázó tó és környezetének fejlesztése tavaly nyáron fejeződött be. A víz felületét
többszörösére növelték, ezzel lehetővé téve kajak-kenu edzések
megtartását is. Húsz kenu és az ezekhez szükséges eszközök tárolását a könnyűszerkezetes csónakház biztosítja.
A vendégek a fürdő területén többféle szálláslehetőség közül
választhatnak. Kemping, faházak, a klimatizált, saját fürdőszobás szobákkal rendelkező, 15 férőhelyes Termálszálló és a 48
férőhelyes Bocskai Korona Ház várja a látogatókat.

Kendereskert és Nánási Portéka

Hotel Median*** Hajdúnánás
Nálunk nem átlagos a vendéglátás!

Hajdúnánás főterének közelében nyitja meg kapuit kedves Vendégei előtt a
város első 3 csillagos szállodája, a Hotel Median***.
Szállodánk 26 kétágyas szobával és két lakosztállyal áll Vendégeink
rendelkezésére.
Légkondicionált szobáinkban a kényelem és a kellem találkozik. Internet
és nagyképernyős televízió, valamint szobai széf szolgálja Vendégeink szórakozását és biztonságát. Választhat kádas vagy zuhanyfülkés fürdőszobát.
Vendégeink éttermünk hazai és nemzetközi ínyencségeket kínáló étlapjáról
választhatnak, s a finom ételek mellé kiváló minőségű borokat is felszolgálunk.
Hangulatos borozónk, amely meghitt találkozó és beszélgető hely egyben, a hazai pincészetek remekeivel várja Vendégeinket. Olasz kávékülönlegességekkel, bőséges tea- és fagylaltválasztékkal szeretnénk még kellemesebbé tenni Önöknek a szállodánkban töltött napjait.
Ha munkája szólítja Hajdúnánásra, konferenciaszolgáltatásunk segít
megoldani a szervezési feladatokat.
Kikapcsolódáshoz a hajdúnánási gyógyfürdő szolgáltatásai és a környéken található nevezetességek nyújtanak élményt!

Ne Ön legyen az, aki még nem járt nálunk!
www.hotelmedian.hu • Telefon: +36-30-4026803 • Email: info@hotelmedian.hu

A Kendereskert Hajdúnánásnak
egy olyan, most kibontakozó
projektje, ahol szeretnék bemutatni azokat a nagyszerű pásztorhagyományokat,
amelyek
mindig is jellemzőek voltak a
településre. Hajdúnánáson ez a magyar szürkemarha tenyésztésében
csúcsosodott ki. Ez ma már nem csak a nagyvárosok lakói számára kuriózum, hanem a saját településük lakóinak is. Újjászervezték a
közösségi állattartás hagyományát, és ezzel egyben egy új turisztikai
attrakciót is létrehoztak.
2013 tavaszától Hajdúnánás saját márkával büszkélkedhet: a Nánási
Portéka védjegyrendszerrel. A helyi termelők felújított piacán 15 pavilonban, 45 védjegyhasználati joggal rendelkező tanyasi és helyi termelő kínálja minőségi, helyben megtermelt portékáját. Olyan áru lehet
Nánási Portéka, amelynek alapanyagát késztermékek esetében legalább
felerészben, feldolgozatlan termékek esetében pedig teljes egészében
Hajdúnánáson állították elő, kiváló minőségben.
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Tavaly Hajdúnánás ismét járási központ
lett, amelyet a városvezetés stratégiai
szempontból igen fontosnak tart. A város gondosan őrzi a hajdúk örökségét,
ápolja hagyományait. Mint Szólláth
Tibor polgármester mondja, nem titkolt céljuk, hogy Hajdúnánás az ÉszakHajdúság gazdasági és turisztikai központja legyen, amire minden esélye meg
is van.
– Hogyan illeszkedik Hajdúnánás a hajdúvárosok sorába?
– Számunkra 1605. december 12. napja igen jeles dátum. Bocskai István ekkor
jelölt ki számunkra egy máig is követendő
utat. A nagyfejedelem által Hajdúnánás,
Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúszoboszló, Polgár és Vámospércs városoknak és a
később Nagykállóból Böszörménybe áttelepült hajdúknak adományozott Korponai
Kiváltságlevéllel településünk is részese
lett a hajdúvárosok elszánt küzdelmének,
amely során kialakult a térség mai közigazgatási, gazdasági és szellemi arculata.
– Hogyan őrzik az örökséget?
– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy őrizzük Bocskai örökségét és ápoljuk nemes
hagyományainkat. A hajdúk nem etnikai,
hanem „identitási közösség”. Ezzel is foglalkozunk az idei évben a városunkban elsőként megrendezendő Hajdúk Világtalálkozóján. A július 31. és augusztus 3. közötti
rendezvényen neves történészek részvételével zajló konferencia éppúgy szerepel,
mint a hagyományőrző csoportok nevével
fémjelzett hajdú seregszemle és Hajdú Bál.
A rendezvényen abba is belekóstolhatnak a
vendégek, hogy mit jelent a hajdú jelleg a
gasztronómiában. Érdekesség, hogy 2005
óta a helyi NanáSzínházban egy darab is
született, amely a témával foglalkozik: a
Hajdú rege. Létrehoztuk a Bocskai Koronát, városunk helyi pénzét.
– Mesélne részletesebben is a Bocskai
Koronáról?
– A Bocskai Korona egy olyan utalvány, helyi pénz, amelynek kibocsátója
a Hajdúnánási Holding Zrt., és amelyet
Hajdúnánáson, az elfogadóhelyeken lehet
felhasználni. A Hajdúságra jellemző motívumokkal, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000
és 20 000 korona címletben jelenik meg.
A címletek a forinthoz hasonló, nagyon
magas színvonalú biztonsági elemekkel
rendelkeznek. Az étkezési és más áruvásárlási utalványoktól eltérően fizetések
sorozatát lehet lebonyolítani vele, ettől
válik helyi pénzzé. A kezdeményezés célja és szerepe, hogy a helyi fogyasztást ös�szekösse a helyi termeléssel, szolgáltatással. A vállalkozások a Bocskai Koronával
fizetők számára kedvezményt biztosíthatnak, melyet az elfogadóhelyi hálózathoz
való csatlakozásukkor vállalnak. Városunkban 80 partnerünk közel 110 elfogadóhelye várja a Bocskai Koronával fizetőket.
Elfogadóhelyeink között megtalálhatóak
szálláshelyek, élelmiszer- és egyéb bol-

Bocskai-szobor

Helyi dzsem és Bocskai Korona cserél gazdát

2010-ben új időszámítás kezdődött, egyfajta politikai és gazdasági rendszerváltozás
tok, éttermek, cukrászda, színház, valamint a Hajdúnánási Gyógyfürdő is.
– Mi minden történt a közelmúltban
Hajdúnánáson?
– Úgy gondolom, hogy 2010-ben új
időszámítás kezdődött a városban, egyfajta politikai és gazdasági rendszerváltozás,
amit a hagyományainkra építünk úgy, hogy
az megfeleljen a XXI. század kihívásainak.
Röviden fogalmazva: tradíció és innováció
egyszerre érvényesül Hajdúnánáson.
– Milyen beruházások zajlottak Hajdúnánáson?
– A 2010-ben megalakult képviselőtestület egyik fontos célkitűzése volt, hogy a
település forráslehívó képessége jelentős
mértékben javuljon. Ezért 2011-ben létrehoztunk egy pályázatkezelői csoportot,
melynek eredményeként az elmúlt három
évben mintegy 8 milliárd forintra sikerült
pályáznunk. Ebből három milliárd forintnyi
fejlesztés már a megvalósítás szakaszában
jár. Reményeink szerint ezt a tendenciát az
elkövetkező években is tartani tudjuk. A források jelentős részét gazdaságfejlesztésre és
intézményeink felújítására fordítottuk.
– Mi jellemző a turizmusra?
– Évente mintegy kétszázezer turista
fordul meg Hajdúnánáson, akik többnyire
egy napra érkeznek. Szeretnénk fordítani
ezen a trenden, s elérni, hogy több napot
töltsenek nálunk a vendégek. Ennek érdekében belefogtunk egy egymilliárd forintos

fürdőfejlesztésbe, amely a fürdő környezetének megszépítését éppúgy magában foglalja, mint a turisztikai attrakciók bővítését.
Ezzel párhuzamosan azzal szembesültünk,
hogy új szálláshelyeket is létre kell hoznunk, ezért a fürdő területén felújítottunk
egy régi épületet, amelyből 25 szobás, igényes szállás lett. Most fejeződött be ennek
a fejlesztésnek a második üteme.
– Milyen rendezvényekkel várják a látogatókat?
– Szisztematikusan igyekszünk felépíteni egy olyan rendezvénysort, amely egész
évben igényes programmal tudja ellátni a
város lakóit és a hozzánk érkező turistákat.
Tematikus fesztiválokat rendezünk, amelyek akár országos érdeklődésre is számot
tarthatnak, ilyen például a Nánási Vigasságok, a Moto-Rock Fesztivál vagy a Hajdúk
Világtalálkozója.
Szólláth Tibor
1969-ben született Hajdúnánáson. Debrecenben szerzett mezőgazdasági szakigazgatási szervezőmérnök, valamint vidékfejlesztési agrármérnök diplomát.
2006-tól a Hajdú-Bihar Megyei
Közgyűlés alelnöke. 2010-től
Hajdúnánás polgármestere. Nős,
négy gyermek édesapja. Hobbija a kendó (japán
kardvívás) és a vadászat, az amatőr színjátszás.
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A százkilencven éves, klasszicista elemeket mutató városháza több felújításon is átesett

Hajdúszoboszló a harmadik legnépszerűbb város
Budapest és Hévíz után Hajdúszoboszló a harmadik leglátogatottabb magyar
város. Nem csoda, hiszen ott található
hazánk legnagyobb fürdőkomplexuma. Ám Szoboszló más attrakcióval is
vonzza a látogatókat, legyen szó a környékbeli táj szépségéről, a színes programokról vagy éppen a gasztronómiai
élvezetekről. A részletekbe dr. Sóvágó
László avatott be, aki kereken húsz éve
polgármester.
– Milyen múltra tekinthet vissza Hajdúszoboszló?
– Az írásos feljegyzések 1075-ben említik
először, nevezetesen I. Géza adománylevelében bukkanunk a Szoboszló névre.
Bocskai 1606-ban hajdúkat telepít ide, ám
az 1660-as török hadjárat, a Szejdi-dúlás
csaknem teljesen elpusztította a helységet.
A kis mezőváros életében a „folyékony
arany”, a gyógyvíz felszínre törésének
napja jelentette a fordulópontot, amelynek
köszönhetően Hajdúszoboszló gyógyhely
2000-ben avatták fel a Harangházat

Hajdúvárosok Találkozója

és üdülőközpont lett. Nem csoda, hogy a
városban számon tartjuk a gyógyvíz „születésnapját” is, 1925. október 26-át.
– Mekkora bevételi forrást jelent az
idegenforgalom?
– A 72 °C-os gyógyvíznek köszönhetően
Hajdúszoboszló Európa legnagyobb fürdőkomplexumával büszkélkedhet, amely éves
szinten egymilliárd forint bevételt jelent. Több
mint tízezer vendégágy várja az ide érkezőket.
Mindez azt is jelenti, hogy a helyiek számára a
fő bevételi forrás az idegenforgalom.
– Mit tehet az, aki nem akar vagy nem
tud az idegenforgalomban elhelyezkedni?
– Akinek ehhez nincs affinitása, azok
közül sokan másik településen keresnek
munkát. Jó lenne, ha más típusú munkahelyeket is tudnánk teremteni, de ebben kormányzati segítségre lenne szükségünk, hiszen ez igen összetett feladat. Ipari parkunk
egyelőre nincs, de rendelkezünk ipartelepítésre kijelölt területtel, ahová várjuk a befektetőket. A munkanélküliség egyébként
nagyjából az országos átlagnak felel meg,
ami kisebb, mint a térségre jellemző arány.
– A fürdőn kívül mi mindennel vonzza a
turistákat Hajdúszoboszló?
– Szerencsére kiváló a közlekedés, hiszen az M3-as autópályán akár másfél óra
alatt el lehet hozzánk jutni Budapestről. De
a vasúti közlekedés is remek, különösen,
ha befejeződik a Záhony–Budapest vasúti
pálya felújítása. A debreceni repülőtér jóvoltából pedig nem túlzás azt állítani, hogy
a külföldi vendégeink is néhány óra leforgása alatt Hajdúszoboszlón lehetnek. A
közlekedés minősége azért is fontos, mert
Hajdúszoboszlóra nem csupán mint egy
városra, hanem mint egy tájegység részére
érdemes gondolni, amelynek a környéke
szintén vonzó látnivalókat kínál. Itt van
mindjárt a Hortobágy, de Eger, Tokaj sincs
messze, sőt, Nagyvárad sem a világ vége.
Egy nap leforgása alatt szép kirándulásokat
tehet Hajdúszoboszlóról az, aki belefáradt
a fürdőzésbe. Apropó, hadd meséljek el
egy érdekességet a Hortobágyról. Kevesen
tudják, hogy a Hortobágy egy része – Angyalháza – közigazgatási szempontból Hajdúszoboszlóhoz tartozik, pedig földrajzilag
különálló egységet alkot, ugyanis Hajdúszoboszlótól 18-20 kilométerre található.

– Milyen programokat kínál Hajdúszoboszló?
– Szinte minden nyári hétvégére jut valamilyen esemény, fesztivál, legyen szó jazzről, folklórról vagy éppen a gasztronómiai
élvezetekről. Szeptember első szombatján már
tizenöt éve megrendezzük a Birka- és Slambucfőző Örömnapot, amelyen akár tízezren is
összegyűlnek a főzés és az együttlét öröméért, miközben több száz üstben rotyognak a
finom hajdúsági ételek. A programok többsége a szabadtéri színpadunkon zajlik, de nagy
örömünkre ősszel átadhatjuk az új művelődési házat, amely további programok szervezésére biztosít majd lehetőséget. Aki pedig egy
kis csendre vágyik, a közeli Keleti-főcsatornán hódolhat a horgászás örömeinek.
– Milyen egyéb beruházás zajlott és
zajlik még a városban?
– Tavaly év végére több részletben, 1,3
milliárd forintból megújult a főtér. Szintén
tavaly fejeztük be a csatornázást, az idén pedig több mint 500 millió forintot fordíthatunk
útfelújításra: ez nagyon jelentős egy kisváros
életében. Azt gondolom, hogy jó itt élni.
– Milyennek látja a hajdúszoboszlói
embereket?
– Úgy gondolom, hogy az itteni emberek
– ahogyan a hajdúk többsége – nem ijed meg
a munkától, kötelességtudó, szorgalmas és
vendégszerető. Mindenkit szeretettel várunk,
hogy erről maga is meggyőződhessen!
A hajdúszoboszlói programokról
többet is megtudhat a
magazin honlapján.
w w w. c o s m o m e d i a . h u
Dr. Sóvágó László
1951-ben született Hajdúböszörményben. Szegeden végzett
jogászként. Hajdúszoboszlón a
közigazgatásban dolgozott, majd
1990 és 1994 között parlamenti
képviselő volt. Az MDF alapító
tagja. Tizenöt éven át volt a
Magyar Fürdővárosok Szövetségének elnöke. Húsz éve polgármester, és idén ősszel
ismét indul az önkormányzati választásokon.
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A hajdúszoboszlói Európa legnagyobb fürdője
A hajdúszoboszlói Hungarospában az
idei szezonra befejeződött az a több mint
1,3 milliárd forintos beruházás, amelynek
köszönhetően a vendégek még az eddiginél is sokszínűbb élményeket szerezhetnek. Aki pedig napokig szeretné élvezni
a fürdő szolgáltatásait, annak aludni sem
kell messzire mennie. A fürdő helyzetét
Czeglédi Gyula igazgató elemezte.
– Azt mondják, a hajdúszoboszlói fürdő
Európa legnagyobb ilyen jellegű létesítménye. Igaz ez?
– Igen, ez így van. Több mint harminc
hektáron várjuk a vendégeinket, és egyszerre huszonnégyezernél is több fürdőzőt
tudunk befogadni: ugyanannyi embert,
mint amennyi Hajdúszoboszló lakossága.
A vízzel, ezen belül a gyógy- és a termálvízzel kapcsolatos minden szolgáltatás
igénybe vehető nálunk: van szabadtéri
strandfürdőnk, gyógyvizes medencénk,
fedett gyógyfürdőnk és termálfürdőnk,
csúszdaparkunk és uszodánk is. Összességében tehát a területünk, a befogadóképességünk és a szolgáltatás minősége alapján
nem túlzás azt állítani, hogy a miénk Európa legnagyobb fürdője.
– Kilábaltak-e a gazdasági válságból?
– Szerencsére elég jól átvészeltük a válság legnehezebb időszakát. Feszes, szoros
gazdálkodás mellett képesek voltunk szinten tartani a bevételeinket, sőt, még nyereségesek is voltunk. Évi másfél millió fürdőző
fordul meg nálunk, és évente hét-nyolcszázezren vesznek igénybe gyógykezelést. E
nem kis számadatok mellett is sikerült elérnünk egy-két százalékos növekedést.
– Miért mondják, hogy ez egy háromgenerációs fürdő?
– Úgy véljük, hogy nálunk valóban minden korosztály megtalálja azt, amire szüksége van, a vízi élményektől a gyógyulásig. De
nem állunk meg, hanem tovább fejlesztjük a
szolgáltatásainkat.
– Milyen fejlesztések zajlottak a közelmúltban?
– Nyár elején egy pályázat keretében
elnyert 500 millió forintos uniós támogatással komplex attrakciófejlesztés fejezőMegújult a gyógyfürdő termálcsarnoka

Az Aquaparkban tizenöt óriáscsúszda várja a kalandvágyó fürdőzőket
dött be, amelynek során minden korosztályra gondoltunk.
Elsősorban az idősebb generáció kényelmét szolgálja, hogy megújult a gyógyfürdő
termálcsarnoka és bővültek a pihenőterek.
Néhány új típusú kabinos szénsavas kezelőhely, továbbá egy cryoterápiás hidegszauna
is segíti a betegek gyógyulását.
A fiatalok vágya is teljesült: az Aquapark
területének egyhektáros bővítésével egy extrém zóna létesült, ahol 6 új, izgalmas óriáscsúszda létesült (szabadesős alagút, vízhurok,
szuperhullám, cunami, űrcsónak, vízcső)
amelyek 16 és 20 méter magas podesztekről
indulnak. Így az Aquaparkban immár összesen 15 óriáscsúszda várja az aktív fürdőzőket.
A bátrabbak a csúszdázás mellett a sziklamászást is kipróbálhatják a látványos, vízeséses
mászófalon. Az Aquapark területén a 6-12
éves gyerekek számára kalandmedencék
épültek. Az új gyerekmedencékben megan�nyi színhely ígér élményt a függőhíddal felszerelt vízivártól a műsziklán, a vízesésen és
a csúszdán át a borítódézsáig.
A családok kedvence, a strandfürdő is
tartogat újdonságokat. Az Omega medencébe új élményelemek kerültek: vízi sport-

pályák, sodróvíz-zóna, jakuzzi. A mediterrán tengerpart mellett habshow-helyszín
létesült, a pancsoló medence közelében
pedig egy gyermek show-színpad.
A Hungarospa évről évre különösen
nagy gondot fordít a vendégek szórakoztatására. A nyári szezonban napközbeni
animációk, hétvégén pedig fellépők szórakoztatják a gyerekeket és a családokat a
strandon. A főszezon várva várt eseményei
az esti fürdőbálok.
– Van módjuk arra is, hogy szállást biztosítsanak a vendégeiknek?
– A Hungarospa saját szálláshelyei – a
HungarospaThermal Hotel*** superior, a
Thermal Kemping sátor- és lakókocsihelyekkel, a Hajdú kemping faházakkal, motellel – sokféle szállásigényt elégítenek ki
kedvező áron. Rendelkezünk egy saját szállodával, amelyet egy korábbi iskolai kollégiumból alakítottunk át. Ez a háromcsillagos szálloda a fürdő csendesebb részén
található, így optimális pihenést biztosít. A
jövőben szeretnénk erősíteni a gyógyszálló
jelleget. Hajdúszoboszlón egyébként több
mint tízezer magánszállás vehető igénybe,
és a szálláshelyek többségével jó kapcsolatot ápolunk, száznál is több partnerrel
írtunk alá együttműködési megállapodást.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy Hajdúszoboszló vendégeinek a fő élményszolgáltatója a mi fürdőnk.
Czeglédi Gyula
1956-ban született Hajdúszoboszlón. Gazdasági mérnök,
szakközgazdász. Dolgozott a
MOL hajdúszoboszlói egységénél, majd a közigazgatásban,
később pedig a SZOT-üdültetésben. 1996 óta a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. vezérigazgatója. Az idén megválasztották a Magyar Fürdőszövetség elnökévé. Nős, két felnőtt gyermek édesapja.
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Tiszacsege nem csupán a halételekről nevezetes
Tiszacsege Hajdú-Bihar megye északi részén helyezkedik el, a Tisza-part közvetlen
közelében. A 2000-ben várossá nyilvánított
település a lovas, a vadász-, a horgász- és
az egészségturizmus szempontjából is vonzó. A városvezetés terveiről Szilágyi Sándor polgármester számolt be.

Az utóbbi három év nagy eredménye, hogy
sikerült lecsökkenteni a 604 millió forintos
adósságállományt, részben az állam mintegy
230 millió forintos adósságátvállalásának
köszönhetően. A városvezetés folyamatosan
figyeli a pályázatokat. Így valósulhatott meg
a sportpályához tartozó öltöző felújítása, a
közbiztonság fenntartását elősegítő térfigyelő
kamerarendszer kiépítése, a városi szemétlerakó telep rekultivációja, a közmunkaprogramokon belül több száz (egy időben 240 fő)
munkahely teremtése, 122 millió forint értékben mezőgazdasági munkagépek vásárlása,
a tanyagondnoki program beindítása és több
mint 2400 köbméter szociális tűzifa beszerzése. Pályázati forrásból újították fel a Tiszán
közlekedő önkormányzati tulajdonú kompot
is. A megújuló energiaforrás felhasználását
célzó program során négy darab biomassza
üzemelésű kazánt vásároltak, amelyek az
általános iskolában, a művelődési házban, a
tésztakészítő üzemben és a Polgármesteri Hivatal épületében biztosítják a fűtést.
Nagy előrelépés, hogy önkormányzati
tulajdonba került az üdülőfaluban található

A Tisza-part kedvelt pihenőhely
Honvéd-üdülő épülete, valamint pályázati
pénzből 2015-ben elkezdődhet a szennyvízhálózat korszerűsítése. A tervek között
szerepel még a városközpont fejlesztése: a
művelődési ház és a mozi, valamint az utak
felújítása; a Honvéd-üdülő rendbetétele
és közösségi házként való használása, valamint a termálstrand korszerűsítése (legutóbb a szabadtéri meleg vizes ülőmedence
árnyékolása történt meg).
A legnagyobb helyi rendezvény az idén
22. alkalommal megrendezendő Csege Napok. A Dr. Papp József Városi Könyvtár
szervezésében évente megvalósuló programok közé tartozik a majálisi kerékpártúra,
a húsvétváró, a Múzeumok napja, a szüreti
felvonulás és bál, valamint a karácsonyváró. Tiszacsege a halételekről is híres: 2014-

ben hetedik alkalommal rendezik meg a
Tiszacsegei Halászlé Fesztivált, s második
alkalommal a Tiszacsegei Harcsapaprikás
Fesztivált és Főzőversenyt.
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