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Dr. Horváth Kálmán az idén július 1-jén 
kezdte meg munkáját a Tolna Megyei 
Kormányhivatal élén. Az új vezető ko-
rábbi ügyvédi tapasztalataiból éppúgy 
merít inspirációt, mint a keresztény esz-
mékből: vallja, hogy a jó közigazgatás 
kulcsa az emberség.

– Milyennek látja Tolna megyét?
– Tolna megye hazánk egyik legkisebb 
megyéje, területe 3703 négyzetkilométer, 
lakosainak száma 239 ezer fő. Ennél a 
ténynél azonban fontosabb, hogy a megye 
kiváló természeti adottságokkal rendel-
kezik. Keletről a Duna határolja, a hozzá 
kapcsolódó holtágakkal, vadvizekkel. A 
megye déli ré-
szén található a 
Gemenci -erdő , 
mely különleges 
madár- és állatvi-
lágával a termé-
szetjárók, vadá-
szok kedvelt úti 
célja, valóságos 
ékszerdoboz; dél-
ről a Mecsek és a 
hozzá kapcsolódó 
Völgység hatá-
rolja a maga er-
dőségeivel. Tolna 
megye elsősorban 
mezőgazdaságáról nevezetes. Világhírű a 
Szekszárdi-dombságon húzódó Szekszárdi 
borvidék. A megyében kiváló hévizek tör-
nek fel. Szót kell ejtenem a sajátos össze-
tételű lakosságról is, hiszen a honfoglalás 
korában letelepedett magyarokon kívül él-
nek itt besenyők, rácok, a török hódoltsági 
idők után a Habsburgok által ide telepített 
svábok, valamint a második világháborút 
követően felvidéki magyarok és székelyek 
is jelentős számban települtek Tolnába.

Bár gazdasági értelemben Tolna nem 
tartozik a leggazdagabb megyék közé, 
nagyon sok szorgalmas, becsületes ember 
él errefelé, akik közül sokan erőn felül 
próbálnak teljesíteni. Bízom abban, hogy 
Tolna megye hamarosan az igazán sikeres 
megyék közé tartozik majd.

– Ön július 1-jén lépett hivatalba, és 
ezzel egy nagy váltás következett be a szak-
mai pályafutásában.

– Igen, 1982 óta ügyvédként dolgoztam 
egészen a kinevezésemig. Amikor felkértek 
a kormánymegbízotti tisztség ellátására, 
nem sok időm volt gondolkodni. Szeretem 

a kihívásokat, és rendkívül nemes feladat-
ról van szó, ezért úgy döntöttem, elválla-
lom a megbízást. A jogász múltból adódó-
an másként szemlélem a közigazgatást, és 
bízom abban, hogy korábbi tapasztalataim, 
tudásom alapján munkámmal hozzá tudok 
járulni a rendszer sikeres működéséhez.

2011. január 1-jén kezdték meg tevé-
kenységüket a kormányhivatalok, 2013. 
január 1-jén pedig létrejöttek a járási hi-
vatalok. Korábban ügyfélként és önkor-
mányzati képviselőként azt tapasztaltam, 
hogy kedvező változások vették kezdetü-
ket, s úgy vélem, a kormány részéről jól 
előkészített folyamat zajlik. Elődöm, Tóth 
Ferenc és munkatársai kezdték el megva-

lósítani a megyében a 
kormány célkitűzéseit. 
Nekem egyfajta befeje-
ző szerep jut, amit a kol-
légáimmal együtt igyek-
szem a lehető legjobban 
végrehajtani. 

– Mivel kezdte a 
munkát?

– A bemutatkozást 
tartottam az első felada-
tomnak, meglátogattam 
a járási hivatalokat, mert 
azt gondolom, hogy 
egy új vezetőnek illik 
megismerkednie a helyi 

szervek vezetőivel, illetve munkatársaival. 
Szekszárdon sokan ismernek főként ügy-
védi tevékenységemből kifolyólag. Beszá-
moltam a rendszer működésével kapcsola-
tos elképzeléseimről. 

– Milyen célokat fogalmazott meg, 
amikor hivatalba lépett?

– Elsősorban a kormány célkitűzéseit 
tartom szem előtt, amit röviden így szok-
tam összefoglalni: mosolygó hivatal, mo-
solygó ügyfelek. A közigazgatási reform, 
a Magyary Zoltán Program célja többek 
között az, hogy minél közelebb kerüljünk 
a hozzánk betérő emberekhez. Mindany-
nyian voltunk már ügyfelek, és bevallhat-
juk, hogy nem szeretünk ügyet intézni. 
Most szeretnénk elérni, hogy az ügyfél jól 
érezze magát a hivatalban, és meg legyen 
győződve arról, hogy ügyét a lehető legma-
gasabb színvonalon intézik. Törekszünk a 
Jó Állam koncepciójának területi szintű 
megvalósítására, arra, hogy mind a lakoso-
kat, mind a civilszervezeteket, mind pedig 
a vállalkozásokat az ő megelégedésükre 
szolgáljuk ki. Mi szolgáltatást végzünk az 

állampolgárok pénzéből felállított hivata-
lokban, ők pedig cserébe joggal várják el a 
profi ügyintézést. 

Nemrég, amikor a Katolikus Egyház 
Katekizmusának Kompendiumát forgat-
tam, meggyőződtem arról, hogy a közjóról 
az egyháznak is létezik fogalom-megha-
tározása. Úgy vélem, a közjót szolgáljuk 
azzal is, ha a keresztény értelemben vett 
méltányosság és empátia megjelenik a 
munkánkban.

A professzionális hivatali működés 
megvalósításán túl további, személyes cé-
lom az, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk 
a kommunikációra is. Fontos, hogy az em-
berek megértsék, milyen változások zajla-
nak, és miért van ezekre szükség.

– Hogyan halad a kormányablak-rend-
szer kialakítása?

– A megyében három kormányablak 
kialakítása már megvalósult Szekszár-
don, Pakson és Tolnán, Tamásiban pedig 
hamarosan megnyílik a következő kor-
mányablak. 

– Hogyan ösztönzik az alkalmazottakat?
– Arra törekszünk, hogy a kormányhi-

vatal munkatársai erkölcsileg és anyagilag 
is a lehető legnagyobb megbecsülésben 
részesüljenek. Ezért mindenkit arra bizta-
tok, akinek középiskolai végzettsége van, 
hogy tanuljon és szerezzen szakirányú vég-
zettséget, a Nemzeti Közszolgálati Egye-
temen ehhez minden lehetőség adott. A jó 
szakembergárda nagyon fontos, a magas 
színvonalú szolgáltatás is elengedhetetlen. 
Kiváló kormánytisztviselő pedig csak az 
lehet, aki képzett és gyakorlott.

Mosolygó hivatal, mosolygó ügyfelek Tolnában

1958-ban született Szekszárdon. 
1982-ben végzett a Pécsi Jogtu-
dományi Egyetemen, azóta ügy-
védként dolgozott saját ügyvédi 
irodájában. 2006-tól 2014-ig 
önkormányzati képviselő. A 
város jogi bizottságának elnöke, 
majd jogi tanácsnok is volt. 

Több civilszervezet tagja. Feleségével és három 
gyermekével a megyeszékhelyen él.

Dr. Horváth Kálmán

w w w . c o s m o m e d i a . h u

Magyary Zoltánról többet is  
megtudhat a magazin honlapján.

A Régi Vármegyeháza helyén korábban a szekszárdi apátság uradalmi épületei álltak

Több mint ezer éve termesztenek szőlőt
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A Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke, 
Kapitány Zsolt szerint Tolna megyében 
minden adott a nyugodt vidéki élethez, 
ám ehhez az is fontos, hogy észrevegyük 
és megbecsüljük a helyi értékeket. 

– Milyen tervei vannak a megyei önkor-
mányzatnak?
– A terveinket nagyban befolyásolja az, hogy 
a megyei önkormányzatok feladata két évvel 
ezelőtt teljesen megváltozott: az intézmény-
fenntartó helyett a területfejlesztő szerep 
került előtérbe. Így már valóban foglalkoz-
hatunk a megye jövőjének tervezésével. Ösz-
szességében sokkal közelebbről, sokkal köz-
vetlenebbül tudunk olyan döntéseket hozni, 
amelyek befolyásolják a megye jövőjét.

A most kezdődő európai uniós gazda-
sági ciklusra nagyon részletes és alapos 
fejlesztési koncepciót dolgoztunk ki. Több 
mint 200 közéleti, gazdasági és civil sze-
replővel kötöttünk partneri megállapodást. 
–   Milyen jövőt álmodnak a megyének?
– A jövőképet, amelyet Tolna megye 

számára elképzeltünk, így tudnám röviden 
összefoglalni: a vidéki élet nyugalma. Tol-
nában minden adott ehhez. Ugyanakkor azt 
gondolom, hogy az értékeinket újra fel kell 
fedeznünk, és tovább kell fejlesztenünk eze-
ket. Vegyük például a bogyiszlói paprikát. 
Ha valaki elmegy egy étterembe bárhol az 
országban, és a főételhez bogyiszlói papri-
kát kér, akkor a pincér tudni fogja, hogy mit 
óhajt a vendég, és ki is tudja szolgálni. A 
bogyiszlói paprika méltán szerzett magának 
hírnevet, mondhatjuk, hogy valódi brandet 
képvisel. Ehhez képest meglepő, hogy Bo-
gyiszlón nem rendelkezünk paprikafeldol-
gozó, illetve savanyító üzemmel. Van tehát 
egy kész márkánk, ám nincs meg mögötte 
a szükséges gazdasági háttér, ami igazán a 
megye fejlődését, új munkahelyek teremté-
sét szolgálná.

– Milyen a helyi vállalkozások helyzete?
– Nemrég zajlott le egy telephely-fej-

lesztési pályázat a Dél-Dunántúli Régió-

ban, amelynek keretében Tolna megyében 
a benyújtott 55 pályázat közül 28-at sikerült 
támogatásban részesíteni, és 1,1 milliárd fo-
rint fejlesztési forrást kiosztani. A pályázati 
támogatás segítségével a nyertes pályázók-
nak összességében 2 milliárd forint értékű 
beruházást kell megvalósítaniuk. Elsősorban 
olyan kis- és középvállalkozások kaptak tá-
mogatást, melyek a jelenlegi telephelyükön 
szeretnének fejlesztést végrehajtani. A fej-
lesztések eredményeképpen 161 új munka-
hely létesül majd 719 munkahely megtartása 
mellett. Ősztől folyamatosan jelennek meg 
az újabb pályázatok, elsősorban továbbra 
is a kis- és középvállalkozások részére. Én 
személy szerint is nagyon bízom ezekben a 
cégekben, hiszen úgy gondolom, hogy a helyi 
értékekre építő helyi cégek – legyenek vad-
húsfeldolgozók vagy bioszappangyártók – le-
hetnek igazán sikeresek. 
–  Hogyan fejlődik a megyei infrastruktúra?
– A jövőben talán a legfontosabb inf-

rastrukturális beruházás az M9-es gyors-
forgalmi út építése, ami egy nagyon fontos 
összekötő csatornát jelent majd Kelet- és 
Nyugat-Magyarország, illetve Európa és 
a Balkán között. Az M9-es gyorsforgalmi 
út jelentős gazdasági fellendülést hozhat, 
amelytől Somogy, Baranya és Tolna me-
gyében is számottevő munkahelyteremtést 
várunk. Az autópálya nyomvonalát már kije-
lölték, az engedélyes és kiviteli tervek készí-
tése folyamatban van. Reményeink szerint 
hamarosan folytatódik az M9-es gyorsfor-
galmi út egyes szakaszainak építése, mégpe-
dig Nagykanizsa és Szekszárd között. 

Keszthelyen születtem, de a Tolna megyei 
Biritón, majd Pakson nőttem fel. Édesanyá-
mék néhány éve visszaköltöztek Biritóra, így 
én is örömmel járok újra oda. Jó látni, hogyan 
fejlődik ez a falu: egyre szépül, egyre fiatalo-
dik, ellentétben a magyar falvak többségével.

Pakshoz is jó emlékek fűznek. Sokat 
jártunk a Dunára, rengeteget bicikliztünk 
az Ürge-mezőn, és ami engem illet, termé-
szetesen állandóan zenéltem. Trombitáltam 
a Paksi Fúvószenekarban, és ott alapítottam 
első zenekaromat, a Niagara együttest is.

Paks ma a tenyerén hord. Még egykori 
gimnáziumomtól is kaptam egy díjat, pedig 
annak idején, valljuk be, még nem voltak any-
nyira büszkék rám. Szívesen hívnak különféle 
paksi rendezvényekre, és én örömmel teszek 
eleget a „hazai” felkéréseknek. A Cotton Club 
Singers alapításának húszéves évfordulója al-
kalmából rendezett koncertsorozatunk kereté-
ben remélhetőleg Tolna megyébe is eljutunk 
október vagy november folyamán. 

Ami a gasztronómiát illeti, elkényeztet-
tek a jó magyaros fogások és a remek fehér- 
és rozéborok. Tolna megyében kitűnően 
készítik a disznótoros ételeket: ezeket min-
dig onnan szerzem be. A halászlé is egye-
dülálló: kicsit kevésbé sűrű, mint Baján, és 
mi tésztával esszük, jó sok tojássárgájából 
készült tésztával. Nagyanyám különleges 
mákos tésztájára is szívesen emlékszem, 
amelyet zsírban pirított kenyérkockákkal 
bolondított meg. Azóta sem szívesen eszem 
másképp ezt az igencsak tápláló ételt.

Tolna megye egy külön világ, különle-
ges emberekkel. Amit tesznek, szívvel-lé-
lekkel teszik, ami pedig nem érdekli őket, 
azzal kapcsolatban nem színlelnek.

Tapasztalják meg, és látogassanak el 
Önök is Tolna megyébe!

László Boldizsár
opera- és dzsesszénekes

A vidéki élet nyugalma Tolna megyében

1967-ben született Szekszárdon. 
Informatikai üzemmérnökként 
szerzett diplomát. 1988 óta a 
FIDESZ tagja. Korábban önkor-
mányzati képviselőként dolgo-
zott Szekszárdon, tizenhat éve 
képviselő a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésében, 

nyolc éve pedig a közgyűlés alelnökeként tevékeny-
kedik. Nős, három gyermek édesapja.

Kapitány Zsolt

Újra fel kell fedezni a helyi értékeket
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Modernitás és hagyomány a Bodri Pincészetben

A Szekszárdi Borvidék egyik zászlós-
hajója a Bodri Pincészet, amely két 
család tulajdona. A vállalkozás ma 
már több lábon áll: a szőlőtermelé-
sen és a borkészítésen kívül vendég-
látással és szálláshely-üzemeltetéssel 
is foglalkozik. A Bodri Pincészet által 
bejárt utat és a jövőre vonatkozó ter-
veket dr. Bodri István résztulajdonos, 
ügyvezető foglalta össze.

A tulajdonosok 1999-ben vásárolták az első 
földdarabot a Faluhelyi-völgyben. Ma 25 
hektárnyi területen termesztenek szőlőt, de 
az elkövetkező 5-10 év alatt további 20-
25 hektárnyi szőlőt szeretnének telepíteni. 

Fontosnak tartották, hogy a pincéikből álló 
épületegyüttes illeszkedjen a tájba: úgy 
gondolták, hogy a szekszárdi lankák meleg 
árnyalataihoz jól illik a lösz színét idéző 
bontott tégla, amelyet rusztikus fa egészít ki. 

Ami a borkészítés technológiáját ille-
ti, bevezették egyes folyamatok internetes 
kontrollját, és további modernizálást is ter-
veznek. A Bodri Pincészet évente 300 ezer 
palack bort állít elő, amelynek tíz százaléka 
fehérbor, harminc százaléka rozé, hatvan 
százaléka pedig vörösbor. A Bodri Pincészet 
borai évről évre számos díjat gyűjtenek be a 
különféle borversenyeken. Lehetetlen lenne 
mindet felsorolni, csupán néhány idei példa 
a díjesőre: a 2009-es és a 2011-es Optimus 

Cuvée-vel többek között a bordeaux-i 
Challenge International du Vin versenyen 
is aranyérmesek lettek, a 2011-es Bikavér 
Válogatásuk pedig a Szekszárdi Borvidék 
borversenyén és az Országos Takarékszö-
vetkezeti Borversenyen egyaránt aranyér-
met szerzett. A 2013-as Bodri Rozi rozé-
juk az Országkóstoló óta a Négycsillagos 
Borkiválóság címet mondhatja magáénak. 
A Bodri Pincészet rendszeresen részt vesz 
a hazai borünnepeken, például a budapesti 
Bor és Pezsgő Fesztiválon, a győri és a sze-
gedi bornapokon, valamint természetesen a 
Szekszárdi Szüreti Napokon is. 

A tavalyi év nagy eseményének számí-
tott, hogy OPTIMUS néven éttermüket is 
megnyitották, ahol a vendégek déltől es-
tig választhatnak az étlapról, miközben az 
étkekhez illő borokat kóstolhatnak. Mint 
Bodri István mondja, úgy gondolják, hogy 
a régióban egyedülálló a’ la carte éttermük-
nek van létjogosultsága. Vendégeiket el is 
tudják szállásolni: 2010-ben lettek készen 
az első vendégszobák, de tavaly és az idén 
is átadtak egy-egy vendégházat. Ősszel akár 
a hatvan főt is eléri a szálláskapacitás. A 
Bodri Pincészet fejlesztésének itt még nincs 
vége: a tervek szerint a jövőben felépül egy 
kis wellnesrészleg és egy új üzemrész is, az 
étteremmel szemben pedig biokert létesül, 
amelyet két puli őriz majd: a fehér Rizling 
és a fekete Kadarka…

Finom ételek, jó borok, szép táj: az OPTIMUS étteremben minden együtt van

A Babits Mihály Kulturális Központ
A Babits Mihály Kulturális Központ Szekszárd legnagyobb kulturális 
intézménye, közművelődési és közösségi színtere. Halmai-Nagy Róbert 
igazgató az elmúlt időszakban lezajlott fejlesztésekről számolt be.

Az intézmény 1970-ben nyitotta 
meg kapuit. Az évtizedek során 
sokat változott funkciójában, ható-
körében és elnevezésében egyaránt. 
Időközben átvette a megszűnt Gyer-
mekek Háza feladatkörét, bővült a 
Tourinform Irodával, a Panoráma 
mozival, majd 2005 januárjában a 
Művészetek Házával egyesült.

Az intézmény tavaly teljesen 
megújult az európai uniós AGÓRA 
pályázat keretében, több mint két-
milliárd forintból. A modernizáció 
és a belsőépítészeti átalakulás éppen 
olyan fontos volt, mint a lehető leg-
jobb minőségű technikai eszközök 
beszerzése. A kulturális központ ma 

a korábbinál sokkal többféle rendez-
vény szervezésére alkalmas, legyen 
szó koncertről (profi fény- és hang-
technikával), bálról, diszkóról vagy 
konferenciáról. Csaknem hatszáz 
néző válthat jegyet vagy bérletet az 
előadásokra, amelyeket a kulturális 
központban mint befogadó színház-
ban tekinthetnek meg.

A Babits Mihály Kulturális 
Központ immár tíz éve szervezi 
a város legnagyobb rendezvé-
nyét, az egyébként több évtizedes 
múltra visszatekintő Szekszárdi 
Szüreti Napokat is. A nagyrészt 
ingyenes programokra évente több 
tízezer ember kíváncsi. 
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Dr. Puskás Imre helyettes államtitkár 
szerint, aki nyolc évig volt a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, az 
egyik legfontosabb feladat a megye meg-
tartóerejének növelése. A cél az, hogy a 
képzett fiatalok ne máshol próbáljanak 
érvényesülni, hanem otthon. Ehhez per-
sze a megyének is fejlődnie kell.

– Milyen adottságokkal rendelkezik Tolna 
megye?
– Tolna csodás természeti adottságokban 
bővelkedő megye. Egy hosszú szakaszon 
a Duna határolja, domborzata szemet gyö-
nyörködtető, és vadregényes erdőkkel is 
büszkélkedhet. Nem érte utol a szocialista 
évtizedek túliparosítása, amely tönkretette 
volna a természeti környezetet. Így aztán a 
munkahelyek zömét sem az ipar biztosítja, 
a mezőgazdaság viszont annál inkább erős-
sége a megyének.

Tolna megyei jellegzetesség, hogy nem 
rendelkezünk valódi nagyvárossal. Szek-
szárd az ország legkisebb megyeszékhelye 
a maga 34 ezer lakosával. A rendszervál-
tás idején Tolna megyében 250 ezernél is 
többen éltek, mára azonban az itt lakók 
száma 240 ezer alá csökkent. Ez a jelentős 
csökkenés nemcsak a születés és a halálo-
zás változó arányának a következménye, 
hanem sajnos az elvándorlásnak is. A la-
kosság megtartásának tekintetében komoly 
nehézségekkel küzdünk.

– Mit lehet tenni ez ellen?
– Feltártuk, milyen problémákkal küzd 

a megye, és egyben azt is, milyen adott-
ságokkal, lehetőségekkel rendelkezik. 
Fejlesztési koncepciót, programot készí-
tettünk, amelyben fejlesztési irányokat, 

kitörési lehetőségeket fogalmaztunk meg. 
Szlogenünk nem véletlenül lett ez: „Itthon, 
Tolnában”. Szeretnénk elérni egy olyan 
mértékű fejlődést, amely képes a megyé-
ben tartani a fiatalokat, biztosítani számuk-
ra minden feltételt a boldoguláshoz és lehe-
tőséget az egzisztencia-teremtéshez. Ehhez 
természetesen megfelelő infrastruktúrára, 
komfortosságra van szükség, amely áthatja 
az oktatási, a szociális és az egészségügyi 
ellátórendszert is. Mind közül a legfonto-
sabb a munkahelyteremtés.
–  Mi  jelentheti  a  fejlődés  legfőbb  irá-

nyát?
– Erősségeinkből adódóan elsősorban a 

mezőgazdaságra épülő fejlesztésben érde-
mes gondolkodnunk. Ma a termőterületek 

többségén csupán néhány növénykultúrát 
termesztenek a gazdák, jellemzően azokat, 
amelyek kevésbé élőmunka-igényesek, a 
termesztéssel kapcsolatos feladatok pedig 
nagyrészt a meglévő gépekkel elvégezhe-
tők. A szántóföldi növénytermesztés mel-
lett a jövőben egyre nagyobb szerepet kap-
hatnak a nagy élőmunka-igényű kertészeti 
tevékenységek, mint a gyümölcs- vagy a 
zöldségtermesztés, ami egyben az élelmi-
szeripar, azon belül is a feldolgozóipar fel-
lendülését jelentené. 

Kidolgoztunk egy komplex projektet is, 
amely a Sió-csatorna „élő vízi úttá” fejlesz-
téséről szól. A program segítségével megva-
lósulna a Sió és vízgyűjtő területe vízszabá-
lyozása, új víztározók készülnének, így a ta-
lajvízzel és az öntözéssel kapcsolatos prob-
lémák is megoldódhatnak. Továbbá a Sió 
menti termőterületeken jelentősen javulna a 
termésátlag is. A projekt turisztikai hatása is 
kiemelkedő, hiszen a Sió megfelelő helyszín 
lenne egyes vízi sportok számára, illetve a 
töltésen Szekszárdtól egészen Siófokig ke-
rékpározhatnánk. Ha ehhez hozzátesszük 
mindazokat a nevezetességeket, amelyek-
kel a környéken találkozhatnak a turisták 
– gondoljunk csak az ozorai kastélyra, a 
simontornyai várra, a Petőfi-emlékhelyekre, 
a szekszárdi borra, a Gemenci-erdőre –, ak-
kor már-már egy új turisztikai desztinációról 
beszélhetünk.
–  Mi az,  ami  tovább erősíti Tolna me-

gye vonzerejét?
– Ha lefúrunk a mélybe, szinte min-

denütt termálvizet találunk, amelyek közül 
többet kiváló összetétele alapján gyógyvíz-
zé is minősítettek. Nem csoda, hogy Tol-
na megye több városában is létesült fürdő. 
Közülük mégis kiemelném Tamási vagy 
Dombóvár több évtizedes múltú fürdőjét, 
amelyekkel érdemes hangsúlyozottan fog-
lalkoznunk. Dombóváron ráadásul kórház 
és rehabilitációs központ is működik, így 
minden adott az egészségipar és az egész-
ségügyi turizmus fellendüléséhez. 

– Milyen ipari fejlesztésekre nyílik le-
hetőség?

– Tolna megyében rendkívül fontos 
szerepet játszik a Paksi Atomerőmű. A 
közelgő beruházás sok haszonnal járhat 
számunkra, és nem árt felkészülnünk a 
bővítésre. Egy-egy beszállítói lehetőség 
sok új munkahelyet és biztos piaci hely-
zetet jelent a Tolna megyei vállalkozások 
számára, ezért is fontos a szakemberek 
felkészítése, képzése. 

Más ipari beruházásokban is gondol-
kodunk. Célunk, hogy létrehozzunk egy 
olyan társulást, amely megfogalmazhatja 
a fejlesztési irányokat, miután felmérte a 
piaci igényeket. Jó példával járnak elöl a 
klaszterek, de az ipari parkok fejlesztése 
is fontos cél. Erősítenünk kell Szekszárd 
és térsége logisztikai lehetőségeit. Na-
gyon örülünk az M6-os autópályának, és 
annak is, hogy hamarosan az M9-es mun-
kálatai is elkezdődnek. A térséget átszeli 
az ország legnagyobb folyója, a Duna. 
Kevesen tudják, hogy Őcsényben egy re-
pülőtérrel is rendelkezünk, amely sok le-
hetőséget rejt magában. 

1966-ban született Szekszár-
don. Szegeden szerzett jogi 
diplomát. Korábban a 
bátaszéki képviselő-testület 
és a megyei közgyűlés tagja, 
2006-tól utóbbi elnöke. 
2010-től 2014-ig országgyű-
lési képviselő. A Miniszter-

elnökség kulturális örökségért felelős helyet-
tes államtitkára. Nős, öt gyermek édesapja.

Dr. Puskás Imre

„Itthon, Tolnában”: a megye egyre vonzóbb lehet

w w w . c o s m o m e d i a . h u

A Sióról bővebben is olvashat  
a magazin honlapján.

A Paksi Atomerőmű négy blokkja biztosítja a hazai áramtermelés több mint felét, 
jelenleg két új blokk létesítésének előkészületei folynak

A mezőgazdaság a megye egyik erőssége, 
a fejlesztések egy része is erre épülhet
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Az utóbbi években Szekszárd soha nem 
látott fejlődésen ment keresztül. Nem-
csak a közterek, az intézmények, az épü-
letek újultak meg, hanem a gondolkodás 
is. Horváth István polgármester sze-
rint – aki ősztől már csak országgyűlési 
képviselőként folytatja munkáját – az 
együttműködés a vezérelv, legyen szó a 
város és az ott élők, ott vállalkozók kap-
csolatáról, vagy a térségben lévő telepü-
lések és Szekszárd viszonyáról. 
 
– Több helyen olvasható a „Szekszárd 
a  jövő  városa”  mottó.  Máshol  pedig  ez: 
„Szekszárd az élhető város”. Melyik  szlo-
gen tükrözi jobban a valóságot?
– Mindkét jelmondatnak megvolt, illetve 
megvan a jelentősége. 2006-ban egy gaz-
daságilag és a környező településekkel 
való viszonyát tekintve rendkívül rossz 
állapotban lévő város vezetését vettük át. 
Korábban nem történtek jelentősebb fej-
lesztések, a város nem rendelkezett egyet-
len önkormányzati céggel sem, reményte-
len településnek tűnt. 

Ebből az állapotból szerettük volna fel-
rázni, amikor megalkottuk a „Szekszárd a 
jövő városa” programot. Egy olyan várost 
álmodtunk meg, ahol jó élni, ahol az önkor-
mányzat jó tulajdonos, erős önkormányzati 
cégeket tart fenn, fejlesztéseket hajt végre 
az itt élő emberek érdekében, velük közö-
sen. Fontosnak tartottuk és tartjuk most is, 
hogy a megyeszékhelyi rang ne csupán egy 
cím legyen, hanem viselkedjünk is ennek 
megfelelően. Szívügyünk volt, hogy ösz-
szefogjuk, elsősorban a környező telepü-
léseket, de az egész megye gazdasági és 
kulturális életét is. Innen indultunk el, s az 
azóta eltelt majdnem nyolc év alatt renge-
teg változás történt. Elértük azokat a célo-
kat, amelyeket kezdetben a jövőre nézve 
kitűztünk, és most már büszkén mondhat-
juk: Szekszárd élhető város. 
–  Minek köszönhetőek az eredmények?
– Úgy gondolom, hogy elsősorban a 

szekszárdi emberek összefogása a sikerek 
záloga. Visszavásároltuk a korábban eladott 
önkormányzati cégeket, és létrehoztunk egy 

gazdaságilag erős, a térségben meghatározó 
szerepet betöltő önkormányzati cégcsoportot, 
amely minden közszolgáltatást ellát.

Ehhez a környező települések partnersé-
ge is kellett, vagyis az, hogy felismerjék, 
Szekszárd az ő érdekükben is dolgozik. 
Alapelvünk, s ez az életünk minden terü-
letén fontos szerepet játszik, hogy Szek-
szárdról nem önállóan, környezetéből 
kiszakítva gondolkodunk, mert meggyő-
ződésünk, hogy egyedül nem lehet sikeres, 
csak a környező településekkel közösen. 
Nagyon örülök neki, hogy a Szekszárdon 
és környékén élők a magukénak érzik ezt 
az értékelvű gondolkodást. 

– 2010-2013 között 15 milliárd forintot 
fordítottak beruházásokra, részben pályá-
zati forrásból. Mi a pályázati sikerek titka?

– Kicsit visszalépnék az időben, hiszen 
az előkészületek gyakran sokkal régebbre 
nyúlnak vissza. Mi már 2006 óta dolgo-
zunk azon, hogy ezek a beruházások meg-
valósulhassanak. Rengeteg energiát fordí-
tottunk arra, hogy a reménytelennek tűnő 
gazdasági helyzetben lévő várost megerő-
sítsük. Fejlesztési programot hoztunk létre, 
és sorra adtuk be a pályázatokat. Rendel-
keztünk mind a szükséges önerővel, mind 
a megfelelő koncepcióval. Ezt a bírálók is 
pozitívan értékelték, mert nagyon sok pá-
lyázatunkkal nyertünk. A pályázatok mel-
lett természetesen léteznek saját forrásból 
finanszírozott beruházásaink is. 

– Mi minden valósulhatott meg a fenti 
összegből?

– A beruházások első köre a munka-
helyteremtést célozta. Létrehoztunk egy 
ipari parkot, amely fokozatosan bővül. De 
az elmúlt években nem csak itt jöttek létre 
új vállalkozások, hiszen arra törekedtünk, 
hogy a már meglévő vállalatainknak is a 
lehető legnagyobb segítséget tudjuk nyúj-
tani. Támogattuk őket abban, hogy a gaz-
dasági válság ellenére megmaradjanak, és 
saját telephelyükön bővítést hajthassanak 
végre. Az önkormányzat koordináló tevé-
kenysége és lobbiereje döntő szerepet ját-
szott sok vállalkozás fejlesztésében. 

Érdekes ellentmondás, hogy miközben 
ma jelentős a munkanélküliség, a szekszár-
di vállalatok egy része munkaerőhiányra 
panaszkodik. Feladatunknak tekintjük, 
hogy a jövőben segítsük összehangolni a 
keresletet és a kínálatot.

– Milyen más beruházásokra került sor?
– A munkahelyteremtésen kívül má-

sik fontos célként azt tartottuk szem előtt, 
hogy olyan létesítményeket hozzunk létre, 
amelyek javítják az itt élők komfortérzetét, 
egészségi állapotát. A korábban különálló 
sportlétesítményeket egyesítettük, és egy 
egyedülálló sportkomplexumot hoztunk 
létre modern atlétikai és labdarúgópályá-
val, jégpályával. 

Makovecz Imre tervei alapján, utolsó 
munkáinak egyikeként felújítottuk a vá-
ros emblematikus terét, a Béla király teret. 
Azt hiszem, nem túlzás, ha azt mondom, 
remekül sikerült, a teret nagyon szeretik 

az itt élők és az idelátogatók egyaránt. A 
kétmilliárd forintos európai uniós projekt 
keretében a történelmi belváros fejlesztése 
a piactér átépítésével folytatódott, amelyet 
szeptember 19-én, a szüreti napok kereté-
ben adunk át. Bátran állíthatom, hogy Ma-
gyarországon egyedülálló lesz! Több ezer 
négyzetméteres fedett árusítóhely, parkoló-
ház, mintegy 1700 négyzetméternyi fedett 
őstermelői rész és egy kis kulturális köz-
pont is várja a város szívében a lakosokat. 

Most dolgozunk az egész várost érintő 
korszerű, huszonegyedik századi elvárá-
soknak megfelelő világítási rendszer kiépí-
tésén, a régieket ugyanis ledes lámpákkal 
váltjuk fel. 

Új ivóvízbázist hozunk létre, mivel a 
korábbi területen az állami cégek nem ép-
pen környezettudatos tevékenysége miatt 
a talaj szennyeződött. Ennek kivitelezése 
most is zajlik. 

Elkezdődött a korszerű utasforgalmi 
szolgáltatások feltételeinek megteremtése 
is. A projekt keretében az autóbusz-közle-
kedés és a kapcsolódó szolgáltatások mi-
nőségének és infrastrukturális feltételeinek 
javítására kerül sor Szekszárdon és annak 
térségében, ami újabb jó példája annak, 
hogy közösen gondolkodunk a környeze-
tünkben lévő településekkel. 

Az elmúlt években kulturális infra-
struktúra-bővítésre is gondoltunk. Az 
AGÓRA program keretén belül a negy-
ven éve átadott Babits Mihály Művelődé-
si Ház felújításával, bővítésével, moder-
nizálásával a térség egyik legkorszerűbb 
kulturális és konferenciaközpontját hoz-
tuk létre Babits Mihály Kulturális Köz-
pont néven. Felújítottuk a szomszédos 

Szekszárd sikerének kulcsa a városlakókkal   és a környező településekkel való összefogás

A városháza előtti tér Szekszárd címerévelA városháza előtti tér Szekszárd címerével

A fürdőben tavaly 85 ezer vendég járt
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1970-ben született Szekszárdon. 
Keszthelyen végzett agrármér-
nökként. 2006 óta Szekszárd 
polgármestere, országgyűlési 
képviselő és a Szekszárdi Kis-
térség elnöke. 2010-től a Parla-
ment Mezőgazdasági Bizottsá-
gának alelnöke. 2013-tól a kor-

mány sertésprogramjának végrehajtásáért felelős 
miniszteri biztos. Nős, három gyermek édesapja. 

Horváth István

egykori zsinagógát, amely Művészetek 
Házaként funkcionál, és megszépült az 
intézmények közötti tér is. 
–  Egyre nagyobb a híre az új fürdőnek.
– Ezt mi is örömmel vettük tudomásul. 

Három éve nyitottuk meg, tavaly már több 
mint 85 ezer látogatója volt, így elmondhat-
juk, hogy a térség leglátogatottabb család-
barát élményfürdőjét hoztuk létre, amelyet 
a közeljövőben egy korszerű, új uszodával 
fogunk bővíteni.

– Szekszárd a borkultúrájáról is híres. 
– Igen, a római kori emlékekből tudjuk, 

hogy a városban és környékén több mint 
ezer éve termelnek szőlőt, készítenek bort. 
A Szekszárdi Borvidék 2500 hektáros terü-
leten fekszik, tizenhét település közigazga-
tási területét érinti. A szőlészet, borászat az 
elmúlt 15 évben rendkívül sokat fejlődött, 
az utóbbi nyolc évben pedig valóban szem-
betűnővé vált a haladás mind az épített kör-
nyezet, mind a szakmai szempontok, mind 
a bor köré épülő programok tekintetében. 
Nyolc éve azt mondtuk, milyen jó lenne di-
vatba hozni a szekszárdi borászokat. Mára 
eljutottunk odáig, hogy talán az egyik leg-
divatosabb vörösboros vidék a szekszárdi, 
amely sok elismert borásszal büszkélked-
het. A borértő közönség számára a szek-
szárdi bor, a Szekszárdi Borvidék a minő-
ség szinonimájává vált.

– Hogyan ötvözik a borkészítésben a tra-
díciók tiszteletét a mai kor vívmányaival? 

– A hagyományok ápolása mellett 
igyekszünk lépést tartani a korral. Bízunk 
abban, hogy nagy érdeklődés övezi majd 
az idén nyáron átadott Garay élménypin-
cét, amely kiválóan ötvözi a Szekszárdra 
jellemző ezeréves borkultúrát a 21. századi 

korszerű technológiával. Az önkormányzat 
2012-ben közel százmillió forintért vásá-
rolta meg a város központjában épült tör-
ténelmi pincét, ahol az Új Széchenyi Terv 
198 millió forintos támogatásával jött létre 
a borászatot bemutató élménypince. A vá-
ros célja az, hogy országosan egyedülálló 
módon, a modern kor igényeinek megfele-
lően, ugyanakkor a hagyományokat tiszte-
letben tartva ismertessük meg a borászatot 
a széles közönséggel. Több mint harminc 
pincészet 220-230-féle borát kínálják itt. 
Ez a különleges élménypince minden bi-
zonnyal napjaink borértő, borszerető embe-
reinek kedvelt helyévé válik majd. 

– Szekszárd tehát kiváló célpontja lehet 
a borturizmusnak.

– Igen, de ehhez nem elég jó borral 
rendelkezni. Ahhoz, hogy az érdeklődést 
fenntartsuk, sok minden más is szükséges. 
Nálunk a borturizmus mellett a kulturális 
és konferenciaturizmus, valamint az öko-
turizmus is jellemző. Ezen a téren szintén 
építünk a környék vonzó adottságaira is. A 
kistérségünkhöz tartozó Pörbölyön talál-
ható például Gemenc ökoturisztikai cent-
ruma, ami nagy népszerűségnek örvend. 
Szekszárdon végződik a Rockenbauer Pál 
Dél-dunántúli Kéktúra, és itt kezdődik az 
Alföldi Kéktúra. A sárközi települések, va-
lamint Szedres, Tengelic, Bogyiszló, Tolna: 
csak néhány példa az olyan szomszédos 
településekre, amelyek komoly kulturális 
örökséggel büszkélkedhetnek. Mindezt sze-
retnénk minél több embernek megmutatni. A 
belvárosban is igyekszünk olyan programo-
kat kínálni, ahol a többek között Babits Mi-
hályról, Mészöly Miklósról, Garay Jánosról 
szóló kulturális örökségünk megjelenik és 

elérhető a látogatók számára. Célunk, hogy 
egy család öt-hat napot is el tudjon tölteni 
nálunk tartalmasan, kellemesen. 
–  Önnek is van szőlője?
– Én magam nem foglalkozom borké-

szítéssel, mert polgármesterként elsősorban 
az a feladatom, hogy jól menedzseljem a 
várost. Úgy gondolom, jobban teszem, ha a 
város ügyeivel foglalkozom, többet segítek 
így Szekszárdnak és a térségnek, mintha 
a szőlőbe járnék. De rengeteg borász ba-
rátom van, jól ismerem a gondjaikat és a 
sikereiket. Szeretem a jó bort, a kedvencem 
pedig a borvidék meghatározó bora, a szek-
szárdi kadarka.
–  Ön eddig polgármester és országgyűlé-

si képviselő is volt, ősztől csupán utóbbi tiszt-
ségében folytatja a munkát. Milyen érzéssel 
áll fel nyolc év után a polgármesteri székből?

– Nem szeretném és nem is fogom itt 
hagyni Szekszárdot. Számomra rendkívül 
fontos ez a város és a lakói, de ugyanilyen 
közel áll a szívemhez a térség valamennyi 
települése, ahogyan az ott élők is. Szekszárd 
a környezetével szinte szimbiózisban él. A 
környékbeli települések nélkül nem lehet 
sikeres a város, de azok sem lehetnek sikere-
sek Szekszárd nélkül. Nézzük csak a foglal-
koztatást! A Szekszárdon lévő munkahelyek 
mintegy 65 százalékát az agglomerációból 
érkező dolgozók töltik be, azaz Szekszárd 
a legnagyobb foglalkoztató. A városnak in-
tegráló szerepet kell betöltenie. Érdekeink, 
gondjaink és eredményeink is közösek. 

A város képviselőtestületének 16 éve va-
gyok tagja különböző beosztásokban, nyolc 
éve dolgozom polgármesterként és ország-
gyűlési képviselőként, valamint a huszon-
hat települést magában foglaló Szekszárdi 
Kistérség elnökeként. A város érdekei mel-
lett tehát eddig is folyamatosan szem előtt 
tartottam a környező települések érdekeit, s 
továbbra is ezt szeretném tenni. Ezért nem 
gondolom, hogy nagy változás következ-
ne be az életemben, ugyanazt fogom tenni, 
mint eddig, csak a feladatok jobban meg-
oszlanak majd, ha lesz a városnak egy új 
polgármestere, akivel a lehető legszorosabb 
munkakapcsolatra törekszem.

w w w . c o s m o m e d i a . h u

A Szekszárdi Szüreti Napokról  
sok érdekességet megtudhat  
a magazin honlapján.

A városháza előtti tér Szekszárd címerévelA városháza előtti tér Szekszárd címerével
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A szekszárdi Garay élménypincében 
nem csupán remek borokat kóstolhat-
nak az érdeklődők, de a szőlőtermesztés 
titkaitól a koccintási szokásokig szinte 
mindent megtudhatnak, amit a borkul-
túráról tudni érdemes.

A vármegyeháza alatt húzódó pincerend-
szer egy részének alapjait a bencés apátság 
rakta le a középkorban, nagyobb része pe-
dig a török hódoltságot követően, az 1700-
as évek első felében épült meg. Érdekes-
ség, hogy 1856-ban itt alakult meg az első 
hazai borkereskedő részvénytársaság. 

A pince 2012-ben került a város tulaj-
donába, s ez egy új korszak kezdetét je-

lentette. Szekszárd csaknem 200 millió 
forint támogatást nyert el az Új Széchenyi 
Terv Dél-Dunántúli Operatív Programja 
keretében a pince átalakítására, amelynek 
keretében 65 infografikai tabló és 11 in-
teraktív eszköz, három illatkamra és egy 
sor dekantáló, áttöltő edény kapott helyet 
a pincében. Ezek segítségével az érdek-
lődők beleshetnek a borkészítés kulisszái 
mögé: három és fél óra alatt a szőlőmet-
széstől a hordók kiválasztásán át a koccin-
tási szokásokig mindent megtudhatnak, 
amit a borról és a borkultúráról tudni ér-
demes. Milyen illatok jellemzik a fehér-, a 
vörös vagy a rozéborokat? Egy-egy illat-
kamrában ki-ki megtapasztalhatja, hogy 

aztán később is felismerje az egyes borok-
ra jellemző egyedi illatokat. Az élménytú-
rán azt is megtanulhatják az érdeklődők, 
hogy milyen ételeket milyen típusú borok 
egészítenek ki a legharmonikusabban. Aki 
ezek után megéhezik, az a 70 fős étterem-
ben próbálhatja ki, milyen is a tökéletes 
étel-bor párosítás.

A külföldi csoportok sem kerülnek 
hátrányba, hiszen audioguide használatá-
val angolul és németül is hozzájuthatnak 
a megfelelő információkhoz. Aki pedig 
próbára szeretné tenni frissen megszerzett 
tudását, az a pincebejárás végén egy érin-
tőképernyőn megjelenő feladatsor alapján 
„záróvizsgát tehet”.

Garay, az interaktív élménypince Szekszárdon
A pincerendszer egy részét a középkorban alapították Az illatkamrákban megtanulható, melyik borra milyen illat jellemző

Az Alisca Terra Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Kft. tavaly júniusban indította 
útjára „Hulladékból adomány” címmel 
egyéves kampányát 12 szekszárdi civil-
szervezet közreműködésével. A lakosságot 
arra szeretnék ösztönözni, hogy a háztatá-
sukban keletkezett hulladékot szelektálva 
vigyék be a hozzájuk legközelebb lévő hul-
ladékudvarba. Az akció nem várt sikert 
aratott a lakosság körében, rekord meny-
nyiségű papír-, műanyag-, zöld- és alumí-
niumhulladék érkezett az udvarokba. 
 
A társaság ez év közepén bevezette a ház-
hoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés 
rendszerét a szolgáltatási területéhez tarto-
zó valamennyi, összesen 54 településen. A 
kommunális hulladékszállítás napján össze-
szedi a lakosság által bezsákolt műanyag-, 
papír-, fém- és zöldhulladékot. Hosszú távú 
terveik között szerepel, hogy a zsákokat 
majd színes kukaedények váltják fel, de az 
ezek vásárlásához szükséges pályázati lehe-
tőségekre egyelőre még várniuk kell.

Az Alisca Terra 2014. szeptember végé-
ig összesen 100 lépcsőház mellé helyez ki 
speciális hulladék – műanyag, papír és üveg 
– gyűjtésére alkalmas edényeket. Az így lét-
rehozott gyűjtőpontok napról napra egyre 
népszerűbbek a lakosság körében. 

A kft. tavaly márciustól kéthetente, gyűj-
tőjáratok keretében, a használt étolajat is be-

gyűjti a lakosságtól Szekszárdon, Tolnán és 
Bátaszéken, idén júliustól pedig piacnapokon 
is leadhatja azt a lakosság a városok piacain. 

A szelektív gyűjtést szervező vállalat öt 
hulladékudvart üzemeltet szolgáltatási terüle-
tén, amelyek sok, a cég által szervezett rendez-
vénynek szolgálnak helyszínül. A Föld napja 
alkalmából évről évre programokkal színesí-
tett családi napra hívják ide a lakosságot.

Az Alisca Terra Kft. a szolgáltatási terüle-
tén szinte valamennyi óvodával, általános és 
középiskolával kapcsolatban áll, és ezekben 
az intézményekben megszervezte a hulladé-
kok szelektív gyűjtését. Mivel igen fontosnak 

tartja a környezettudatos gondolkodás nép-
szerűsítését, a vállalat munkatársai korcso-
portoknak megfelelően rendszeresen tartanak 
tájékoztató előadásokat, játékos foglalkozá-
sokat és kihelyezett környezetórákat.

Legutóbb, „Virágos hét” elnevezésű ak-
ciója keretében az Alisca Terra két héten 
keresztül minden, hulladékudvart felkereső 
ügyfelének virágpalántákkal kedveskedett.

Cím: 7100 Szekszárd, Epreskert 9.
Tel.: +36-74-528-850, fax: +36-74-528-851
E-mail: info@aliscaterra.hu
Web: www.aliscaterra.hu

Alisca Terra: a szelektív hulladékgyűjtés mestere

A „Hulladékból adomány” kampányban partnerként részt vevő civilszervezetek képviselői
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Az idén Ács Rezső kapta „Az év alpol-
gármestere” díjat egy internetes szava-
záson. Az érdem nemcsak az övé, mond-
ja, de vitathatatlan, hogy a gazdasági 
szakember nagyon sokat tesz Szekszár-
dért. Amennyiben ősszel bizalmat sza-
vaznak neki a választók, immár polgár-
mesterként válthatja valóra számtalan, 
a város fejlesztését szolgáló tervét.

– Milyennek látja Szekszárdot?
– Szekszárd a tradíciókra nagyon sokat adó 
város, igen szorgalmas emberek lakják. A 
település története az évszázadok folyamán 
összefonódott a szőlővel és a borral. Aki 
ezzel foglalkozik, az pedig pontosan tudja, 
hogy a jó eredményhez mennyi munka, ki-
tartás, továbbá milyen sok befektetett ener-
gia szükséges. Az is nagyon fontos, hogy 
a borászat egy hosszú távú gondolkodást 
igénylő tevékenység. Nálunk 4500 boros-
pince található, szinte nincs is olyan család, 
amely ne termesztene szőlőt, tehát joggal ál-
lítom, hogy a szekszárdiak dolgos emberek. 

Azt kell mondanom, hogy az elődeink 
nagyon jó helyen telepedtek le: szép a táj, 
kiválóak a mezőgazdasági termőterüle-
teink, ráadásul közlekedési és logisztikai 
csomópont vagyunk. Megéltünk sok ne-
hézséget, de mindig sikerült talpra állni. 
Jelen pillanatban úgy érzem, településünk 
óriási lehetőségek előtt áll: a jövő városa. 

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy 
Szekszárd nagyon befogadó, vendégszerető 
város. Aki egyszer ellátogatott hozzánk, ké-
sőbb is visszajön, mert jól érezte itt magát.

– Az idén ön kapta „Az év alpolgármes-
tere” díjat a huszadik alkalommal megren-
dezett Városi Polgármesterek Randevúján. 
Hogyan érintette ez az elismerés?

– Ha az ember munkáját elismerik, az 
nagyon jólesik, és természetesen örül neki. 
Az alpolgármesterek egy kicsit mindig 
háttérbe szorulnak, az ő munkájuk talán 
kevésbé látványos. Ráadásul Szekszárd az 
egyik legkisebb megye székhelye, az egyik 
legkisebb megyei jogú város, így hát ne-
héz versenybe szállni a nagyobb gazdasá-
gi potenciált képviselő településekkel. De 
az igaz, hogy az elmúlt években jó néhány 
innovatív megoldással rukkoltunk elő, le-
gyen szó például a víz- vagy a hulladék-
gazdálkodásról. Minden bizonnyal ezek 
hívták fel az országos figyelmet a nálunk 
folyó munkára. Büszke vagyok arra, hogy 
szinte anyagi ráfordítás nélkül, ellenben 
sok ötlettel és kreativitással sikerült fe-
lelnünk a kihívásokra. Természetesen az 
elismerés nem csupán engem illet, hanem 
Szekszárd valamennyi lakóját, az önkor-
mányzattal partneri kapcsolatot fenntartó 
cégvezetőket, valamint a mögöttem álló, 
a munkáját a legmagasabb szakmai szín-
vonalon végző stábot is, akiknek ezúton is 
köszönetemet fejezem ki. Ez csapatmunka. 
Az önkormányzati gazdálkodás nehéz terü-
let, ahol ráadásul folyamatosan változnak a 
gazdasági és a törvényi körülmények. Eb-
ben is megbízható támaszaim a kollégáim, 

akikkel gyakran konzultálok. Dr. Haag Éva 
jogász alpolgármestertársamhoz is bátran 
fordulhatok. Közösen végezzük a felada-
tunkat, hiszen szinte nincsen olyan gazda-
sági kérdés, amelynek ne lenne jogi vetü-
lete, és fordítva. Mindez élethosszig tartó 
tanulást is jelent, nem lehet hátradőlni.

– Önnek a környezetvédelem is a szív-
ügye. Milyen tennivalók akadnak a város-
ban ezen a téren?

– A sok folyamatban levő projekt közül 
most csak egyet emelnék ki. 1993 óta jelent 
problémát vízbázisunk veszélyeztetettsége. 
Három évünk van a megoldásra, ugyanis 
ennyi idő múlva a szennyeződés elérheti a 
kutakat. Egy körültekintően megírt pályá-
zatnak köszönhetően már megindult annak 
a 6,5 milliárd forintos fejlesztésnek a meg-
valósítása, amelynek során egy Duna-men-
ti kavicságyból nyerünk majd tiszta vizet. 
Terveink szerint jövő őszre befejeződhet ez 
a példa nélküli, hatalmas beruházás, amely 
80-100 évre megoldja Szekszárd egészsé-
ges ivóvízzel való ellátását. 

– Eséllyel indul a polgármesteri tiszt-
ségért. Milyen tervei vannak, amennyiben 
elnyeri a választók bizalmát?

– Az egyik legfontosabb feladat a mun-
kahelyteremtés. 2007-ben létrehoztunk egy 
ipari parkot, de a betelepítés a válság hatá-
sára lelassult. Az utóbbi időszakban ismét 
élénkebb érdeklődés mutatkozik a lehetsé-
ges betelepülők részéről: feltett szándékom 
ezeket a cégeket minden erőmmel segíte-
ni. A következő években akár 400-450 új 
munkahely is létrejöhet a város segítségé-
nek köszönhetően. Természetesen folytatni 
kívánjuk az elmúlt ciklusban megkezdett 
intenzív út- és járdaépítési programot.

A Dél-Dunántúlon egyedülálló sport-
centrumot sikerült létrehoznunk, amely 
sportcsarnokot, műfüves focipályát, tenisz-
pályát éppúgy magában foglal, mint egy 
fürdőt, illetve télen egy fedett jégpályát. 
A következő lépést az jelenti majd, hogy 
egy új uszodát építünk. Ez a sportkomple-
xum akár edzőtáborok helyszíne is lehet a 
jövőben. Szekszárd valódi sportturisztikai 

célponttá válhat, ám ehhez kapcsolódóan 
nagyon fontos, hogy megfelelő szálláshe-
lyekkel rendelkezzünk, és ezen a téren még 
sok a tennivalónk.

Szeretnénk fejleszteni a kerékpáros út-
hálózatot, amely elérné az északi város-
részt, valamint Gemenc felé is elvezetne. 
Célunk az is, hogy részt vegyünk a Sió tu-
risztikai hasznosításában.

A Paksi Atomerőmű bővítéséhez kap-
csolódva lakásépítési programot hirdetünk 
meg azért, hogy a bővítésben részt vevő 
szakemberek és családjaik Szekszárdon 
telepedjenek le. Az egyre növekvő igé-
nyeknek megfelelve idősek otthonát is ter-
vezünk építeni. A város lakosságának több 
mint fele lakótelepeken él. Szeretnénk el-
érni, hogy javuljanak az életkörülményeik. 
Minél több zöldterület megtartása mellett 
sok autót befogadni képes, de rendszere-
zett, egységes parkolókat kívánunk létre-
hozni. Figyelembe kell vennünk az idős 
emberek igényét a házak körüli pihenőhe-
lyek kialakítására éppúgy, mint a játszóte-
rek fejlesztésének szükségességét. Igyek-
szünk mindenkire gondolni.

A megyeszékhely a jövő és a lehetőségek városa

1965-ben született Keszthelyen. 
Közgazdászként diplomázott. 
1990 óta él Szekszárdon. 1998-
tól a szekszárdi közgyűlés gaz-
dasági, majd pénzügyi bizottsá-
gát vezette, 2006-tól társadalmi 
megbízatású, gazdasági ügyek-
kel foglalkozó alpolgármester. 

2008 óta a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 
elnöke. Nős, két gyermek édesapja.

Ács Rezső

A sokszínű szüreti felvonuláson többek között a kalotaszegi népviselet is feltűnik

w w w . c o s m o m e d i a . h u

„Szekszárdon születtem, színész-
nőt szerettem.” Karinthy írta ezt 
Babitsról, akiről többet is meg-
tudhat a magazin honlapján.
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Tolna megye gazdasága fellendülést mu-
tat. Az elmúlt öt évben 40 százalékos 
GDP-növekedés történt, ami országosan 
a második legjobb eredmény. Dr. Fischer 
Sándor, a Tolna Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke szerint az egyik leg-
fontosabb feladat az elvándorlás mér-
séklése, amelynek többek között az ipar 
és a szakképzésben való részvétel erősí-
tése lehet a megoldása.

– Milyennek látja Tolna megye gazdasági 
helyzetét?
– Tolna Magyarország négy legkisebb 
megyéjének egyike. Ebből is adódik, 
hogy országos szinten a gazdasági hely-
zetünk közepesnek mondható, dél-dunán-
túli viszonylatban azonban jó mutatókkal 
büszkélkedhetünk. Az egy főre eső GDP 
az országos átlag 75 százaléka. Az elmúlt 
öt évben 40 százalékos GDP-növekedés 
következett be, ami hazánkban Győr-Mo-
son-Sopron megye után a második legjobb 
eredmény. Én egyébként nagyon bízom 
abban, hogy kitart ez a lendület, mert a 
legfrissebb gazdasági prognózisok alapján 
2014 első félévében nem az elvárt ütem-
ben fejlődött a megye gazdasága, de még 
a megtorpanás ellenére is látványos Tolna 
elmúlt ötévi fejlődése. 
–  Minek köszönhető ez a fejlődés?
– A feldolgozóipar, az energiaipar és 

a mezőgazdaság a három legjelentősebb 
gazdasági tényező a megyében. De a ke-
reskedelem, a vendéglátás és a szolgáltató 

szektor is egyre fontosabbá válik. Öröm-
teli változás, hogy a nagy visszaesés után 
az építőipar is magához térni látszik. Igaz, 
lakóépületek helyett egyelőre az ipari léte-
sítmények építése dominál, de reméljük, a 
fellendülés egyre szélesebb körben érvé-
nyesül majd.

– Mi jelenti a legnagyobb kihívást?
– A legsúlyosabb problémát az elván-

dorlás okozza. Pécs, Budapest, de a külföldi 
országok is sok Tolna megyei embert elcsá-
bítanak, elsősorban fiatalokat. Az elmúlt 
húsz évben a megye lakossága jelentősen le-
csökkent, évente mintegy ezer ember hagyja 
el Tolnát. Azért is nagyon fontos, hogy meg-
erősítsük az iparunkat, mert elsősorban ez 
az, ami itt tarthatja az embereket. 

– Mit tehet a kamara?
– Igyekszünk minden erőnkkel támo-

gatni a vállalkozásokat. Helyzetelemzé-
seket végzünk, és minden vállalkozást 
megkeresünk, az összes regisztrált céget. 
Felmérjük az igényeket, iránymutatást 
nyújtunk és segítjük őket a pályázatírás-
ban. Támogatást biztosítunk többek között 
a Széchenyi Kártya formájában, valamint 
békéltető testületet működtetünk, amely 
elsősorban a fogyasztók és a vállalkozók 
közötti vitás ügyeket hivatott elsimítani.

– A szakképzésben is részt vesznek?
– Természetesen segítjük a szakkép-

zést, szívügyünk a duális képzés. Ennek 
során a tanulók az elméletet az iskolában, 
a gyakorlatot azonban egy-egy cégnél sa-
játíthatják el. A vállalkozások támogatást 

igényelhetnek ahhoz, hogy a gyakorlati 
képzést a megfelelő eszközökkel legyenek 
képesek ellátni. Szeretnénk elérni, hogy 
minél több fiatal vegyen részt a duális kép-
zésben, hiszen már most is szakemberhiány 
mutatkozik. Nagyon kevesen jelentkeznek 
a szakképzésbe, aminek véleményem sze-
rint az az oka, hogy a szakiskolai végzett-
ség nem örvend igazán nagy társadalmi 
elismertségnek. Míg Németországban a 
fiatalok 60 százaléka részt vesz a duális 
képzésben, addig Magyarországon csupán 
20-25 százalékuk, ráadásul ezeknek a fi-
ataloknak az egyharmada nem végzi el a 
képzést, a végzetteknek pedig csupán egy-
harmada helyezkedik el. Az egyik legfon-
tosabb feladatunk, hogy fordítsunk ezen a 
tendencián, ami, úgy tűnik, Tolna megyé-
ben sikerült is. Az adatok alapján a megyé-
ben középiskolába jelentkező diákok nagy 
többsége, negyven százaléka a szakiskolát 
választotta – ez szerintem önmagáért be-
szél. Eből is látszik, hogy a diákok kezdik 
megérteni, hogy szakmát tanulni nem szé-
gyen. Nem kell feltétlenül egyetemre járni 
azért, hogy az ember legyen „valaki”. Egy 
jó szakmunkás ugyanolyan hasznos tagja 
lehet a társadalomnak, mint egy diplomá-
val rendelkező ember. A Szakma Kiváló 
Tanulója Versenyeken több Tolna megyei 
diák is részt vett már, akik nagyon jó – 
gyakran aranyérmet érő – helyen végeztek. 
Mondanom sem kell, itthoni körülmények 
között is nagyon jól keresnek és megbe-
csült szakemberek. 

A gazdaság egyre élénkebbé válik Tolna megyében

1947-ben született Bonyhádon. 
Jogász. 1994-től vett részt a 
Tolna Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara munkájában alel-
nökként, valamint a kézműves 
tagozat titkáraként, 2000-től ő 
az elnök. 2006-ban érdekkép-
viseleti és gazdaságfejlesztési 

munkájáért a Magyar Köztársaság Arany Érdem-
keresztjét vehette át. Nős, két gyermek édesapja.

Dr. Fischer Sándor 

• Szellemi tulajdonvédelem, iparjogvédelem
• Tanfolyamok, oktatások szervezése 
• Származási bizonyítványok kiállítása, láttamozása 
• ATA Carnet vámigazolványok kibocsátása  
• Partnerkeresés kamarákon, képviseleteken keresztül 
• Kárbiztosítási tevékenység 
• Választottbíráskodás
• Céginformációk biztosítása
• Cégkivonat-lekérés (az AXA Országos Céginformációs Adatbázi-
son keresztül) 
• Adótanácsadás
• Jogi tanácsadás (Jogpont Hálózatba kapcsolódás)
• Címlista-szolgáltatás 

• Üzleti találkozók, gazdasági rendez-
vények szervezése, továbbképzések, 
konzultációk, szemináriumok, kiadványok 
rendelkezésre bocsátása, nyomtatványok 
értékesítése 
• A Tolnai Kamara Gazdasági Havilap kiadá-
sa – havi 1500 példányban 
• Kamarai hírlevél kiadása
• Szakképzési tanácsadás
• Vállalkozásfejlesztéshez kapcsolódó online szolgáltatások: 
InnoPortfólió – országos innovációs adatbázis, Klaszterportfólió – 
országos klaszteradatbázis 
• Teljesítésigazolási Szakértői Szerv

A kamara minden erejével támogatja a vállalkozásokat

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara • 7100 Szekszárd, Arany János u. 23–25. III. emelet
Telefonszám: +36-74-411-661 • Fax: +36-74-411-456 • E-mail: kamara@tmkik.hu • www.tmkik.hu

Az idén 12. alkalommal rendezték meg a baráti hangulatú Kamarai Családi Napot
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A közel húszezres kisváros a 
paksi járás központja. Egy kis-
város, nagyvárosi lehetőségek-
kel. Mindez felelősségteljes, 
előrelátó, együttműködésen 
alapuló munka eredménye-
ként valósulhatott meg. 

A pályázati lehetőségeket és 
forrásokat – a városfejlesztési 
koncepcióhoz igazodva – ma-
ximálisan kihasználja a város, 
infrastruktúrája fejlett és folya-
matosan korszerűsödik. Az el-
múlt években az európai uniós 
pályázatoknak köszönhetően 
több életminőség-javító beru-
házás valósult meg a városban. 
Paks utcái, közterei egymás 
után újulnak meg, a közbizton-
ság megfelelő, egészségügyi, 
szociális és oktatási intézmé-
nyei gondtalanul működnek.

Paks a tiszta és egész-
séges város
Pakson magas színvonalú az 
egészségügyi ellátás. Az or-
szágban szinte egyedülálló 
módon önerőből épült meg 
a gyógyfürdő, amely idén 
májusban kezdte meg műkö-
dését, közvetlenül a szakren-
delő mellett. A 3250 négy-
zetméteres új épületben nem 
csupán a gyógyfürdő kapott 
helyet. A Paksi Gyógyásza-
ti Központban a gyógyvizes 
kezelés és a hozzá kapcsoló-
dó fürdőgyógyászati ellátás 
mellett reumatológiai és orto-
pédiai szakrendelés, valamint 
gyógytorna működik, továbbá 
itt lehet igénybe venni a fizio-
terápiás kezeléseket is. 

A sós-kloridos minősített 
gyógyvíznek kiváló gyul-
ladáscsökkentő hatása van, 
ezért mozgásszervi betegsé-
gek és egyes bőrgyógyászati 
problémák kezelése esetén 
különösen ajánlott, de bizo-
nyos nőgyógyászati problé-
mák és urológiai gyulladások 
kezelésére is alkalmas. 

A gyógyfürdő medenceteré-
ben négy medence – egy súly-
fürdő, egy tornafürdő és két 
különböző hőfokú gyógyme-
dence – áll rendelkezésre. Az 
utóbbiak közül az egyiket 34-
36, a másikat pedig 32-34 oC-os 
gyógyvízzel töltik fel.

A medencetér egyedülál-
lóan attraktív kialakítású: kü-
lönleges az iparművész által 
tervezett mennyezet, s nemkü-
lönben a medencék hangulata. 
Többféle masszázs és torna, 

továbbá pihentető, kényezte-
tő kezelések és fürdők közül 
választhatnak a vendégek. 
Magas szakmai színvonalú, 
minőségi ellátás várja az ide 
érkezőket. 

A gyógyfürdő megépíté-
sével, a gyógyászati központ 
létrehozásával a város újabb 
meghatározó lépést tett a mo-
dern egészségügyi ellátás 
megvalósításáért. Paks egész-
ségügyi koncepciójának fontos 
eleme az ország talán egye-
dülálló intézményének, egy 
szakorvosi rendelőintézet és 
egy gyógyfürdő alkotta komp-
lexumnak a működtetése. A 
Paksi Gyógyászati Központ 
rendhagyó módon egyesíti az 
Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár által finanszírozott el-
látást, valamint a piaci egész-
ségügyi és gyógyfürdő-szol-
gáltatások rendszerét.

Kiemelt támogatásban 
részesülnek a vállalko-
zások
A városban működő ipari park 
a dél-dunántúli régió egyik 
legdinamikusabban fejlődő 
ipari parkja. Üzemeltetője, a 
Paksi Ipari Park Kft. együtt-
működő partnerként, egyedi 
igényeik szerint segíti a bete-
lepült cégeket, társaságokat. 
A több mint harminc partner 
– zömében kis- és középvállal-
kozás, köztük angol, német és 
olasz tulajdonú cégek – mind-
egyike stabilan működik, árbe-
vételük 98 százaléka exportból 
származik.
Az ipari parkban az elmúlt 
három évben mintegy 2,5 mil-
liárd forintnyi fejlesztés va-
lósult meg, nyolc új telephely 
létesült, és a kft. segítségével 
800 millió forintnyi vissza 
nem térítendő támogatáshoz 
jutottak a betelepülő vállal-
kozások. Az elmúlt öt évben 
megduplázódott az ipari park-
ban foglalkoztatottak száma, 
napjainkban 650-700 ember 
kap itt munkát.

A helyi vállalkozások 
megsegítésére, fejlődésük és 
versenyképességük támoga-
tására 2012-ben épült a 2500 
négyzetméteres Inkubátor- 
és akcelerátorház. Új, teljes 
infrastruktúrával rendelkező 
terület, több bérelhető iroda 
és üzemcsarnok, valamint öt-
venfős konferenciaterem áll a 
leendő betelepülők rendelke-
zésére.

Paks: kisváros, nagyvárosi lehetőségekkel

Egy megújult paksi lakótelepi tömbbelső

Az önerőből épült gyógyfürdő májusban nyílt meg

2012-ben épült meg az ipari parkban az Inkubátorház



Tolna megye12

A Szekszárd római kori elnevezésére 
utaló Alisca Bau jól csengő név az építő-
iparban. Korcsmár István vezérigazgató 
szerint – akinek tevékenységét az elmúlt 
bő tíz évben számos díjjal ismerték el – a 
cég sikere elsősorban a megfontolt gaz-
dálkodásban és a munkatársak összetar-
tó közösségében rejlik.

– Meséljen a kezdetekről!
– Kollégáimmal 1991-ben hoztuk létre a 
céget, teljesen privát alapokon. Olyannyira, 
hogy az egyikük szőlője és az én garázsom 
biztosította a kezdőtőkét a vállalkozáshoz. 
Bátaszéken van a vállalat székhelye, de 
Szekszárdon is rendelkezünk irodával.

– Milyen út vezetett a mélyből a magas-
ba, a mélyépítéstől a magasépítésig?

– A cég alapítása előtt a tulajdonostársa-
im és magam is a mélyépítésben szereztünk 
tapasztalatokat. A rendszerváltás után igye-
keztünk jó kapcsolatokat kiépíteni az önkor-
mányzatokkal, és így a szennyvízcsatorna-, 
a szennyvíztelep-építés, az ivóvízhálózatok 
rekonstrukciója, valamint a csapadékvíz-
elvezető rendszerek kiépítése terén sok ta-
pasztalatot szereztünk a Dél-Dunántúlon.

Apránként kezdtünk magasépítéssel is 
foglalkozni. Először a könnyűszerkezetes 
csarnoképítésbe kóstoltunk bele, majd egy 
különösen szép és látványos építészeti ágazat-
tal is próbálkoztunk, a műemlékvédelemmel. 
Az elmúlt években a legkülönfélébb építmé-
nyeket valósítottuk meg, így építettünk már 

exkluzív borházat, tanuszodát, gabonatárolót, 
de felújítottunk több iskolát és egészségügyi 
intézményt, kialakítottunk több tájházat, sőt, 
kastélyt is korszerűsítettünk már.

– Hogyan vészelte át a cég a gazdasági 
válság éveit?

– A cég gazdálkodása az alakulás óta 
nyereséges volt, a fejlesztéseket saját forrás-
ból biztosítottuk. Az átlagosan kétmilliárdos 
árbevétel mellett a likvid pénzeszközünk 
mennyisége lehetővé tette a hitel nélküli 
gazdálkodást. A munkáink döntő hányadát 
fővállalkozóként végezzük, így kevésbé 
vagyunk kitéve a megrendelők esetleges 
pénzügyi problémáinak, csődjének. A 2007-
től 2013-ig tartó időszak azonban ezzel 
együtt is nagyon keserű periódust jelentett 
az építőiparban. A 2013-as év azonban már 
kiemelkedő sikereket hozott számunkra. Az 
esztendő második felében megélénkült a 
mélyépítési piac, ami annak is köszönhető, 
hogy lezárult a 2007–2013-as uniós gazda-
sági ciklus, és az abban elnyert támogatá-
sokkal 2015 végéig el kell számolni. Tavaly 
és az idén viszonylag nagy munkákat zár-
tunk le, és újakba vágtunk bele. 

– Említene néhány beruházást, amely 
az önök nevéhez kapcsolódik?

– Mi végeztük Nagydorog és Iregszem-
cse szennyvízcsatornázását. Regionális 
szennyvízcsatornát építünk Uszód, Géderlak 
és Kalocsa számára, valamint a Baja térsé-
gében található Vaskúton is. Folytatódtak a 
partfal-megerősítési programok a Duna men-

tén: Pakson és Dunaföldváron is mi végeztük 
ezt a munkát. A közelmúltban adták át a tol-
nai szennyvíztisztító-telepet. Európai uniós 
forrásokból zajlik Dél-Tolnában – Decs és 
Bátaszék központtal – egy 12 települést érin-
tő ivóvízminőség-javítási program, amelyben 
konzorciumi vezetőként vállaltunk szerepet. 
Dombóvár környékén húsz település tiszta 
ivóvízzel való ellátása lesz a feladatunk.

– Sok a megbízásuk. Akkor hátra lehet 
dőlni?

– Én inkább újabb nehéz évekre szá-
mítok. 2015 előtt nemigen jelennek meg új 
pályázatok, és mire azokról döntés születik, 
azaz lezajlanak a közbeszerzések és mindez 
munkát hoz számunkra, az további másfél-
két évbe telik majd. Jelenleg azonban sze-
rencsére még a jövő év első háromnegyedé-
re is elláttak bennünket feladatokkal.

– Mi a cég sikerének a záloga?
– A megfontolt gazdálkodás és a munka-

társaink. A cég gerincét az a középvezetői gár-
da, a brigádvezetők, az építésvezetők és mér-
nökök adják, akik az érdemi munkát végzik. 
Az ő elhivatottságuk, precizitásuk, gondossá-
guk nélkül a cég nem tartana ott, ahol tart. 

Csaknem százan dolgoznak az Alisca Bau 
Építőipari Zrt.-nél, de én még mindig családi 
vállalkozásnak tartom magunkat. A munka-
társaink a környékről érkeznek, jól ismerjük 
őket és ők is egymást. Sokan már 15-20 éve 
nálunk dolgoznak, sőt, az ő gyerekeik közül 
is többen, ami nagy megtiszteltetés számunk-
ra, egyben pedig komoly felelősség.

Alisca Bau: minőség a mély- és magasépítésben

1955-ben született Szekszárdon. 
A BME-n végzett vízellátási és 
csatornázási üzemmérnökként. 
Az 1991-ben létrehozott Alisca 
Bau vezérigazgatójaként sikere-
it számos díjjal ismerték el, 
amelyek között a mérnöknek, az 
alkotónak, a vállalkozónak és a 

művészetpártolónak szóló díjak egyaránt szerepel-
nek. Nős, három gyermek édesapja.

Korcsmár István

A paksi támfal jó példája a precíz munkavégzésnek

w w w . c o s m o m e d i a . h u

Az Alisca Bau filozófiájáról  
többet is megtudhat a magazin 
honlapján.

A Bátaszéki Tanuszoda rangos elismeréseket gyűjtött be

A Gemenci Nagydíj névadó szponzora az Alisca Bau
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Bognár Jenő polgármester számára az 
a legnagyobb elismerés, ha valaki azt 
mondja: jó itt élni. A huszonhét éve a vá-
ros élén álló politikus álma az volt, hogy 
Bátaszék élhető, szép kisváros legyen. En-
nél sokkal többet is elért. Az infrastruktu-
rális fejlesztéseken túl mégis a bátaszéki 
emberek közösségére a legbüszkébb.

– Ön több mint negyedszázada áll a vá-
ros élén…
– Igen, huszonhét éve vezetem Bátaszék 
önkormányzatát, ami az én életemben hosz-
szú idő, de talán egy városéban is. Szeren-
csésnek mondhatom magam, mert mindig 
olyan testület állt mögöttem, amely támo-
gatta az elképzeléseimet, és amely mindig 
a település érdekeit tartotta szem előtt. Ami 
engem illet, azt szoktam mondani, hogy ezt 
a munkát „szösz”-ölve végzem, vagyis sze-
retettel, önként és szabadon. Így lehet hu-
szonhét évig szolgálni egy várost. Nemrég 
valaki megkérdezte, nem szándékozom-e 
összeírni mindazt, ami ennyi idő alatt tör-
tént a városban. Úgy gondolom, nincs rá 
szükség. Talán a lakosok emlékezetében 
megmarad majd. Nemrég egy idősebb is-
merősöm azt mondta: „Jenő, jó itt élni Bá-
taszéken”. Ez a legnagyobb dicséret. Per-
sze vannak kritikusaim is, de az sosem baj.

– A teljesség igénye nélkül említene né-
hány változást?

– Amikor tanácselnök lettem, Bátaszék 
10 kilométer szilárd útburkolattal rendel-
kezett, ma 32 kilométerrel. Bevezettük a 
gázt, kiépítettük a szennyvízhálózatot, és 
most fejeztük be az ivóvízminőség-javító, 
vízbázisnövelő programot. Nagyon büszke 
vagyok az új tanuszodánkra is. A bölcsőde 
és az óvoda új épületet kapott, a gimnázi-
umhoz és az általános iskolához új szárnyat 
építettünk. A napokban zártuk le a világítás 
korszerűsítését ledes izzókkal, aminek kö-
szönhetően 45 százalékot tudunk spórolni a 
világítás költségein. Egyszóval létrehoztunk 
egy olyan infrastruktúrát, ami nélkülözhetet-
len egy élhető kisvároshoz. Mégsem ezekre 

az eredményekre vagyok igazán büszke, 
hanem a bátaszéki emberek közösségére. 
Arra, hogy van harminchat egyesületünk, 
valamint énekkaraink, tánccsoportjaink, 
fúvószenekarunk, egy jól felszerelt tűzoltó-
csapatunk. És arra is, hogy a sokféle ember 
a székelyektől a svábokig és a felvidékiekig 
jól megfér itt egymás mellett. Szoktam is 
mondani, hogy a bátaszéki gyerekek azért 
is olyan okosak és szépek, mert mifelénk a 
gének szerencsésen keverednek egymással. 
–  Milyenek a bátaszéki fiatalok kilátásai?
– Sajnos jellemző, hogy a tehetséges 

fiataljaink nagyobb városokba mennek dol-
gozni, mert ott több munkalehetőség adó-
dik. Pedig nagyon sok erőfeszítést tettünk 
a munkahelyteremtés érdekében. Van egy 
13 hektáros ipari területünk, ahová várjuk 
a befektetőket. A környéken nagyon sok 
gyümölcs és szőlő található, ami valóságos 
áldás, hiszen a szőlő februártól novembe-
rig munkát biztosít. Kevesen tudják, hogy 
a húsiparban használatos védőkesztyűk és 
kötények egy részét is nálunk gyártják, és 
innen kerül aztán az európai országokba. 
Egyszóval, véleményem szerint, aki akar, 
az tud dolgozni. Ennek ellenére úgy gon-
dolom, hogy majd az utánam következő 
városvezetőnek is sok dolga lesz még a 
munkahelyteremtéssel kapcsolatban.

Visszatérve a fiatalokra, nagyon nagyra 
tartom őket, és értékesnek érzem azokat az 
erőfeszítéseket, amelyeket a gimnazistá-
inkkal együtt tettünk az első magyar apát-
ság romjainak felkutatására. Nagyszerűnek 
tartom a Géza-napi felvonulást is, amelyet 
végzős gimnazistáink minden májusban 
megrendeznek. Királyt és királynét válasz-
tanak, akik egy évig „uralkodnak”. Mind-
ezt színpompás, kosztümös felvonulás öve-
zi és a koronázási ceremónia zárja, amelyet 
a cikádori romkertben tartunk. 

Természetesen idős lakosainkat is tisz-
teljük és becsüljük. Minden évben felkö-
szöntjük a hetven éven felülieket, mintegy 
négyszáz embert. 

– Milyen beruházások zajlanak jelenleg?
– Elbírálás alatt áll a termokatalitikus 

erőmű létrehozására és az intézményi épüle-
tek tetején napelemek elhelyezésére benyúj-
tott pályázatunk. Szeretnénk korszerűsíteni 
az orvosi rendelőinket. Szeptemberben 

adjuk át az új vízbázist, és hamarosan két 
útszakasz burkolatának felújítására is sor 
kerül. Nemrég fejeződött be az úgynevezett 
Cigány-árok rekonstrukciója. Lassan a vé-
géhez közeledik a katolikus templom felújí-
tása. Ez az ország egyik legmagasabb temp-
loma, azonban a csaknem negyvenméteres 
torony felső szakaszának fagerendái elkor-
hadtak. Hamarosan elkészül az új torony. 
Érdekesség, hogy amikor a város élére ke-
rültem, akkor is renoválták ezt a templomot, 
és most, amikor búcsúzom a polgármesteri 
széktől, ismét felújítás zajlik. Ez különleges 
keretet ad ennek az időszaknak.

Szeretettel, önként és szabadon Bátaszéken

1945-ben született a Csongrád 
megyei Sövényházán, amely-
nek mai neve Ópusztaszer. Poli-
tológus diplomát szerzett. 27 
éve vezeti Bátaszék városát: 
előbb tanácselnökként, majd 
1994-től 2014-ig polgármester-
ként. Ősszel már nem indul a 

helyi önkormányzati választásokon. Nős, két fel-
nőtt gyermek édesapja, két gyermek nagypapája.

Bognár Jenő

Tudta-e a város nevéről?
A honfoglalás idején megjelenő magyar-
ság a mai Bátaszék központjában hozta 
létre települését. A nép ezt a mocsaras, lá-
pos területet Széknek nevezte. A település 
Szent István idején keresztény hitre térve 
templomos hellyé vált. 1142-ben II. Géza 
király ciszterci szerzeteseket telepített 
le Széken az ausztriai Heiligenkreuzból, 
akik monostort építettek a régi falu he-
lyén, s ezt Cikádornak nevezték el, amely 
a Székudvar elnevezés torzított formája. 

A ciszterci apátság sok viszontagságon 
ment keresztül, mire Mátyás király 1478 kö-
rül a cikádori (széki) apátságot birtokaival 
együtt egyesítette a szomszédos, ugyancsak 
királyi alapítású bátai bencés apátsággal. Az 
eredeti Szék településnévhez kapcsolták a 
Báta nevét, és így lett belőle Bátaszék.

A bátaszéki Nagyboldogasszony-templom

A Géza-napi felvonulás zárásaként a végzős gimnazisták királyt és királynét választanak



Kozmann György 
Ötszörös világ-, négyszeres Eu-
rópa-bajnok, kétszeres olimpiai 
bronzérmes kenus.

Noha Szekszárdon született 
1978. március 23-án, tősgyökeres 
paksinak vallja magát. Itt ismerke-
dett meg a kenuzással, ami egész 
életét meghatározta. Kilencévesen 
kezdett sportolni a Paksi Atom-
erőmű SE-ben, nevelőedzője 
Sziklenka László volt.

A 2004-es athéni és a 2008-as 
pekingi olimpián bronzérmet nyert 
C-2 1000 m versenyszámban Kolo-
nics György, majd Kiss Tamás pár-
jaként. Tizenegy érmet nyert síkvízi 
kajak-kenu világbajnokságokon. A 
pekingi olimpia után Koló árnyéka 
címmel jelent meg könyve, mely-
ben barátjára és csapattársára, Ko-
lonics Györgyre emlékezik.

Diploma előtt álló informatikus-
közgazdász, nemrég benyújtott diplo-
mamunkáját a hulladékgazdálkodás-
ról írta. A Magyar Olimpiai Bizottság 
Környezetvédelmi és Fenntartható 
Fejlődés Bizottságának tagja, a Tol-
na Megyei Diáksport Tanács elnöke, 
a 2010-ben létrejött Aktív Energia 
Egyesület alapító elnöke. Korábban a 
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 
által alapított Re-Kom Kft., jelenleg az 
MVM Paks II. Atomerőműfejlesztő 
Zrt. munkatársa.

Feleségével, Kozmann-Nyáradi 
Judit grafikussal Pakson élnek, 
első gyermeküket várják.

P o r t r é

Sportkarrier után civil kihívások
Kozmann György tudatos, fegyelmezett 
ember. Nagyon korán megtanulta, hogy 
eredményt csak munkával lehet elérni. 
Céljaiért képes keményen dolgozni, s a ku-
darc lehetősége sem riasztja. Sportolóként 
szerzett tapasztalatait igyekszik a civil élet-
ben kamatoztatni Pakson, ahová azonnal 
visszatért, mihelyt a sport már nem szólí-
totta el onnan. 

–  Harminchat  évéből  huszonötöt  szánt  a 
sportnak. Sok mindenről kellett lemondania?
– A versenysport rengeteg lemondással járt. 
A nyarakat vízparton töltöttem ugyan, de nem 
fürdéssel, hanem a kenuban. A barátaim sok-
szor csábítottak a Balatonra, de én Dunavar-
sányban „nyaraltam” az edzőtáborban. 

– Megérte a sok lemondás?
– 2002-ben Szegeden rendezték az Euró-

pa-bajnokságot. Akkor a felnőtt mezőnyben 
bontogattam a szárnyaimat, nagy kenusok-
kal egy hajóban álltam rajthoz. Ez volt az 
első nemzetközi felnőtt versenyem hazai kö-
zönség előtt. Ott volt a családom, az összes 
barátom. Soha nem felejtem el a pillanatot. 
Előttem a pálya és a csapattársak, hiszen én 
voltam a kormányos, a parton pedig húsz-
ezer ember szurkolt. A rajt előtti pillanatban 
akkora nyomás nehezedett rám, hogy legszí-
vesebben elmenekültem volna. Arra gondol-
tam, miért is nem lettem autószerelő, ahogy 
eredetileg akartam, most átadhatnám a kocsi 
kulcsát a tulajnak, és kész. Azt kérdeztem 
magamtól, miért csinálom ezt.

– Mikor kapta meg a választ?
– 3 perc 40 másodperc múlva, amikor el-

sőként értünk be a célba.
– Mit köszönhet a sportnak?
– Azoknak a sportolóknak, akik hosszú 

időn át a világ élvonalában tudnak maradni, 
olyan tulajdonságokkal kell rendelkezniük, 
amelyek a civil életben is hasznosak. Ez 
különösen igaz arra a sportágra, amit én űz-
tem. Ez egy munkás, alázatra nevelő sport, 
már szimbolikájában is, hiszen fél térden 
töltöttem az elmúlt huszonöt évet. Megta-
nultam, hogy eredményt csak munkával, 
kitartással lehet elérni. Rendelkezni kell 
még egy fontos képességgel: a megfelelő 
pillanatban, akár az olimpián vagy a világ-
bajnokságon, a legnagyobb nyomás alatt 
„csatasorba kell állítani” a tudást.

–  Ilyen  képességekkel  felvértezve  könnyű 
volt az átmenet a sportkarrier végén a civil 
életbe?

– Én mindig tudatos, „pozitív” gyerek vol-
tam, és vallottam, hogy teher alatt nő a pálma, 
mégsem volt egyszerű megtalálni az utam. De 
láttam a környezetemben, hogy ez a legtöbb 
sportoló számára kifejezetten nehéz. Amíg 
sportolunk, egyszerű kitűzni a célt: meg kell 
nyerni a következő versenyt, és kész. Utána 
egy kicsit nehezebb. Éppen ezért dolgoztam ki 
egy programot a Magyar Olimpiai Bizottság 
számára, amelynek az a lényege, hogy az él-
sportolók pályafutása végén hasznosítani kel-
lene azokat az értékeket, tulajdonságokat, ta-
pasztalatokat, amelyeket felhalmoznak. Őket 
kellene példaképként állítani a gyerekek, a 
fiatalok elé, nem pedig a teljesítményt felmu-
tatni képtelen celebeket. Ez egy igazi win-win 
helyzet, hiszen a versenyzők a sportkarrierjük 
végén nem kerülnek légüres térbe, a fiatalok 
pedig megfelelő ideálokat kapnak. 
–  A sport hosszú időre elszólította Paksról. 

Miért tért vissza?
– Tizenegy évig éltem Csepelen, de min-

dig paksi maradtam, „képben voltam” Pakssal 
kapcsolatban, itt ünnepeltem a sportsikerei-
met, megmaradtak az itteni barátaim. Most, 
hogy már nem szólít el a sport, nincs ok arra, 
hogy ne itt éljek. Azért jöttem haza, mert a 
család fontos számomra, szeretném, ha körü-
löttem lennének. 

– A sportoló srácból lassan családapa lesz.
– Májusban tartottuk az esküvőnket Judit-

tal, és rövidesen gyermekünk születik. Most 
újítjuk fel nagyszüleim házát. Idén elkezdjük 
az általam alapított Aktív Energia Egyesület-
tel a fenntartható fejlődést bemutató látogató-
központ megépítését Pakson.

– Most újabb színtéren, a közéletben is 
próbára teszi magát, mint a Fidesz polgár-
mesterjelöltje. Mi motiválja?

– Pályafutásom során körbejártam a 
világot, és itthon is rengeteg városban 
megfordultam. Látom, hogyan hasznosult 
másutt az a nyitottság, szellemiség, amit 
a sportban én is a magamévá tettem.  Úgy 
gondolom, hogy Pakson egy új korszak kü-
szöbén állunk, ezért másfajta gondolkodás-
ra, új vezetési stílusra van szükség. 

Vida Tünde

Feleségével első gyermeküket várják A szülei is Pakson élnek Kolonics Györggyel az athéni olimpián
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A Dombóvári Járási Hivatal vezető-
je, Fehérvári Tamás szerint a város és 
környéke sokat tehet azért, hogy a ha-
ladó szellemiséget képviselő fiatalok ne 
hagyják el a környéket, hanem helyben 
keressék a boldogulást. A hivatal ve-
zetője a jövőben egy másik pozícióból 
segítheti majd Tolna megyét, hiszen 
esélyes arra, hogy a megyei közgyűlés 
elnöke legyen.

– Hogyan jellemezné a dombóvári járást?
– Viszonylag kicsi körzetről van szó, 
amelybe tizenhat település tartozik. Ez 35 
ezer embert jelent, ám ha a járás vonzás-
körzetéről beszélünk, akkor már 70 ezer 
lakosról van szó. Márpedig az egészség-
ügyi és az okmányirodai szolgáltatások, 
az oktatási intézmények mind-mind olyan 
tényezők, amelyek miatt a járáson kívülről 
is érkeznek hozzánk emberek.

A járás 2013. január 1-jén alakult 
meg, és nyugodt szívvel elmondhatom, 
hogy az érintett települések önkormány-
zatai teljes mértékben partnerek voltak a 
közigazgatás átalakítása során. Korrekt 
módon fogalmazták meg az igényeiket, 
és elfogadták a szükséges változásokat. 
Az utóbbira jó példa az, hogy bár a járá-
si hivatal több épületben foglal helyet, a 
központi hivatalunk éppen ott található, 
ahol korábban a polgármesteri hivatal 
működött. 

– Milyenek Dombóváron és környékén 
a munkalehetőségek?

– Dombóváron átlagosnak mondható a 
munkanélküliség, de a környéken több ne-
hézséggel küzdenek. Örülünk annak, hogy 
2011-ben a kormány munkaügyi stratégi-
ájába bekerült a közfoglalkoztatás, amely 
sok pozitív változást hozott. Bebizonyo-
sodott, hogy olyan településeken is akad 
munka, ahol nincsenek ipari üzemek, illet-
ve a közszférától sem lehet nagy volumenű 
munkahelyteremtést várni. 

Dombóváron a legnagyobb foglalkoz-
tató a kórház, amelynek hatszáz alkalma-
zottja van. Az egészségügyön kívül leg-
inkább az építőiparban, a csavargyárban 
vagy szerkezetlakatosként talál munkát az, 
aki dolgozni akar. Meggyőződésem, hogy 
a városnak többet kell tennie azért, hogy 
megtartsa azokat a fiatalokat, akik közül 
jelenleg sokan máshol keresik a boldogu-
lást. Azt gondolom, hogy az elkövetkező 
néhány évben 100-200 új munkahelyet kel-
lene létrehozni. Ha ez sikerülne, az nagyon 
sokat jelentene a gazdaság fellendítésének 
szempontjából. Természetesen az is fontos 
tényező, hogy a most kezdődő európai uni-
ós gazdasági ciklusban Dombóvár és kör-
nyéke várhatóan 2,4 milliárd forintot hasz-
nálhat majd fel a gazdaság élénkítésére, 
ami számos lehetőséget hordoz magában.

– Milyen fejlesztések zajlottak a közel-
múltban a dombóvári fürdőben?

– Gunaras a környék egyik legnép-
szerűbb fürdője, ami nem csoda, hiszen 
olyan hármas egységként funkcionál, 
amelyben a fürdő mellett a szállodának 
és a gyógyellátásnak is jelentős a szerepe. 
Ezek az elemek remekül kiegészítik egy-
mást. Nemrég fejeződött be a fürdő mel-
letti szálloda építése, benne egy komplex 

wellnessrészleggel. A fürdő mellett egy 
160 hektáros, jelenleg használaton kívüli 
terület található. Remek lenne, ha a fürdő 
megszerezhetné ezt a területet és saját cél-
jaira hasznosíthatná.
–  Milyen  egyéb  lehetőségek  rejlenek 

Dombóvár adottságaiban?
– A város geopolitikailag kiváló he-

lyen található. Vasúti csomópont, továbbá 
itt megy majd el az M9-es autópálya, és az 
sem mellékes, hogy a környéken nagyon jó 
minőségű termőföldek találhatók. Vélemé-
nyem szerint fel kellene mérni a lehetőségét 
annak, hogy az itt megtermelt terményeket 
helyben dolgozzák fel. Új életre kelhetne 
a hajdani konzerv- és lekvárgyár vagy a 
malom. Mindennek a munkahelyteremtés 
szempontjából is jelentős hozadéka lenne. 

– Ön esélyes arra, hogy a Tolna Megyei 
Önkormányzat  Közgyűlésének  elnökévé 
válasszák. Milyen érzésekkel készül erre a 
megmérettetésre?

– Ez a tisztség nagyon komoly felelős-
ség. Örömmel töltött el, amikor megtudtam, 
hogy a megyében listavezető lettem. A par-
lamentben három cikluson át végzett munka 
után örömmel állnék e kihívás elé. 

Dombóvár a geopolitikai adottságaira alapozhat

1956-ban született Dombóvá-
ron. Gépész-műszaki tanár. 
1998-tól három cikluson át 
tevékenykedett a parlamentben. 
A sport- és a környezetvédelmi 
bizottság tagja volt. 10 évig 
vezette a Magyar Rögbi Szövet-
séget. 2010-ben a dombóvári 

munkaügyi kirendeltség vezetője lett, 2013-tól a 
járási hivatal vezetője. Nős, 5 gyermek édesapja.

Fehérvári Tamás

A Gunaras Gyógyfürdő az egészségturizmus fellendüléséhez is hozzájárulhat

Tudta-e Dombóvárról?
A 20 ezer fős város Baranya és Somogy 
megye találkozásánál, Tolna megye dél-
nyugati csücskében helyezkedik el. A 
honfoglalás korában gyér szláv népesség 
telepedett le itt a Kapos folyó mentén, 
akik a folyó árterében lévő kisebb szige-
teken éltek. Ők hívták a mocsári tölgyet 
dobovonak, innen eredhet a településnév 
első tagja. A második tag, a „vár” arra utal, 
hogy a XII-XIII. században valószínűleg 
erődítményt épített a birtok akkori ura. A 
tatárjárás után épült másik vár romjai ma is 
láthatóak: a helyiek Gólyavárnak nevezik. 

Mint Tolna megye területének környe-
ző részeit, Dombóvárt is herceg Esterházy 
Pál nádor vásárolta meg, birtokközponttá 
tette, s ettől kezdve az Esterházyak 1944-
ig fontos szerepet játszottak Dombóvár 
életében. A város a vasútépítésnek kö-
szönheti igazi fejlődését, amely az 1800-
as évek második felében következett el. 

Dombóvár környékét azonban gya-
logszerrel is érdemes felfedezni. A várost 
átszelő Konda-patak völgyében, a Szőlő-
hegy déli lábánál fekvő Nyerges-tótól és 
az azt körülölelő erdőtől a város északi 
határában fekvő tavakig olyan túraútvona-
lat alakítottak ki, amely kiválóan alkalmas 
sétálásra és kerékpározásra egyaránt.




