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Pécs és a megye jövője a települések és 
az intézmények összefogásán is múlik. 
Mint Nagy Csaba, a megyei közgyűlés 
elnöke, Pécs korábbi alpolgármestere 
mondja, a közös célok közös felelőssé-
get is teremtenek. A két legfontosabb 
feladat a gazdaságélénkítés és a befek-
tetések fellendítése.

– Milyen a megyeszékhely gazdasági helyzete?
– A város gazdasági szempontból is külön-
böző korszakokat élt meg. Pécs korábban 
nem rendelkezett egybefüggő ipari terüle-

tekkel. Ezen változtattunk. A gazdaságélén-
kítés jelenleg Pécsen nem csupán retorikai 
fordulat, hanem valódi tetteket jelent. Még 
az idén elkészül százhúsz hektárnyi a kétszáz 
hektáros ipari parkunkból, amely az ország 
egyik legnagyobb ilyen létesítménye lesz. A 
következő nagy feladat ennek a benépesítése.

– Mennyire vonzó Baranya megye a be-
fektetők számára?

– Nagyon fontos lenne számunkra, hogy 
olyan vállalatokat sikerüljön Baranya me-
gyébe csábítanunk, amelyek ezres nagy-
ságrendben teremtenének munkahelyeket, 
lehetőleg baranyai és pécsi lakosok szá-
mára. Ami az esetleges befektetőket illeti, 
a kilencvenes évek délszláv háborúja nem 
csupán érzelmi szempontból volt sokkoló, 
de a gazdaságra is rendkívül negatív hatást 
gyakorolt. Szerencsére a rossz emlékek hal-
ványulnak, és különösen Horvátország tava-
lyi európai uniós csatlakozása után a befek-
tetők érdeklődése ismét élénkülni látszik. Az 
is nagyon sokat jelent, hogy a kormány dön-
tésének köszönhetően az M6-os autópálya és 
az M60-as autóút folytatódhat a határig. Ez 
jelentős mértékben hozzájárulhat a horvát–
magyar gazdasági kapcsolatok felpezsdülé-
séhez. Az egyetem is nagyban elősegíti, hogy 
Pécs vonzó legyen a befektetők számára.

– Milyen Pécs és a megye kapcsolata?
– Az elmúlt néhány évet leszámítva ez a 

kapcsolat nem volt felhőtlen. Most azonban 
úgy érzem, minden szereplő a korábbinál 
sokkal jobban átérzi, hogy a gazdaságélén-
kítés olyan közös cél, amely mindannyi-
unk felelőssége. A fejlesztésben a megyei 
önkormányzat közgyűlése játssza majd a 
főszerepet, amely a korábbinál sokkal hang-
súlyosabb szerephez jut a forrásokkal való 
gazdálkodás tekintetében. Az idén kezdődő 
hétéves európai uniós gazdasági ciklusban 
Baranya megye várhatóan 25,6 milliárd fo-
rinttal gazdálkodhat, a járások pedig ezen 
felül 14 milliárd forinttal. Ezen források ter-
vezési feladata a megyéhez tartozik. Ez soha 
nem látott összeg, és hihetetlenül nagy fele-
lősséggel jár mind a közgyűlés elnöke, mind 
a tagjai számára, hogy ésszerű fejlesztésekre 
fordítsák ezt a lehetőséget.

– Önt októberben a megyei közgyűlés el-
nökévé választották. Milyen érzésekkel néz 
az új kihívás elé?

– Huszonnégy éve politizálok, a városi 
önkormányzatban éppúgy munkálkodtam, 
mint a Parlamentben. Az elmúlt négy év 
különösen sokat jelentett számomra, hi-
szen olyan politikustársakkal, polgármes-
terekkel vagy éppen a területfejlesztésben 
jártas szakemberekkel ismerkedtem meg, 
akik inspirálóan hatottak rám. A kistelepü-
lések problémáival éppúgy szembesültem, 
mint a budapestiek nehézségeivel. Alpol-
gármesterként pedig jelentős tapasztalatot 
szereztem az uniós források felhasználá-
sával kapcsolatban. Szeretnék szorosan 
együttműködni a megye településeinek 
vezetőivel, különösen számítok Mohács és 
Komló polgármesterére. Szekó Józsefnek 
Mohácson 16 év alatt 80 milliárd forint ér-
tékű beruházást sikerült megvalósítania. A 
komlói vezetővel, Polics Józseffel szívesen 
gondolkodnék együtt a bányászat és a vá-
ros jövőjének tervezését illetően. Mottóm: 
halljuk meg a helyi hangokat!

– Miben tudna még előrébb lépni a megye?
– A mezőgazdaságról kevés szó esik, 

pedig ebben is rejlenek kiaknázatlan lehe-
tőségek. Szeretnénk lerövidíteni az élelmi-
szerszállítási útvonalakat. Jó lenne bekap-
csolni a helyi termelőket a nagyvárosok 
közétkeztetésébe, ehhez persze közvetítő 
vállalkozások is szükségesek.

Ami a turizmust illeti, van hová elő-
relépni, hiszen számos olyan attrakcióval 
büszkélkedhetünk, amit nem ismer eléggé 
a világ. Sok tehetséges, fiatal turisztikai 
szakember dolgozik azon, hogy megmu-
tathassuk sokszínű megyénket. Hiszek 
abban, amit a játékos baranyai mondóka 
üzen: „Ország gyöngye, aranya, legszebb 
megye Baranya”.

Baranya megye és Pécs kapcsolata egyre jobb

Pécsen született, ma is ott él. 
Építőmérnökként diplomázott, 
műszaki igazgatóból lett politi-
kus. 1990 óta önkormányzati 
képviselő. Kétszer választották 
alpolgármesterré. 2010 és 2014 
között a város és környéke par-
lamenti képviselője. Az őszi 

választásokon a Fidesz-KDNP listavezetőjeként 
megválasztották a megyei közgyűlés elnökévé.

Nagy Csaba

Ezerszínű Baranya megye
Baranya megye területe már az őskorban 
is lakott volt. A honfoglalás előtt részben 
szlávok éltek itt. Első királyunk vármegyét 
hozott létre a vidéken, amelynek jelentős 
része átnyúlt a mai Horvátország és Szer-
bia területére is. A vármegye élén álló is-
pán székhelye Baranyavár volt, Baranya 
vármegye erről kapta a nevét. (A település 
ma Horvátországban található és a Branjin 
Vrh nevet viseli.) Szent István Pécsen püs-
pökséget is alapított, és később a pécsi 
püspök birtokába adta a vármegyét.

Baranya megye földrajzilag változatos 
területtel büszkélkedhet, északi része he-
gyes, dombos vidék, hatalmas, egybefüg-
gő erdőségekkel, míg déli és keleti részén 
síkság terül el.

A megye és egyben a Mecsek legmaga-
sabb pontja a 682 méteres Zengő. A má-
sik fontos magaslat a Villányi-hegység. A 
kellemes klíma elősegítette az ország más 
tájain ritka növények megtelepedését, így 
például a Mecsekben őshonos többek kö-
zött az illatos hunyor és a különleges vad-
virág, a bánáti bazsarózsa.

A megye ásványkincsekben gazdag. Az 
ország feketeszénkészletének 98 százaléka 
itt található, de a Mecsek fontos uránérc-
lelőhely is. Baranya megye termál- és ás-
ványvizeiről is nevezetes. Az eddig feltárt 
hőforrások közül legjelentősebb a harká-
nyi, a szigetvári és a sikondai.

A felújított pécsi Széchenyi tér csak egy a megye számtalan látványossága közül



Baranya megye 33

KedvesOlvasó!

BARANYA megye magazin 2014. 10. 31. · Kiadja: Cosmo Média Kft. 1139 Budapest, Röppentyű u. 21–23. · Felelős kiadó: Kövecsesné Takács Tünde 
+36-30-956-5599 · takacs.tunde@cosmomedia.hu · www.cosmomedia.hu · Felelős szerkesztő: dr. Dudics Emese · Fotó: Mészáros T. László, 
Szökőcs Béla · Tördelés: Mészáros Péter · Olvasószerkesztő: Walter Béla · Nyomtatás: Ipress Center Hungary Kft. Felelős vezető: Lakatos Imre 
ügyvezető · A magazin megjelenését a megye önkormányzatai és cégei támogatták.

Mind természeti, mind kulturális téren ki-
emelkedő értékekkel bír Baranya megye 
– véli Tiffán Zsolt országgyűlési képviselő, 
a megyei közgyűlés előző elnöke. A borá-
szattal is foglalkozó politikus szívügyének 
tartja az Ormánság fejlesztését, de a me-
gye többi részéről sem feledkezik el.

– Hogyan jellemezné Baranya megyét?
– Baranya megye a Dunántúl déli csücs-
kében helyezkedik el, a térség legdélebbi 
fekvésű, egyben határ menti megyéje. A 
megyét érintő Duna és Dráva vízi közleke-
désre és áruszállításra egyaránt alkalmas. 
Egyedi adottságú gyógyvízzel rendelkezik 
Harkány és Szigetvár. A védett természeti 
területek aránya jelentős. Egyedülálló a me-
gye építészeti öröksége, kiemelkedően sok 
vár és kastély található nálunk, s jelentő-
sek a még feltáratlan régészeti területek is. 
A világörökségi helyszínünkön kívül még 
három, e megtisztelő címre várományos 
területtel is rendelkezünk Dunaszekcsőn, 
Kölkeden és Sátorhelyen. Kulturális szem-
pontból szintén igen vonzó a megyénk. 

– Milyen területfejlesztési koncepciót 
dolgozott ki a megyei önkormányzat az-
alatt, amíg ön volt a közgyűlés elnöke?

– A Baranya megyei fejlesztési koncep-
ció három átfogó prioritás köré építette fel 
a céljai rendszerét, melyek a következők: 
értékteremtő foglalkoztatást biztosító gaz-
daság, egészséges és megújuló társadalom, 
természet- és energiatudatos megye. 

– Az Ormánság fejlesztése az ön egyik 
szívügye. Melyek a fejlesztés fő irányai? 
Miniszteri biztosként mesélne az Ős-Dráva 
Programról?

– A Baranya Megyei Önkormányzat 
az Ős-Dráva Programirodával és a térség 
szereplőivel 2010-ben azt tűzte ki célul, 
hogy Baranya megyét, és benne az ország 

egyik leghátrányosabb helyzetű térségét, az 
Ormánságot a fejlődés útjára állítja. Azóta 
a kormány kiemelt figyelmet fordít a tér-
ségre. A tavaly Kémesen tartott kihelyezett 
kormányülés történelmi eseménynek szá-
mít Baranya megye életében, az ott szüle-
tett döntések pedig hosszú távon határoz-
zák meg a térség jövőjét. 

Az Ős-Dráva Program komplett vidék-
fejlesztési programként a felszíni vízrend-
szerre alapozott, komplex, a természeti, 
társadalmi és gazdasági szférát egyaránt 
érintő, hosszú távon is fenntartható fejlő-
dést tűzte ki céljául. 

– Milyen projektek segítik a program 
céljainak elérését?

– A 2014. évi Ős-Dráva Startmunka Min-
taprogram keretében 420 fő foglalkoztatására 
nyílt lehetőség a vízgazdálkodási rendszer 
megváltoztatását és a tájhasználat-váltás elő-
készítését szolgáló alapvető tereprendezési 
és tisztítási feladatai során. A program már 
2012-ben és 2013-ban is működött.

A Baranya Megyei Önkormányzat 
DDOP-forrásból megvalósuló kerékpáros 
turisztikai projektjének egy olyan konzorci-
um ad keretet, amely a fejlesztés által érin-
tettek szoros együttműködésével jött létre. 
A projekt keretében 125 km kerékpárutat 
jelöltünk és tábláztunk ki Baranya megye 
déli részén Drávatamásitól Drávaszabolcsig. 
Az ehhez kapcsolódó kerékpáros turisztikai 
szolgáltatások fejlesztése is része a pro-
jektnek. Az útvonal a nemzetközi Eurovelo  
13 – „Vasfüggöny” kerékpárút magyaror-
szági szakaszának nagy részét lefedi. 

Az Ökoturisztikai Látogatóközpont és 
Bemutatóhely Cún-Szaporcán a Duna–
Dráva Nemzeti Park Igazgatóság projekt-
jeként valósul meg. Ennek célja a Dráva 
folyó mellett az ormánsági élet, a hagyo-
mányos gazdálkodási formák bemutatása.

A térségi jelentőségű vízvédelmi rend-
szerek fejlesztése is megkezdődött. 

Hasonló korú fiúkkal együtt nőttem fel az 
épülő pécsi Uránvárosban, igazi panel-
gyerekként, de a szüleimmel nagyon so-
kat kirándultunk a Mecsek keleti részén, 
ahol rengeteget gombásztunk. Sorra láto-
gattuk az akkor még nagy számban létező 
falusi strandokat is. Később sokat jártam 
horgászni a Drávára. A bátyám Mohácson 
tanult, nála is gyakran megfordultam, 
így lassan minden táját megismertem a 
megyének. Később egy időre Orfűre köl-
töztem, hogy még közelebb legyek a bara-
nyai természethez. Ma ismét Pécsen élek.

Régen bizony elkeserített Pécs leromlott 
állapota, azonban ahogyan most kinéz, 
az irigylésre méltó. Az ember, ha itt él, 
sokszor észre sem veszi, mennyi szépség 
veszi körül, de olykor érdemes rácsodál-
kozni a turista szemével. A kutyáinkkal 
mindennap elmegyek sétálni, és gyönyörű 
helyeken járunk. Tettye az egyik kedvenc 
részem. Emlékszem, rajz szakos főiskolás 
koromban odajártunk emelkedő és eresz-
kedő utcákat rajzolni. Annyi apró szépség 
található arrafelé, minden sarok tartogat 
egy-egy újabb kincset!

Ami az ételeket illeti, kedvelem a svábok 
sajátos konyháját. Tetszik, hogy bátran 
használják a fűszereket, ami például a 
jellegzetes sváb vastagkolbász, a stifolder 
ízein is tetten érhető. 

Sok olyan Baranya megyei táj létezik, 
amely egy-egy hosszabb túrát is megér. 
Érdemes ellátogatni hozzánk, és türelmes-
nek lenni, mert a táj szép lassan avatja be 
az embert a titkaiba. Azt, aki igazán kí-
váncsi.

Lovasi András 
Kossuth-díjas zenész, énekes

Baranya megye a fejlődés útján
A máriagyüdi kegytemplom az értékes Baranya megyei építészeti örökség része

Folytatás az 5. oldalon »
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         A megye 
         híres szülötte

Victor Vasarely
1906. április 9-én született Pécsen, 

Vásárhelyi Győző néven. 
A középiskola után az orvosi egyetem esti 

tagozatát látogatta, miközben egy laboratóri-
umi eszközöket előállító üzemben dolgozott. A 
művészet azonban mindennél jobban vonzot-
ta. Húszas éveinek elején egy, a Bauhaus által 
inspirált grafikai műhelynek lett a tagja. Ott 
ismerte meg későbbi feleségét, a grafikai ter-
vező Spinner Klárát. Volt alkalma tanulmá-
nyozni a XX. századi modern festők műveit, 
így amikor 1930-ban Franciaországba emig-
rált, már ismerte a legjelentősebb absztrakt 
alkotókat. Új hazájában alkalmazott grafikai 
és reklámfeladatokat is elvállalt. 

1950 körül kezdte optikai és kinetikai, 
azaz a mozgással kapcsolatos vizsgálódásait. 
Izgatta a különböző rétegek együtthatása, a 
mozgás, a geometria, a fekete-fehér dinamiz-
musa. A néző olykor késztetést érez arra, hogy 
megérintse a képeit, vajon a rajtuk szereplő 
alakzatok tényleg mozdulatlanok-e. 

Vasarelyt tekinthetjük az optikai festészet, 
vagyis az op-art legjelentősebb képviselőjé-
nek, nem csupán életműve, hanem elméleti 
munkái révén is. A művészet mindenkié – val-
lotta. Az 1960-as évek elején különleges 
együttműködés alakult ki közte és Kassák 
Lajos avantgárd költő között. Vasarely a hat-
vanas évek derekán úttörő szerepet vállalt az 
emigrációban élő művészek és a szülőföld 
közötti kapcsolat újjáélesztésében. 1969-ben 

negyvenkét szitanyomatát ajándékozta szülő-
városa múzeumának. A művek rendkívül pozi-
tív fogadtatásban részesültek, ezért Vasarely 
összeállított egy, a munkásságát átfogóan 
bemutatni képes, több száz darabos kollekci-
ót, amelyből 1976-ban megnyílt a pécsi 
Vasarely Múzeum.

Budapesten is láthatóak az alkotásai  
a Szépművészeti Múzeum Vasarely 
Múzeumában.

A világhírű művész 90 éves korában, 
1997. március 15-én hunyt el Párizsban.

Az Ormánság természeti értékeit és 
hagyományait megismertető Ős-Dráva 
Látogatóközpont 2014 őszén nyitotta 
meg kapuit a látogatók előtt. A központ 
interaktív kiállítással, őshonos háziál-
latok bemutatójával, tanösvényekkel, 
változatos, aktív programokkal és kör-
nyezeti nevelési foglalkozásokkal várja 
a közönséget.

A bemutatóhely főépületében a látogatók 
egy interaktív kiállítás segítségével ismerhe-
tik meg a térségre jellemző élőhelyeket, azok 
fajokban gazdag élővilágát, valamint a terü-
let kultúrtörténeti és néprajzi értékeit. A láto-
gatók bepillanthatnak a holtágat szegélyező 
mocsarak madarainak életébe, a vízközeli 
fás legelők különlegesen fajgazdag életkö-
zösségébe, és képzeletben a fás ligeterdők 
árnyas lombjai alatt is sétát tehetnek. Az ér-
deklődők azt is megtudhatják, hogy az egy-
kor itt élő emberek hogyan alkalmazkodtak 
e környezethez, miként tudtak harmóniában 
élni a természettel. A több nyelven elérhető 
különleges installáció változatos eszközök-
kel, minden korosztály számára érdekesen 
mutatja be az Ormánság kincseit. A kiállítás 
mozgáskorlátozottak számára akadálymen-
tes, látássérültek számára pedig audioguide 
segítségével ismerhető meg.

A kiállítás ismeretanyaga remekül il-
leszkedik a látogatóközponthoz kapcsolódó 
környezeti nevelési, szemléletformáló tevé-
kenységhez is, amelynek során a gyerekek 
szakképzett oktatók segítségével pillanthat-
nak be a természet titkaiba. A központban 
berendezett, 60 fő befogadására alkalmas 
multimédiás, interaktív oktatóteremben és 
a látogatóközpont közvetlen közelében ta-
lálható három tanösvényen számos érdekes 
foglalkozás várja az érdeklődő gyermeke-
ket. A „Hagyományos gazdálkodás” tan-
ösvényen az állattartás, a rétgazdálkodás, a 
gyümölcstermesztés, a méhészkedés, a ko-
sárfonás, a fűszer- és gyógynövénytermesz-
tés eszközei és szakmai fortélyai ismerhetők 
meg. Lehetőség van kézbe venni, kipróbál-
ni az útvonal mentén elhelyezett tárgyakat, 
eszközöket. A látogatók megtapasztalhatják, 
miként hasznosították őseink a természet 
adományait fenntartható módszerekkel, har-
móniában környezetükkel.

Az „Ős-Dráva” tanösvényen, a kilenc 
állomásból álló sétaúton megismerhető a 
régi tájhasználat, a folyószabályozás, illet-
ve a rehabilitáció és a revitalizáció lehető-

ségeinek sokfélesége. A „Dráva élővilága” 
tanösvény a terület változatos és különleges 
élővilágába engedi bepillantani az érdeklő-
dőket a nyílt vízfelületektől a part menti 
mocsaras területeken át a színpompás vad-
virágokkal borított fás legelőkig. A terület 
élményszerű bemutatását többek között 
madármegfigyelő, madárgyűrűző állomás, 
kilátó, fotós les, fedett foglalkoztató és 
több pihenőhely szolgálja. A tanösvények 
szakvezetéssel vagy önállóan, a kihelyezett 
táblák vagy az információs hanganyag se-
gítségével járhatók be.

Az épület kilátótornyából a bemutató-
központ területét és a környező tájat cso-
dálhatják meg az érdeklődők. A központnál 
kialakított játszótér, valamint tűzrakó- és 
pihenőhelyek szolgálják a látogatók kikap-
csolódását.

A központban kerékpár-, kenu- és kajak-
kölcsönzésre is van lehetőség. A kirándulók 
szakvezetéses kenu- ás kerékpártúrákat is 
igényelhetnek.

A főépülettől távolabb fekvő majorban 
a térségre jellemző régi magyar háziállato-
kat bemutató épületegyüttest alakítottak ki. 
Itt ismerhetőek meg azok a ma már ritkán 
látható állatok – szürkemarhák, mangalica 
sertések, hucul lovak, régi juh- és baromfi-
fajták –, amelyek egykor őseink mindenna-
pi megélhetését segítették.

A Duna-Dráva Nemzeti Park

Természet és hagyomány találkozása a nemzeti parkban

Három tanösvény várja a kirándulókat
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– Mit lehet tudni a fakazettás templo-
mok felújításáról?

– A Nemzeti Kulturális Alap Építő-
művészet és Örökségvédelem Kollégiuma 
által kiírt pályázati felhívásra a Baranya 
Megyei Önkormányzat 2013 decemberében 
pályázatot nyújtott be, és 300 millió forint 
támogatást nyert el az ormánsági Kórós, Za-
láta, Drávaiványi, Vejti, Nagycsány, Kémes, 
Szaporca és Vajszló fakazettás templomai-
nak felújítására. A nyolc, műemlékvédelem 
alatt álló református templom felújítása 
magában foglalja a belső bútorzat és a faka-
zettás mennyezet restaurálását is. Amellett, 
hogy fizikailag felújítjuk a templomokat, és 
ezáltal ápoljuk, turisztikailag vonzóvá tesz-
szük a magyar kulturális örökségeinket, azt 
gondolom, hogy az ormánsági ember lelki 
megújulásához is hozzájárulunk, hiszen a 
templom a közösséghez való tartozás szim-
bóluma, identitásunk alappillére. 

– Ön mostantól országgyűlési képvi-
selőként folytatja munkáját. Milyen érzé-
sekkel állt fel a megyei elnöki székből, és 
milyen kihívásokra számít országgyűlési 
képviselőként?

– Országgyűlési képviselőként ugyan-
olyan lelkesedéssel, alázattal és szenve-
déllyel segítem az itt élő embereket, ahogy 
a megyei elnöki székből tettem. Továbbra 
is arra törekszem, hogy erős lobbierővel, 
hatékony érdekérvényesítő képességgel 
szolgáljam a baranyaiakat.

– Marad-e még ideje borászkodni?
– Igen, apámmal és fiaimmal együtt 

borászkodunk, és visszük a családi pincé-
szetünk ügyeit.

1965-ben született Mohácson, de 
születése óta Villányban él. 
Tanár, borász. Jelenleg ország-
gyűlési képviselő, az Ős-Dráva 
Program megvalósításával kap-
csolatos feladatok irányításáért 
és összehangolásáért felelős 
miniszteri biztos, 2012-től 2014-ig 

a Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlésének 
elnöke. Nős, három gyermek édesapja.

Tiffán Zsolt

Színekben gazdag Baranya

A pécsi székesegyház Baranya megye egyik szimbóluma

A mohácsi busójárás szép példája a megyében ma is élő néphagyományoknak

A megye gazdag hévizekben, amit többek között a Szigetvári Gyógyfürdőben élvezhetünk

Baranya a Villányi borvidékről is nevezetes

» Folytatás a 3. oldalról

A fakazettás templomokról
A magyarországi késő reneszánsz idején 
festett famennyezetek borították a kö-
zösségi épületek belső tereit. A protes-
táns közösségek az 1780-as években el-
kezdhették saját templomaik építését, és 
ezekben is festett kazettákat helyeztek el, 
nemcsak a mennyezeten, hanem a karza-
ton és a padelőkön is.
A kazettákat többnyire színekben igen 
gazdag ornamentális elemek – virágok, 
indák, füzérek, kosarak, levelek – díszí-
tik. A festőasztalosok őrizték a hagyomá-
nyokat, ám egyedi karaktert adtak minden 
templomnak.
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Pécs nyitott az új idők kihívásaira. 
Környezetvédelmi beruházásokkal, 
gazdaságélénkítési tervekkel vág neki 
a következő esztendőknek. A baranyai 
megyeszékhely sokat profitált abból, 
hogy elnyerte az Európa Kulturális Fő-
városa címet, de a városvezetők nem 
dőlnek hátra. Lebontják az évtizedek 
óta lakatlan Magasházat, nyitnak a kül-
földi egyetemisták felé, és támogatják 
a termelő beruházásokat, valamint az 
új munkahelyeket – mondja Páva Zsolt 
polgármester, akit októberben ismét vá-
rosvezetővé választottak.

– Melyek Pécs legértékesebb adottságai?
– Pécs egy gyönyörű fekvésű, rendkívül 
élhető, barátságos, befogadó város. Az 
egyik legrégebbi magyar település, amely a 
római kor óta lakott. Legértékesebb adott-
ságai a lakói és a történelmi, kulturális, 
vallási öröksége, na meg Pécs egyedülálló, 
izgalmas, „mediterrán” hangulata. Mind-
ezek mellett pedig Pécs kapu a Balkánra is, 
amitől gazdasági lehetőségeket remélünk.

– 2010-ben Pécs nyerte el az Európa 
Kulturális Fővárosa (EKF) címet. Mit pro-
fitált ebből a város?

– Pécs felkerült Európa és a világ kultu-
rális térképére, és ott is marad! Köztudott, 
hogy az EKF-projekt kezdetben nagy ne-
hézségekkel küzdött. Kollégáimmal együtt 
nagyon komoly munkába kezdtünk, hogy 
Magyarországhoz és Európához méltó mó-
don használjuk ki ezt a lehetőséget. Végül 
elértük a kitűzött célokat, és egy sikeres 
kulturális évadot valósítottunk meg.

Világszínvonalú kulturális intézetek 
jöttek létre Pécsen, amelyek sikeresen 
működnek és összesen csaknem 1 millió 
fizetővendéggel büszkélkedhetnek mára. 
Ilyen például a Zsolnay Negyed, ahol 
több mint 3000 programot tartottak már 
sok százezer látogatónak. Megújultak a 
város közterei, a történelmi belvárosban 
éppúgy, mint az Uránvárosban, a Kert-
városban és a keleti településrészeken is.  
A pécsiek pedig belakták az új területe-
ket. Megépítettük a Kodály Központot, 
amely Magyarország – és sokak szerint 
Európa – legjobb akusztikájú, igen jól 
prosperáló zenei központjává vált. 

– Hogyan jellemezné Pécs gazdaságát?
– Éppen kezdünk magunkra találni. A 

város gazdasági alapját korábban a bányák 
jelentették, s azok bezárásával kezdődtek a 
komoly problémák. Az 1990-es években si-
került Pécsre csábítani a Nokiát, a későbbi 
Elcoteqet, amely a város egyik legnagyobb 
foglalkoztatója lett. Már akkor tudtam 
azonban, hogy ez csak átmeneti lehető-
ség, ennél több kellene. Amikor 2009-ben 
ismét lehetőségem adódott rá, kollégáim-
mal együtt nagyon komoly, szisztematikus 
gazdasági építkezésbe kezdtünk, amelynek 
mára beérett a gyümölcse. 

Büszkék lehetünk többek között a jól 
működő Pannonpower erőműre, amely az 
ország első zölderőműve. Biohulladékból 
és biomasszából állít elő komoly hőmeny-
nyiséget. A BAT Pécsi Dohánygyár külö-
nösen erős lett, nemrég indították be má-
sodik, 9 milliárdos gyárukat a városban. A 
megszűnt Elcoteq helyett az elmúlt évek-
ben Pécsre települt a Huawei, a Jabil, a 
Flextronics, a Hauni, amelyek jelenleg is 
komoly fejlesztéseket hajtanak végre a vá-
rosban. Idén készült el Pécs első igazi ipari 
parkja, amely Magyarország egyik legmo-
dernebb közművesített ipari területe. 

A legnagyobb segítség azonban a kor-
mány partnersége volt, ugyanis Pécs így 

megszabadulhatott a fojtogató, több tíz-
milliárdos adósságától, amelyet korábban 
felhalmozott. Immár tehát úgy tudunk a 
jövőre koncentrálni, hogy nem a havi sok 
százmilliós törlesztőrészleteket kell meg-
termelnünk. 

– Milyen jövőt lát most Pécs előtt?
– Azt az elvárást fogalmaztam meg 

a kollégáimnak, hogy vessünk véget a 
„szépészeti”, esztétikai beruházásoknak, 
és minden erőnkkel koncentráljunk a gaz-
dasági fejlesztésekre és a munkahelyte-
remtésre. Az idén kezdődő európai uniós 
gazdasági ciklus fő célkitűzésével össz-
hangban komplex fejlesztési programot 
állítottunk össze, amelyben partnerünk a 
magyar kormány is. Ennek segítségével 
2020-ra Pécs nemcsak Magyarország, ha-
nem a déli országok számára is meghatáro-
zó gazdasági tényező, igazi modern, élhető 
nagyváros lehet.

– Tudna említeni konkrétumokat is a 
következő évek terveiből?

– A kormány és az uniós pályázatok 
segítségével megerősítjük a helyi kis- és 
középvállalkozásokat, hiszen ezek azok, 
amelyek munkát és megélhetést nyújta-
nak a pécsieknek, és ők azok, akik szilárd 
alapjai és motorjai egy modern és sikeres 
városnak. Létrehozzuk a Pécsi Fejlesztési 
Tőkealapot a kis- és középvállalkozások 
támogatására azért, hogy a banki hitel-
konstrukcióknál lényegesen egyszerűbben 
tudjanak olyan forrásokhoz jutni, amelyek 

Modern, élhető nagyvárost épít 2020-ra  Pécs, az ország egyik legrégebbi városa

A népszerű Zsolnay-kút bikafeje nemcsak az egyik     legkedveltebb köztéri szobor, hanem a „Pécs, a kultúra városa”-szlogen logója is

Március 15-ei ünnepség Pécs utcáin

A Kodály Központ kiváló akusztikájú, jól prosperáló zenei centrum
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Modern, élhető nagyvárost épít 2020-ra  Pécs, az ország egyik legrégebbi városa

1955-ben született Pécsen. 
Jogász, közgazdász. Korábban a 
Mecseki Szénbányák jogtaná-
csosa, majd a Möbiusz Húsipari 
Vállalat osztályvezetője, vala-
mint a Délhús Rt. humánpoliti-
kai és PR-igazgatója, később 
ügyvéd. 1990-től Pécs alpolgár-

mestere, 1994 és 1998 között, majd 2009-től ismét 
polgármester. Nős, három gyermek édesapja.

Dr. Páva Zsolt

elsődleges célja új munkahelyek létrehozá-
sa. Pécsi ipari telephely-fejlesztési progra-
mot indítunk, melynek célja, hogy javítani 
tudjuk a munkahelyeket teremtő vállalko-
zások működési körülményeit. 

Az a célunk, hogy minden olyan termé-
ket, ami helyben, helyi munkaerő által, helyi 
alapanyagokból is előállítható vagy meg-
termelhető, azt itt, Pécsen állítsák elő. Arra 
törekszünk, hogy a pénz helyben maradjon 
körforgásban, és ne vándoroljon ki Pécsről.   

Ez az új modell új beruházásokat, telep-
helyek, bázisok építését is jelenti – ilyen 
lesz az új Vásárcsarnok –, illetve részben 
a korábbiak – mint például a helyi pia-
cok – modernizálását. Erre a modellre 
építve 5000 új munkahelyet teremthetünk 
2019-ig. A legkülönfélébb területeken te-
vékenykedő vállalkozások is megtalálják 
a számításukat, egymást erősítve, egymás 
munkájára számítva gyarapodhatnak és 
erősödhetnek.

Mindezek mellett az eddigi 60 százalék 
helyett még további 20 százalékkal sze-
retnénk növelni a pécsi vállalkozások be-
vonását a helyi beruházásokba, hogy azt a 
munkát, amit helyi vállalkozó is képes el-
végezni, pécsi vállalkozó teljesítse. 

Folytatjuk a helyi adócsökkentést is. 
Idén már sikerült 300 millió forinttal mér-
sékelni a helyi adókat, vagyis ennyivel több 
pénz maradhatott a pécsieknél. Fontos cé-
lunk, hogy jövőre hasonló adócsökkentést 
építhessünk be a helyi jogszabályba. 

Jelenleg három világcéggel tárgyalunk 
a kormánnyal közösen arról, hogy Pécs le-
gyen az a város, ahol európai hídfőállásai-
kat berendezik. Úgy számolunk, hogy Pécs, 
illetve a pécsiek bevételeit 40 százalékkal 
tudjuk növelni a következő években, ha si-
kerül véghezvinnünk mindezeket.

– Pécsen komoly problémának tűnt 
korábban a közbiztonság kérdése, számos 
országos hírű bűncselekmény történt a vá-
rosban. Mit tudnak tenni ezek ellen?

– Ez egy összetett probléma, és a 
megoldása is az. A normális közösségi 
együttélésre képtelenek és az agresszív 
hajléktalanok problémáját mielőbb meg 
kell oldanunk. Szigorúbb szabályokat, és 
ha kell, akkor szigorúbb szankciókat tar-
tok szükségesnek azokkal szemben, akik 
magatartásukkal félelmet keltenek, és zak-
latják a pécsieket vagy a városunkba láto-
gatókat – legyenek ők akár hajléktalanok, 
akár szükséglakásokban élők. Ezért egy 
igen szigorú rendeletről döntöttünk már 
szeptemberben.

Felülvizsgáljuk a szociális segélyek és 
juttatások eddigi rendszerét és feltételeit 
Pécsen, hogy mindenki méltányosnak ta-
lálja ezeket: az is, aki ad, és az is, aki kap. 
Ugyanis a segítségért joggal várnak viszon-
zást azok, akik adnak. 

Ma csaknem kétszázzal több rendőr dol-
gozik Pécs utcáin, mint korábban. Új őrsö-
ket építettünk vagy újítottunk fel, beindítot-
tuk a posztos rendőr programot, és ma már 

minden városrészben 24 órás járőrszolgá-
latok ellenőrzik az utcákat. Bevetettük a 
„Poldi bácsi Programot”, és sok millió fo-
rinttal támogatjuk a polgárőröket is. 

Folytatjuk a térfigyelő kamerák felsze-
relését a pécsi utcákon, amelyeket már 
szakképzett személyzet követ figyelemmel 
a nap minden percében. Olyan mobiltele-
fonnal aktiválható jelzőrendszert vezetünk 
be Pécsen, elsőként az országban, amely 
baj esetén egyetlen gombnyomással riaszt-
ja a legközelebb lévő rendőrt. A belügymi-
niszter segítségével pedig még több rend-
őrt állítunk szolgálatba Pécsen.

– Melyek a legfontosabb – a cikluson is 
áthúzódó – projektek Pécsen? 

– Fontos projektünk az állatkert fel-
újítása, amely jövőre teljes egészében 
megújul, igazi vadaspark lesz, de a pécsi 
Margit-sziget építése is elkezdődött már, 
ami egy rekreációs, sportolásra, akár ví-
zisízésre alkalmas centrum lesz jövőre a 
Tüskésréten. 

A 25 éve üresen álló Magasházat is le-
bontjuk végre, öt évig dolgoztunk azon, 
hogy sikerüljön egyáltalán visszaszerezni 
az épületet, hogy lépni tudjunk.

Meg kell említenem azt a biogázüzemet 
is, amely szennyvíz felhasználásával képes 
gázt nyerni, abból pedig áramot fejleszteni. 
Ezzel nagyon sokat tud majd spórolni a pé-
csi vízszolgáltató.

A legtöbb pécsit érintő fejlesztésünk a 
buszcsere-program, amelynek keretében 
az általunk létrehozott új cég lecseréli az 
elavult buszparkot korszerű, kis fogyasz-
tású járművekre. Pontosabb, gyorsabb és 
kényelmesebb járatokat tudunk így bizto-
sítani az utasoknak.

A népszerű Zsolnay-kút bikafeje nemcsak az egyik     legkedveltebb köztéri szobor, hanem a „Pécs, a kultúra városa”-szlogen logója is

Az ókeresztény sírkamrák
A pécsi ókeresztény sírkamrák a pécsi székes-
egyház környékén találhatóak. A IV. század-
ban ide temetkeztek a város ókeresztény lakói. 
Az első leletek felbukkanása óta eltelt több 
mint kétszáz évben 16 sírkamrát, több száz 
sírt és azokból több ezer késő római tárgyat 
hoztak felszínre a régészek. A leletegyüttest az 
UNESCO 2000-ben a világörökség részévé 
nyilvánította. 2004-ben a Magyar Nemze-
ti Bank emlékpénzérmét bocsátott ki „Pécsi 
ókeresztény sírkamrák” felirattal.
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A BAT egy kilencmilliárd forintos beru-
házás eredményeképpen új gyárat ava-
tott Pécsen, ami a vállalat elkötelezettsé-
gét is jelzi Magyarország és a baranyai 
megyeszékhely iránt. Dr. Tóth Attila, a 
BAT Pécsi Dohánygyár Kft. kormányza-
ti kapcsolatokért felelős vezetője arról is 
beszélt, hogy a dohányipari és az egész-
ségvédelmi célok nem zárják ki egymást.

– Hogyan kapcsolódott össze a BAT és a 
Pécsi Dohánygyár története?
– A British American Tobacco 1992-ben 
vásárolta meg a nagy múltú Pécsi Do-
hánygyárat. 2012-ben egyszerre ünnepel-
hettük a dohánygyár 100 éves évforduló-
ját és a cég magyarországi jelenlétének 
20 éves fennállását. Az idén pedig annak 
is eljött az ideje, hogy egy teljesen új 
gyárépülettel gazdagodjunk. 

– Mit lehet tudni az új gyárról?
– Ez egy kilencmilliárd forint értékű 

beruházás, a cég legkomolyabb fejlesz-
tése azóta, hogy jelen van Magyarorszá-
gon. Európai összehasonlításban a BAT 
második legnagyobb dohányipari beru-
házása az elmúlt időszakban. Az új gyár-
ban – a cégcsoporton belül egyedüliként 
– a BAT által korábban nem gyártott 
termékeket fogunk előállítani, mégpedig 
egy új típusú szivarkát. 

– Hogyan vált a pécsi üzem a BAT 
egyik legfontosabb gyáregységévé Euró-
pában?

– A cég az elmúlt években tíz gyárat 
zárt be Európában, de a pécsi gyár mindig 
túlélte a recessziót. Ez önmagában is nagy 
szó. Az idén viszont végre elkezdődött az a 
fellendülési szakasz, amikor a cég már nem 
csak máról holnapra élni, illetve túlélni sze-
retne. Világosan megmutatkozott a BAT 
elkötelezettsége, hogy hosszabb távon is itt 
maradjon, és részt vegyen a magyarországi 
termelésben. Talán az is közrejátszik ebben, 
hogy a pécsi cégre a nemzetközi BAT-nál 
amolyan „talent hub”-ként tekintenek, azaz 
olyan helyként, amely a tehetségek kifej-
lődésének melegágya. Jómagam is csak 
szuperlatívuszokban tudok beszélni a kollé-
gáinkról, a profizmusukról, a tapasztalatuk-
ról, a hozzáállásukról. Nekik köszönhetően 
kiemelkedő a pécsi gyár rugalmassága és 
termelékenysége.

– Összeegyeztethetőek-e a dohány-
ipari célok az egészségvédelemmel?

– Nemdohányzóként személy szerint 
szükségesnek tartom azt, hogy szülesse-
nek nemdohányzókat védő jogszabályok. 

A cégpolitikánknak is hangsúlyos része, 
hogy senkit nem bátorítunk dohányzásra, 
de azoknak a felnőtt korú embereknek, 
akik úgy döntöttek, hogy dohányoznak, 
a lehető legjobb szolgáltatást szeretnénk 
nyújtani a termékeink révén. Én azt gon-
dolom, hogy közös nevezőre lehet hozni a 
dohányipari és egészségvédelmi célokat. 
Hadd hozzam fel pozitív példaként a ma-
gyar trafikrendszer egyik aspektusát. Lehet 
ugyan kritizálni, de az vitathatatlan: aki 
bemegy a trafikba, az szinte kizárólag már 
dohányzó, felnőtt ember. Nekünk, mint 
dohányipari cégnek a trafikon belül adott 
a lehetőség, hogy a felnőtt korú dohány-
zókért versenyezzünk egymással anélkül, 
hogy a kiskorúakat veszélyeztetnénk, vagy 
olyanokat akarnánk rábírni a dohányzásra, 
akik maguktól nem gyújtanának rá. 

Teljesen egyetértek azzal, hogy el kell 
érnünk a fontos egészségvédelmi célo-
kat. Azonban a népességnek valószínű-
leg mindig lesz egy olyan része, amely 
dohányozni fog. Ha ez igaz, akkor nem 
mindegy, hogy a dohányosok által szívott 
cigaretta milyen minőségű. Mi azért dol-
gozunk, hogy kiváló minőségű termékek-
kel  láthassuk el a dohányzókat. Ezen felül 
a cigarettát és az egyéb dohánytermékeket 
valahol meg fogják termelni. Ha nem Ma-
gyarországon, akkor másutt. Véleményem 
szerint hazánknak az az érdeke, hogy 
olyan szabályozási környezetet teremt-
sen, amely szükséges, hatékony és ará-
nyos intézkedésekkel védi az egészséget, 
de egyúttal a lehető legtöbb munkahelyet 
megőrzi a dohányiparban és a dohányter-
mesztésben. Az a tény, hogy a BAT immár 
két gyárat is működtet Pécsen, azt sugall-
ja, hogy létezik ilyen megoldás. És talán 
az sem mellékes, hogy a pécsi termelés 
65-70 százaléka kivitelre kerül.

– A cég több, a munkahelyi környe-
zetet és a felelős magatartást elismerő 
díjban is részesült. Minek köszönhető ez?

– A felelősségvállalás fontos szá-
munkra. A BAT nem csupán egy 
multicég a sok közül. Olyan célokért 
igyekszünk tenni, amelyek hasznosak 
a társadalomnak. Ilyen például a faül-
tetési programunk – melynek során az 
utóbbi hat évben mintegy 170 millió 
fát ültettünk világszerte – vagy a víz-
használattal kapcsolatos tanácsadási 
programunk. Különösen büszkék va-
gyunk a biodiverzitás partnerségi prog-
ramunkra, melyet az ENSZ is követen-
dő példaként ismert el. Nagy hangsúlyt 
fektetünk a kutatás-fejlesztésre, aminek 
köszönhetően az európai cégek élvona-
lába tartozunk az e célra fordított forrá-
sok tekintetében. Ezen belül kiemelten 
foglalkozunk az ártalomcsökkentéssel, 
és folyamatosan dolgozunk új termékek 
kifejlesztésén.

A BAT-nál jó dolgozni. Büszkék va-
gyunk arra, hogy a munkatársainktól 
pozitív visszajelzéseket kapunk. Kol-
légáink a BAT nemzetközi cégeinél is 
megállják a helyüket különféle fele-
lős pozíciókban. De arra is akad pél-
da, hogy egy nálunk kezdő munkatárs 
a ranglétra végigjárása után nálunk is 
marad, mint Szerencsés Eszter, aki idén 
július óta a BAT magyarországi történe-
tének első magyar női ügyvezetője.

1977-ben született Baján. Jogász. 
2001-től az FVM jogharmonizá-
ciós munkatársa. 2007-től 2011-
ig a washingtoni magyar nagy-
követségen diplomata. 2011 és 
2012 között a VM Agrárpiaci 
Főosztályának vezetője. 2012-
ben csatlakozott a BAT Pécsi 

Dohánygyár Kft.-hez, ahol jelenleg szabályozási és 
kormányzati kapcsolatokért felelős vezető. 

Dr. Tóth Attila 

BAT Pécsi Dohánygyár: felelősséggel minőséget

A BAT és a több mint százéves Pécsi Dohánygyár története 1992-ben kapcsolódott össze

A BAT és a Dow Jones
Nemzetközi viszonylatban a BAT az 
első dohányipari cég, amely bekerült 
a Dow Jones fenntarthatósági index-
be, azoknak a vállalatoknak a listájá-
ra, amelyek sokat tesznek a fenntart-
hatóságért, a környezetért.
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Baranya megye gazdaságát meglehetősen 
megtépázta az elmúlt néhány évtized, de  
a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparka-
mara mindent megtesz, hogy együttműkö-
désre és innovatív gondolkodásra ösztönöz-
ze a helyi vállalkozókat. Dr. Kéri Istvánnak, 
a kamara elnökének szavaiból kiderül: a 
sok munkának meg is lett az eredménye. 

– Hogyan jellemezné Baranya megye gaz-
daságát?
– A rendszerváltás előtt a megye gazdasá-
gának szerkezete koherensnek számított, 
ám a piacgazdaságra való áttérés leépítet-
te a korábban jól prosperáló iparágakat. 
Amikor az ország más részein megindult 
a nyugati tőke beáramlása, sajnos éppen 
akkor zajlott a délszláv háború, ami Ba-
ranya megyétől is elriasztotta a befektető-
ket. Ez rendkívüli mértékben hátráltatta a 
gazdaság újraszervezését. A nagyvállalatok 
többsége megszűnt. A cégek 99 százaléka 
kis- és középvállalkozás, amelyek minimá-
lis saját forrással rendelkeznek.

– Mi jelentheti a kiutat?
– A meglévő szellemi kapacitás, az egye-

temi képzés, a kulturális örökség és az ener-
giaszektor lehetne a fejlődés alapja, de meg 
kell tanulnunk használni ezeket az erőssé-
geket. Már 2005-ben kidolgoztuk a Pécs és 
Baranya Pólus stratégiát, amelynek három fő 
területe a környezet-, az egészség- és a kultu-
rális ipar. A megyében a helyi energiaigény 
komoly részét megújuló energiaforrásból 
fedezik. Pécs, Szentlőrinc, Mohács, Bóly 
nagyon sokat tett a hulladékgazdálkodás és 
a megújuló energiapotenciál kiépítésének 
területén. Ez egyrészt költségcsökkentéssel 
jár, másrészt jelentős bevételi forrást teremt 
a mezőgazdaságból élők számára, továbbá a 
foglalkoztatáshoz is hozzájárul.

– Hogyan segíti a kamara a helyi vál-
lalkozásokat?

– Hosszú évek óta tartunk előadásokat és 
szervezzük a stratégiai megbeszéléseket, de 
azt tapasztaltuk, hogy néhány kivételtől elte-
kintve nem tudtunk igazán hatni a cégvezetők-
re. Ennek okán 2004-ben azt találtuk ki, hogy 
nem a teljes tagvállalati kört fogjuk támogatni, 
hanem folyamatos kiválasztás alapján a 40-50 
leginkább innovatív, fejlődni akaró céget. Töb-

bek között abban segítettünk, hogy ezek a vál-
lalkozások külföldi piacra juthassanak. Ezek 
később maguk is újabb cégek sikereit generál-
ták. Egyfajta gördülő menedzsment alakult ki. 
Azon kívül, hogy átlagosan megtízszerezték 
a forgalmukat, a belföldi piacon nagyobb tér 
nyílt a fennmaradó vállalkozásoknak.

– Jelentős a szerepe a klasztereknek is.
– Igen, nagyon fontosnak tartom a klasz-

tereket. A klaszterépítés klasszikus módja 
vertikális, tehát egy nagyvállalatra és sok ki-
csire épül, ami tulajdonképpen egy beszállí-
tói hálózat. Ez nem más, mint az erőfölénnyel 
való visszaélés. Mi ezzel szemben horizon-
tálisan szerveztük meg a klasztereket, a há-
lózatos üzemelés jegyében. Tizenhét klaszter 
létezik, amelyek közül a gépipari, a biotech-
nológiai, a környezetipari és a kreatívipari 
klaszter a legfontosabb. Mára a klasztertagok 
közötti együttműködés nem csupán abban 
jelenik meg, hogy megrendeléseket adnak 
egymásnak, hanem abban is, hogy megjelent 
a közös fejlesztés, így a cégek teljesen új ter-
mékekkel képesek megjelenni a piacon. 

– A kamara 2001-től kiemelten köz-
hasznú szervezet. Mit jelent ez?

– Olyan szervezet kívánunk lenni, 
amely szorosan kötődik Pécs és Baranya 
megye társadalmi felépítéséhez, történelmi 
és kulturális hagyományaihoz. Szeretnénk 
hozzájárulni ahhoz, hogy a helyi közösség 
nagyjából egységes szemlélettel rendel-
kezzen. Kutatás-fejlesztési programokban 

éppúgy benne vagyunk, mint könyvkiadá-
si projektekben. A közhasznú tevékenység 
alapján jogosultak vagyunk olyan adomá-
nyok gyűjtésére, amelyeknek adócsökken-
tő vonzata van, és amelyeket többek között 
oktatási tevékenységre tudunk fordítani. 

– Hogyan vesz részt a kamara a szak-
képzésben?

– Sikerült az önkormányzatnál kijár-
nunk azt, hogy az erre nyitott szakképző 
intézetekben úgynevezett kamarai osztályt 
indítsunk. Egyes cégek anyagi forrást biz-
tosítottak a képzéshez, továbbá vállalták, 
hogy megfelelő eredmények teljesítése 
esetén biztos állással várják a diákokat. Ez 
a hároméves képzés négy éve indult, tehát 
az első végzősök azóta már a munka vilá-
gában is bizonyítanak, és igazolják ennek a 
kezdeményezésnek a létjogosultságát.

A kamarai klaszterek segítik a vállalkozásokat

1943-ban született Pécsen. Villa-
mos üzemmérnök, közgazdász 
doktor. Korábban a MÉV Ércdú-
sító üzemrész-vezetője, Pécs 
MJV ipari osztályvezetője, a 
Magyar Gazdasági Kamara regi-
onális titkára, az MKB pécsi 
fiókigazgatója. 2000 óta a Pécs-

Baranyai KIK elnöke, a Magyar KIK alelnöke. 
Nős, két gyermek édesapja és két unoka nagyapja.

Dr. Kéri István 

A kamara fontos tevékenysége az üzletközvetítés, a kereskedelemfejlesztés
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A Pécsi Tudományegyetem (PTE), Ma-
gyarország első egyeteme három év múl-
va ünnepli alapításának 650. évforduló-
ját. Mint a PTE rektora, Bódis József 
professzor szavaiból kiderül, a hazai 
felsőoktatási paletta élmezőnyébe tarto-
zó intézmény méltó módon közeledik a 
jubileumi esztendőhöz.

– Elkezdődött az új tanév, önnek pedig  
a második rektori ciklusa. Milyennek látja a 
PTE helyzetét, jövőjét?
– Az biztos, hogy az előttünk álló időszak – 
az elmúlt négy évhez hasonlóan – sem lesz 
kihívásoktól mentes, de mindenképpen 
optimistán tekinthetünk a következő évek 
elé. Hogy miért? Egyrészt a közelmúlt-
ban kiérdemeltük a kutatóegyetemi címet, 
amelyhez közvetve kapcsolódik a Közép-
Európa-szerte egyedülálló Szentágothai Já-

nos Kutatóközpont. A kutatóközpont révén 
immár nemcsak a magasan kvalifikált szak-
embergárda, de a műszerpark és a körülmé-
nyek is adottak a világszínvonalú kutatások 
folytatásához. A legfrissebb felméréseink 
alapján hallgatóink 95 százaléka ajánlaná 
ismerőseinek, barátainak a PTE-t. E pozití-
vumokra lehet, sőt kell is építenünk. 

– Korábban több fórumon is kiemelte 
az idegen nyelvű képzések fontosságát. 

– Így van, és ebben a tekintetben is si-
került előrelépnünk. Ma 400-zal több kül-
földi hallgatója van a PTE-nek, mint az elő-
ző tanévben! Egyre többen választják tehát 
határainkon túlról is a pécsi egyetemet, ami 
mindenképpen jó visszajelzés. Nem vélet-
len, hogy a közelmúltban a PTE az oktatói 
kiválóság tekintetében a második legjobb 
helyet vívta ki az országos rangsorban.

– Ez tehát egy hazai összevetés, ugyan-
akkor az egyetemek számára egyre na-
gyobb jelentőséggel bírnak a különböző 
nemzetközi rangsorok is...

– A világ legjobb ezer egyetemét rang-
soroló listákon a Pécsi Tudományegyetem 
is rendre helyet követel magának, általában 
a 700-900. hely között. Ez azt jelenti, hogy 
a nemzetközi felsőoktatásban a PTE a vi-
lág top 4 százalékához tartozik. Ez jó ered-
mény, ugyanakkor más kérdés, hogy ennél 
még előrébb tartanánk, ha e rangsorokba a 
művészeti területek sikerei is beleszámíta-
nának. Ugyanis a PTE-nek van világelső 
harsonaművésze, a világ elitjébe tartozó 
hegedűművésze – utóbbiból nem is egy. A 
Pécsi Tudományegyetemen van tehát kire 
és mire büszkének lennünk!

– Mennyire népszerű az egyetem?
– A Pécsi Tudományegyetem a közel-

múltban felmérést végzett a lakosság köré-
ben az egyetem ismertségéről. Az eredmé-
nyek alapján a három év múlva alapításának 
650. jubileumi évfordulóját ünneplő intéz-
ményt sokan ismerik, és presztízsét magasra 

értékelik, de az egyetem vezetői és munka-
társai hisznek abban, hogy mindkét terüle-
ten további fejlődés érhető el.

– Ezt a célt szolgálja a különleges IC-
járat is…

– Igen, a PTE mint „márkanév” ismert-
ségén lendíthet az az újítás, amely a Pécsi 
Tudományegyetem és a MÁV-START Vas-
úti Személyszállítási Zrt. együttműködésé-
nek köszönhető. 2014. szeptember 1-jétől 
december 31-éig Pécsről a fővárosba 
11.14-kor, Budapestről a baranyai megye-
székhelyre pedig 17.45-kor induló InterCi-
ty járatokat PTE IC néven indítják. A két 
város között közlekedő vonatokat amúgy is 
nagy számban veszik igénybe a pécsi egye-
tem hallgatói, ezért az intézményi hovatar-
tozást is tovább erősítheti az elnevezés.

– A Pécsi Tudományegyetemnek kö-
szönhetően Pécs valódi egyetemváros.

– Több mint 22 ezer hallgatójával, 
éves szinten mintegy félezer programjával, 
eseményével a Pécsi Tudományegyetem 
jelentős mértékben járul hozzá Pécs Me-
gyei Jogú Város kulturális és gazdasági 
életéhez, annak fejlesztéséhez. Mostantól 
a PTE IC-vel utazók már a vonatra való 
felszálláskor tudni fogják, az Egyetemvá-
rosba tartanak, vagy épp annak intenek – 
remélhetőleg csak rövid időre – búcsút.

A Pécsi Tudományegyetemen van ok a büszkeségre

1953-ban született Csurgón. A 
Pécsi Orvostudományi Egyete-
men diplomázott. Szülész-
nőgyógyász. Pécsen egyetemi 
tanár, közben Tübingenben is 
gyógyított. A PTE-n megszer-
vezte az Egészségtudományi 
Doktori Iskolát. 2006-tól dékán, 

2010-től pedig rektor. A Magyar Rektori Konferen-
cia és a Magyar Nőorvostársaság elnöke.

Bódis József 

Az első egyetem
Az egyetemet Nagy Lajos király alapította 
1367-ben, a történelem viharai miatt azon-
ban hosszú ideig nem működött. A XVIII. 
század végén folytatódott a felsőoktatás, de 
az igazi egyetemi képzés a pozsonyi egye-
tem 1923-as Pécsre helyezésével indult újra.

A Pécsi Tudományegyetem a Tanárképző 
Főiskola integrálásával 1982-től lett Janus 
Pannonius Tudományegyetem. A Pollack 
Mihály Műszaki Főiskola, majd 2000-ben a 
Pécsi Orvostudományi Egyetem és a szek-
szárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola be-
kapcsolódásával alakult ki a mai, tíz karral 
működő egyetem, amely a mezőgazdasági 
képzésen kívül majdnem minden felsőokta-
tási területet magában foglal. Jelenleg a pécsi 
egyetem az egyik legnagyobb hallgatói lét-
számú magyar felsőoktatási intézmény.

A hallgatók 95 százaléka ajánlaná a PTE-t Huszonkétezer hallgató pezsdíti fel az egyetemváros életét
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Két és fél éve működik a Zsolnay Kultu-
rális Negyed, ami rövid idő egy ekkora 
intézmény életében, ám neve már nem-
csak idehaza, hanem a külföldi turisták 
előtt sem ismeretlen. Mint Márta István, 
a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 
ügyvezetője mondja, elsősorban a pécsi-
eket szeretnék megszólítani, de szívesen 
nyitnak a nemzetközi közönség felé is.

– Hogyan jött létre a Zsolnay Kulturális 
Negyed?
– A Zsolnay Kulturális Negyed a Pécs 
2010 Európa Kulturális Fővárosa projekt 
legnagyobb beruházásaként valósult meg. 
A revitalizáció a Pécsen 1853-ban alapí-
tott Zsolnay Porcelánmanufaktúra egykori 
területén jött létre több mint 11 milliárd fo-
rintból. Közép-Európában ez volt az egyik 
legnagyobb olyan projekt, amelynek során 
egy gyárépület-együttesből kulturális in-
tézményt hoztak létre. 

– Hatalmas terület áll az önök rendel-
kezésére.

– Igen, a Zsolnay Kulturális Negyed az 
5,5 hektáros területén 42 ezer négyzetméter-
nyi teljesen felújított, illetve újonnan létre-
hozott – köztük 15 védett műemléki – épü-
letegyüttessel és 85 kültéri kerámiaszoborral 
rendelkezik. A helyszíneink sokfélesége jól 
illeszkedik a programjaink sokszínűségéhez. 
Elsősorban a minőséget szem előtt tartva 
szervezünk közművelődési, „magas művé-
szeti” és oktatási programokat, foglalkozunk 
értékmentéssel és értékteremtéssel. A Ne-
gyed népszerű a családok körében is, hiszen 
a három játszóterünk mellett fesztiváljaink 
fontos elemei a gyerekeknek szóló esemé-
nyek. 2013-ban a Negyedben 1600 rendez-
vényünkön 250 ezer látogató vett részt. A 
kortárs művészet éppen olyan fontos a szá-
munkra, mint az örökségvédelem. Az 1100 
négyzetméteres m21-es galériánkban több 
nemzetközi kiállításnak is helyet adtunk. A 
Negyed jelentős szereplője a pécsi kulturális 
turizmusnak. A négy – a Zsolnay-gyárhoz és 
a családhoz kapcsolódó – állandó kiállítá-
sunk mellett rendkívül népszerűek a Kézmű-

ves boltok utcájának termékei, a Planetáriu-
munk, a Bóbita Bábszínház és a 42 pirogránit 
oroszlán által őrzött Zsolnay Mauzóleum. Az 
oktatás fontosságát jelzi, hogy a Pécsi Tudo-
mányegyetem több kara és újonnan alakult 
tanszéke is helyet kapott nálunk. 

– A Zsolnay Kulturális Negyed helyszí-
nei csak a programok alatt látogathatók?

– Minden nap 9-től éjjel 1 óráig tartunk 
nyitva. A kiállításaink természetesen ennél 
rövidebb nyitva tartással látogathatóak, ha-
csak a rendezvények nem tolják későbbre a 
zárás időpontját. A szabadtereink látogatása 
ingyenes, csak a kiállításokért vagy a külön-
böző programjainkért szedünk belépőt.

– A Zsolnay Kulturális Negyed, ami 
maga is több helyszínből áll, csupán egy 
a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 
divíziói közül. Hogyan lehet mindezt ösz-
szefogni?

– Valóban, mi üzemeltetjük és töltjük 
meg tartalommal többek között a Kodály 
Központot, a belvárosi Művészetek és Iro-
dalom Házát, a nemrégiben nyílt, Magyar-
ország első, 1367-ben létesített egyetemét 
bemutató Középkori Egyetem területét, a 
világörökség részét képező ókeresztény 
sírkamrákat és a Cella Septichora Látoga-
tóközpontot is. Ez így rendkívül különleges 
modell, s tudtommal nem létezik még egy 
ilyen kulturális holding Magyarországon, de 
Közép-Európában sem. Igyekszünk is élni 
a szinergia adta lehetőségekkel. Kivételes 
adottság, hogy a történelmi idősíkokat, a kü-
lönféle értékeket együtt tudjuk látni, láttatni, 
promotálni, arról nem is beszélve, hogy így 
gazdaságosabb a működtetés. A különféle 
helyszíneinkről és a színes programjainkról 
az érdeklődők folyamatosan tájékozódhat-
nak honlapunkon, a www.zsn.hu oldalon.

– Csupán a pécsieket kívánják megszó-
lítani, vagy távolabbi közönséget is szeret-
nének vonzani?

– Természetesen a pécsiek alkotják az el-
sődleges közönségünket, de regionális, sőt, 
bizonyos értelemben országos kulturális in-
tézmény vagyunk. Büszkeséggel tölt el, hogy 
nemrég több nemzetközi építészeti díj mellett 

a Negyed és a pécsi ókeresztény temető is kü-
lön-külön hungarikum minősítést kapott. Kö-
zéptávú célunk, hogy a nemzetközi porondra 
is kilépjünk. Elsősorban Dél-Európára gon-
dolok itt, például Horvátországra, Szerbiára, 
Szlovéniára vagy Montenegróra. Szeretnénk a 
kulturális híd szerepét betölteni, s hiszek ab-
ban, hogy ez a gazdasági fejlődésnek is gene-
rátora lehet. A kultúra – amennyiben ügyesen 
„használják” – mindig jó nagykövet tud lenni.

– Tavaly Kínával ígéretes együttműkö-
dés indult.

– Igen, az elmúlt időszakban több kí-
nai produkciót is vendégül láttunk. Leg-
utóbb például a Sanghaji Bábművészeti 
Akadémia növendékei szerepeltek nálunk, 
mondhatom, fantasztikus sikerrel. Termé-
szetesen ez a kapcsolat is a kölcsönösség 
elvén működik, még akkor is, ha nekünk, 
„zsolnaysoknak” egyelőre nincsenek saját 
kulturális termékeink. Ám képesek va-
gyunk közvetíteni. 

– Milyen jövőt álmodnak a Zsolnay 
Kulturális Negyednek?

– A ZSKN két és fél éve működik, ami 
nagyon kevés idő egy ilyen jellegű, több-
funkciós intézmény életében. Persze renge-
teget kell dolgozni azért, hogy a közönsé-
get ne csak megszólítsuk, de fenn is tartsuk 
az érdeklődését, a figyelmét. Szeretnénk 
magunkat ahhoz az értékrendhez tartani, 
amit a Zsolnay család hagyott ránk, és amit 
röviden így tudnék összefoglalni: minőség, 
innováció és kreativitás.

A Zsolnay Kulturális Negyed összekötő híd lehet

1952-ben született Budapesten. 
Zeneszerző, művész-tanár. Ala-
pító igazgatója a kapolcsi 
Művészetek Völgye fesztivál-
nak. 1998-tól 2012-ig az Új 
Színház igazgatója. 2003-tól a 
Magyar Fesztivál Szövetség 
elnöke. 2012-től a Zsolnay 

Örökségkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője. Nős, 
két gyermek édesapja.

Márta István

Sokféle helyszínen sokféle programon vehetnek részt a látogatók, legyenek gyerekek vagy felnőttek
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Az immunrendszer mellett létezik egy 
másik védekező rendszer is, amely segí-
ti a daganatos megbetegedések megelő-
zését. Ezen az immár bizonyítást nyert 
tudományos hipotézisen alapult dr. Kul-
csár Gyula biokémikus felfedezése, ame-
lyet ma szabadalom véd. A tudományos 
kutatások alapján a hagyományos daga-
natellenes kezeléseket kiegészítő készít-
mény született. A biokémikus továbbra 
is folytatja kutatásait.

– Az ön nevéhez fűződik a Természetes 
Tumorellenes Védelem (TTV) fogalmának 
megalkotása. Mit jelent ez?
– Az immunrendszer mellett létezik egy 
másik védő mechanizmus is, amely szerin-
tem ősibb, mint az immunrendszer. Olyan 
alapmolekulák alkotják az elemeit, ame-
lyek megtalálhatóak a vérünkben. 

– Hogyan fedezte fel ezt a védelmi 
rendszert?

– Nem szeretem használni a felfede-
zés szót, mert úgy gondolom, hogy az arra 
utal, mintha csak véletlenül jöttünk volna rá 
valamire. A penicillin vagy a röntgensugár 
esetében ez valóban így történt, de a TTV 
esetében nem. Itt inkább arról van szó, hogy 
felállítottam egy tudományos hipotézist. 

Feltételeztem, hogy léteznie kell ennek a 
védelmi rendszernek, és aztán tudományos 
kutatásokat végeztem abból a célból, hogy 
bebizonyítsam a feltevésem igazát.

– Mi alapján feltételezte, hogy létezik a 
TTV?

– Régóta tudjuk, hogy az immunrend-
szer védi a szervezetet a külső és belső 
„támadók” ellen, többek között a daga-
natok ellen is. Az is köztudott, hogy az 
AIDS-ben szenvedő betegek immun-
rendszere rendkívül meggyengül, ezért is 
történhetett meg az, hogy közülük sokan 
végül egy banális légúti betegségbe hal-
tak bele. (Ma már a korábbinál sokkal 
hatékonyabb AIDS-ellenes kezeléseket 
alkalmaznak, így ez a veszély már ke-
vésbé áll fenn.) A nyolcvanas években 
fókuszba kerültek az AIDS-es megbete-
gedések. Elgondolkoztam azon, hogy ha 
az AIDS-es betegek immunrendszere tel-
jesen legyengül, akkor vajon miért nem 
tapasztaljuk azt, hogy körükben jelentő-
sen megemelkedik az összes daganatos 
betegségforma előfordulása? Arra a kö-
vetkeztetésre jutottam, hogy az immun-
rendszeren kívül kell lennie még egy vé-
delmi vonalnak, amely megakadályozza 
a daganatos burjánzást. Ez a TTV.

– Mi köze az ön által kifejlesztett készít-
ménynek a TTV-hez?

– A nyolcvanas években végzett kuta-
tásaink során sikerült 16 olyan molekulát 
beazonosítanunk, amely a TTV részének 
bizonyult. Ezek megtalálhatóak az emberi 
vérben, de ha kívülről visszük be őket, ak-

kor az a saját védelmi rendszerünk további 
erősítését eredményezi. 

– Hogyan illeszkedik a készítmény a ha-
gyományos onkológiai kezelések sorába?

– Soha senkinek nem javasoljuk azt, 
hogy a hagyományos kezelések – a műtét, 
a kemoterápia vagy a sugárkezelés – he-
lyett csupán a mi készítményünket alkal-
mazza. A TTV molekulái ellenben remekül 
kiegészítik az említett kezeléseket. Sok 
kísérlet igazolta, hogy együtt hatékonyab-
bak, kölcsönösen erősítik egymás hatását. 
A molekulák keveréke a hagyományos 
daganatellenes kezelések mellékhatásait is 
képes csökkenteni. Többek között Dr. Gaál 
Dezső és munkatársai kísérletei igazolták 
ezt, amelyeket az Országos Onkológiai In-
tézetben végeztek.

– Csak daganatos megbetegedésekben 
használ a készítmény?

– Az alkalmazási köre igen széles. Az 
alkotóelemek szinte mindegyikét hasz-
nálták már korábban egyéb problémák 
kezelésére, például az alvászavar vagy 
a premenstruációs szindróma tüneteinek 
csökkentésére, fájdalomcsillapításra vagy 
a sebgyógyulás elősegítésére. Mivel krém 
formájában is létezik a szer, könnyen ki-
próbálható, hogyan enyhíti például az égé-
si sérülést. Bevallom, a családommal egye-
temben én magam is szedem a készítményt 
megelőzés céljából.

– Minek minősül jelenleg a készítmény?
– A szer most „speciális gyógyásza-

ti célra szánt tápszer daganatos betegek 
részére” kategóriában, tabletta és italpor 
formájában érhető el. Célunk, hogy a ké-
szítményt gyógyszerré minősítsék. Ez az 
eljárás még folyamatban van, s vélemé-
nyem szerint még legalább öt-tíz évbe ke-
rül, míg lezárul. 

– Mire irányulnak a legújabb kutatások?
– Most már tudjuk, hogy bizonyos 

molekulák elpusztítják a ráksejteket. De 
vajon hogyan? Ez most a legújabb kuta-
tások fő iránya.

A Természetes Tumorellenes Védelem ereje

1951-ben született Nagykani-
zsán. Vegyészként diplomázott, 
majd később PhD-fokozatot is 
szerzett. A PTE Biokémiai Inté-
zetében kezdte kutatásait. A 
kutatások alapján kifejlesztett 
készítmény 1993 óta szabadal-
mi oltalom alatt áll. 1998-ban a 

Feltalálók Olimpiáján „Genius Prize” elismerést 
kapott. Nős, két gyermek édesapja.

Dr. Kulcsár Gyula

Dr. Kulcsár Gyuláról és készítményé-
ről többet is megtudhat a Duna TV 
által készített kisfilmből, amely hama-
rosan a kutató honlapján is megtekint-
hető lesz.

Dr. Kulcsár Gyula biokémikus felfedezését ma szabadalom védi

Hirdetés
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A pécsi Pannonpower üzemelteti az 
ország első zölderőművét, s teljes egé-
szében megújuló energiát termel. Mint 
Péterffy Attila, a Pannon Hőerőmű Zrt. 
elnök-vezérigazgatója mondja, nagyban 
hozzájárulnak ahhoz az önkormányzati 
törekvéshez, hogy a baranyai megye-
székhely elnyerje az Európa Zöld Fővá-
rosa címet.

– A Pannonpower üzemelteti az ország 
első zölderőművét. Mit is jelent ez?  
– A magyar kormánnyal stratégiai együtt-
működési megállapodást kötő Dalkia 
Energia leányvállalataként a Pannonpower 
2013-ban állt át a teljes egészében meg-
újuló tüzelőanyagokon alapuló zöldener-
gia-termelésre. A tavaly átadott lágyszárú 
biomassza-tüzelésű blokkunk a már 2004 
óta működésben lévő fás szárú biomasz-
sza-tüzelésű egységünket egészíti ki. A két, 
teljes egészében megújuló energiaforrást 
felhasználó blokk képes kielégíteni Pécs 
városának távfűtési igényét, miközben 
éves szinten együttesen mintegy 550 GWh 
megújuló villamos energiát állít elő. Fej-
lesztéseinknek köszönhetően ezzel Pécs lett 
az első hazai nagyváros, amelynek energia-
ellátása teljes egészében megújuló alapokon 
nyugszik. Hasonló méretű városok esetében 
Pécs ezzel egész Európában egyedülálló. 
A Pécsen élők számára ez az ellátás foly-
tonosságát és hosszú távú biztonságát, il-
letve mind klímavédelmi, mind gazdasági 
szempontból az energiatermelés fenntart-
hatóságát jelenti. Az ország számára pedig 
egy olyan követendő példát mutat, amely 
– akár kisebb méretben és az ország más 
részein is – megoldást jelenthet a modern 
energiatermelés kihívásaira.

– Milyen előnyöket hordoz önmagában 
az, hogy a Pannonpower megújuló energi-
át termel?

– A pécsi erőmű az egyik meghatározó 
alkotóeleme annak az önkormányzati tö-
rekvésnek, amely az Európa Zöld Fővárosa 
cím elnyerését célozza. Bízunk abban, hogy 
a zöldenergia-termeléssel immár nemcsak 
helyben, hanem az ország minden részében 
azonosítják a Pannonpowert. Ennek ered-
ményeként azt reméljük, hogy tevékenysé-
günk azoknak a befektetőknek is felkelti az 
érdeklődését, akik környezettudatosságra 
alapozzák a termelésüket, és értéket jelent 
számukra az, hogy a Pannonpower meg-
újuló energiaforrásokból, fenntartható mó-
don termel energiát.

– Mit lehet tudni a pécsi biomassza-
blokkok tüzelőanyag-ellátásáról?

– Az immár tizedik éve üzemelő fás 
szárú biomassza-tüzelésű blokkunk az er-
dőgazdálkodásból származó tüzelőanyagot 
(faaprítékot, erdei nyesedéket, apadékot), 
valamint faipari mellékterméket (szél-
deszkát, fűrészport), illetve mezőgazdasá-
gi melléktermékeket (napraforgóhéját és 
egyéb tisztítási mellékterméket) használ 
fel. A tavaly átadott lágyszárú biomassza-
tüzelésű blokkunk tüzelőanyaga viszont 

bálázott mezőgazdasági melléktermék (jel-
lemzően nagyméretű szalma kockabála, 
illetve kisebb mennyiségben bálázott ener-
gianád vagy kukoricaszár). Mindkét blokk 
fűtőanyaga az erőművet körülölelő régió-
ból származik, így megvásárlásával a helyi 
termelőknek biztosítunk többlet árbevételt. 
Tüzelőanyagaink további közös jellemző-
je, hogy folyamatosan és bőségesen elér-
hetők, így nem kell olyan ellátási kockáza-
toktól tartani, mint amilyet napjainkban a 
kelet felől érkező földgázzal kapcsolatban 
újra tapasztalunk. 

– Gazdasági szempontból milyen szere-
pet játszik az erőmű a régió életében?

– Évente mintegy 400 ezer tonnányi fás 
szárú biomasszát és további csaknem 200 
ezer tonnányi bálázott biomasszát vásáro-
lunk a közvetlen régióból az erőmű működ-
tetéséhez. A kétfajta tüzelőanyagért össze-
sen mintegy 11 milliárd forintot fizetünk 
a helyi beszállítóinknak, a Pannonpower 
tehát jelentős partnere a régió mezőgazda-
sági termelőinek és erdőgazdálkodóinak. A 
beszállítóinknak többlet árbevételt jelentő 
együttműködés révén javul az agrárterme-
lők tőkeellátottsága, ami ösztönzi a szektor 
beruházásait, fejlesztéseit. Beszállító part-
nereinkkel hosszú távú szerződéseket kö-
tünk, a kiszámítható bevétel pedig javítja 
a fejlesztési hitelekhez jutás esélyét. Nem-
zetgazdasági szinten jelent előnyt az, hogy 
a pécsi megújuló alapú energiatermelés vo-
lumenének növekedése a helyi iparűzési és 
az állami társasági adóbevételeket is több 
százmillió forinttal gyarapítja évente. 

– Mit tesznek a fenntarthatóságért?
– Tüzelőanyagaink megújuló ener-

giaforrások, így környezeti szempontból 
fenntartható energiagazdálkodást tesznek 
lehetővé. A biomassza-felhasználással 
úgy termelünk energiát, hogy a folyamat 
révén nem juttatunk szén-dioxid-több-
letet a légkörbe. Egy példa erre a szal-
matüzelés: a gabona a növekedése során 

megköti a szén-dioxidot. A levágott ga-
bonaszárat mi eltüzeljük, de az így lég-
körbe kerülő szén-dioxid-mennyiséget a 
következő évi termés újra megköti, ezért 
a folyamat egyenlege gyakorlatilag nulla 
marad. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy 
jelentős beruházásokat hajtottunk végre 
annak érdekében, hogy károsanyag-kibo-
csátásunk már most megfeleljen a 2016-
tól szigorodó kibocsátási határértékeknek. 
A korábban átadott blokkunk esetében 
a füstgázszűrő berendezést modernizál-
tuk, a szalmatüzelésű blokkot pedig már 
úgy építettük meg, hogy a legmodernebb 
füstgáztisztítási technológiák alkalmazá-
sával a 2016-tól életbe lépő normákat is 
teljesíteni tudja. Nagy hangsúlyt fekte-
tünk a fenntarthatóságra a tüzelés során 
keletkező melléktermékek tekintetében is. 
A hamut mindkét blokkunk esetében visz-
szajuttatjuk a termőföldre: az erőműi mel-
léktermékeinkben ugyanis olyan értékes 
tápanyagok találhatók, amelyek a szántó-
földre juttatva jelentős, akár 30 százalékos 
termésnövekedést eredményezhetnek.   

A Pannonpower élen jár a zöldenergia-termelésben

1969-ben született Pécsen. 
Gépészmérnöki diplomáját 
1993-ban Miskolcon szerezte 
meg. Pályafutása a pécsi 
erőműhöz köti: az évek során 
különböző, a társaság életét átfo-
gó beosztásokban dolgozott. 
2007 óta a Pannon Hőerőmű Zrt. 

elnök-vezérigazgatója és a Dalkia Energia Zrt. erő-
műüzletág-igazgatója. Három gyermek édesapja.

Péterffy Attila

Pécs energiaellátása megújuló alapokon nyugszik

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

A biomasszáról többet is megtud-
hat a magazin honlapján.
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Sellye a gazdag néphagyományokkal és 
az ország egyik legváltozatosabb élővilá-
gával rendelkező Ormánság legnagyobb 
települése. Mint Nagy Attila polgármes-
ter sorolja, a térség mediterrán éghajlata, 
az évszázadok óta érintetlen természet, a 
Dráva folyó közelsége mind-mind komoly 
vonzerő lehet az ide látogatók számára. 

Aki szeretné megismerni a Dráva mentén és 
árterületén élő nép archaikus életformáját, 
annak érdemes ellátogatnia a Kis Géza Mú-
zeumba, ahol megtekinthetők többek között 

az Ormánság messze földön híres szőttesei, 
népi bútorai, kerámiái és a magyar népi épí-
tészetben külön fejezetet jelentő talpasházak. 
Jelentős idegenforgalmi vonzerőt jelent a nagy 
kiterjedésű zöldterületen fekvő termálfürdő is, 
amely májustól szeptemberig fogadja a fürdő-
zőket. Sellye több kulturális rendezvénnyel is 
várja a látogatókat. Ilyen az évente megrende-
zett Dinnyefesztivál, az Ormánsági Pünkösd 
Fesztivál vagy az „Ormánsági Disznótoros”, 
amely jó alkalom a hagyományos ormánsági 
ételek elkészítésére, illetve kóstolására.

Nagy Attila örömmel említi, hogy 
szeptemberben befejeződött a sellyei 
kastélypark felújítása. Az önkormányzat 
által elnyert  185,46 millió forint európai 
uniós támogatásból végrehajtott fejleszté-
seknek köszönhetően a kastélypark ismét 
régi pompájában tündökölhet, ugyanúgy, 
mint a Draskovich család idejében, a múlt 
század közepéig. A kert új növényekkel 
és információs táblákkal is gazdagodott. 
Kevésbé látványos, de nagyon fontos fej-
lesztés volt az öntözőrendszer kiépítése, a 
madár- és denevérodúk, valamint a sünta-
nyák létrehozása. 

Sellye természetesen nem csupán a tu-
ristákat szeretné vonzani, hanem a helyi la-
kosok, köztük a romák életkörülményeinek 
javítására is nagy hangsúlyt fektet. Healthy 
Ageing in Roma Communities (Egészséges 
Öregedés Roma Közösségekben) címmel a 

Pécsi Tudományegyetem Orvosi Karának 
Műveleti Medicina tanszéke a WHO Regi-
onális Irodájának együttműködésével egy 
szakértői szintű szimpóziumot szervezett 
2014. október 27. és 29. között Pécsen. Ta-
nulmányok bizonyítják a romák rosszabb 
egészségi mutatóit, amelyekért a szegény-
séget, a szegregációt, valamint a kommu-
nikációs akadályokat teszik felelőssé. Az 
együttműködés elsődleges célja e tényezők 
felszámolásán keresztül az egészséghez 
való joguk hathatósabb érvényesítése. A 
stáb a sellyei Ormánság Egészségközpon-
tot is meglátogatta, ahol személyes benyo-
másokat is szereztek azokról az erőfeszíté-
sekről, melyeket a város vezetése az elmúlt 
években tett a régióban élő, egyre nagyobb 
arányban megjelenő roma lakosság egész-
ségügyi felzárkóztatása céljából.

Sellye, az Ormánság központja érdekességekkel vár

1976-ban született Sellyén. 
Korábban mezőgazdasági és 
banki területen dolgozott. 2007 
óta polgármester, és októberben 
ismét városvezetővé választot-
ták. 2012-ben az erdélyi 
Nyárádselye díszpolgára lett. A 
Sellyei Kistérségi Társulás elnö-

ke és a Baranya Megyei Önkormányzat 
közgyűlésélnek tagja. Nős, két gyermek édesapja.

Nagy Attila
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A mecseki szénbányászat beszüntetésének 
nagy vesztese volt Komló, ám az október-
ben újraválasztott polgármester sokat re-
mél a vájárképzés újraindulásától. Polics 
József azonban nem csupán a bányászatra 
alapoz, hanem a turizmusra is, amihez a 
gyönyörű természeti környezetben fekvő 
városban minden lehetőség adott. 

– Milyen adottságai vannak Komlónak?
– Az egyik legfontosabb tényező az, hogy 
a város gyönyörű természeti környezetben 
terül el. Szinte mindenhová benyúlik az 
erdő, mint a lélegző tüdő a maga szerteága-
zó hörgőcskéivel.

– Komlóról a legtöbb embernek a bá-
nya jut az eszébe.

– Igen, Komló nagyon sikeres bányász-
város volt. A kitermelés szárnyalásának 
idején 16 ezer ember dolgozott bányákban, 
s ha hozzávesszük a kiszolgáló munkakö-
röket is, az még kétszer annyi embert je-
lent foglalkoztatási szempontból. Azokban 
az időkben Komló rengeteget tett hozzá a 
nemzeti GDP-hez, nőtt a lakossága, nem 
jelentett problémát a munkanélküliség. A 
bányák 2000 körüli bezárásának nagy vesz-
tese Komló. Sajnálom, hogy még nem iga-
zán tudtunk méltó emléket állítani a kétszáz 
éves mecseki szénbányászatnak. Angliában 
és Németországban láttam szép példát arra, 
hogyan alakítottak ki impozáns múzeumot 
egy-egy lezárt bányaterületen. Mi nemrég 
avattuk az első emlékhelyet, mely széles 
körű összefogás eredménye. Köszönet a 
megvalósításában részt vevőknek. Remé-
lem, ezen a téren még lesz folytatás.

– Ennyit a múltról, de lehet-e még jövő-
je a szénbányászatnak?

– Száz évre elegendő szénnel rendelke-
zünk, évi 1,2 millió tonnával: ez rengeteg! 
A szén csodálatos kémiai anyag, amelyből 
lehet villamos energiát termelni, el lehet 
tüzelni, gázt, kerozint nyerhetünk, polikar-
bonátot és műtrágyát állíthatunk elő belőle. 
A szén hasznosítása a 21. században már 
úgynevezett tisztaszén-technológiával tör-
ténik, modern gépekkel, új eljárásokkal. 
Egyszóval meggyőződésem, hogy a szénki-
termelésben még rengeteg lehetőség rejlik. 
Óriási öröm, hogy az idén szeptemberben, 
húsz év szünet után, újraindult a vájárkép-
zés. Ehhez sok minden kellett: az ország-
gyűlés döntése, a kormány támogatása, 
Komló városának ösztöndíja, és persze a 
kollégáimmal, bányászati szakemberekkel 
közösen végzett, éveken át tartó előkészítő 
munka. Úgy gondolom, hogy a vájárképzés 
újraindításáról szóló döntés egyben azt is 
jelenti, hogy letettük a voksunkat a nemzeti 
értékek hasznosítása, az önellátás mellett. 

– Hogyan tovább?
– Az első vájártanulók három év múl-

va végeznek. A négy év tapasztalata azt 
mondatja velem, megvan a remény arra, 
hogy a szakmájukban rögtön el is tudja-
nak helyezkedni. Jó példákat látok Cseh-
országban, Németországban és Lengyel-
országban, ahol valósággal dübörögnek a 

bányák. Néhány környékbeli önkormány-
zattal, gazdasági társasággal és a Pécs-
Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával 
együtt megalapítottuk a Mecsek Bányásza-
ti Klasztert. Olyan tagok alkotják, amelyek 
érdekeltek abban, hogy újra megnyíljon a 
bánya. A Pécsi Tudományegyetemmel is 
együttműködünk. Ami a lakosságot illeti, 
egy nemrég végzett közvélemény-kutatás 
szerint 75 százalékuk támogatja a bánya 
újranyitását. Örülök annak, hogy a kor-
mányzat is kiemelten foglalkozik ezzel az 
üggyel, hiszen ez nemzetgazdasági kérdés.

– Milyen beruházások zajlottak az el-
múlt időszakban Komlón?

– Az energetikai korszerűsítés állt a fó-
kuszban. Ezek a beruházások 30-50 százalék 
megtakarítást eredményeztek. Öt intézmé-
nyünkben napelemes rendszert építettünk ki, 
ezzel nullára csökkentettük a villanyszámlát. 
Fejlesztés alatt áll az ipari parkunk, amelybe 
várjuk a betelepülő vállalkozásokat. Némi 
nehézséget jelentenek a domborzati viszo-
nyaink, hiszen már néhány hektáros terüle-
ten belül is több tíz méteres szintkülönbség 
fordulhat elő. Ugyanezen okból a csapadék-
víz-elvezető rendszerünk is felújításra szo-
rult, amelyet egy nagyobb összegből meg 
is oldottunk. Városrehabilitációt hajtottunk 
végre, nagyrészt közmunkások alkalma-
zásával. Létrehoztunk egy betonelemeket 
gyártó üzemet, ahol járdalapokat, támfal-
elemeket, gyephézagos burkolatot, térkövet 
állítunk elő. Mintaprojekteket valósítottunk 
meg a mezőgazdasági termelés területén is. 
Emberek százait vezettük vissza a munka 
világába. Mindezzel évtizedes problémákat 
sikerült megoldanunk. Az utóbbi négy év-
ben összesen 5 milliárd forintnyi pályázati 
összeget tudtunk felhasználni Komlón, ami-
nek a segítségével sokra jutottunk. Szeret-
nénk folytatni ezt a munkát, hogy Komlót 
még élhetőbbé, szebbé és jobbá tehessük.

– Mitől válhat Komló vonzóvá a turis-
ták szemében?

– Felismertük, hogy csak összefo-
gással tudunk olyan programkínálatot 
nyújtani, amely az idelátogatóknak tar-
talmas programokat nyújt. A környékbeli 
településekkel összefogva létrehoztuk a 
Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület 
TDM szervezetét. A sikondai völgyben 
felújított wellness-szálloda és kemping 
várja a turistákat. Nagyon fontos lenne, 
hogy előrébb lépjünk a kerékpáros tu-
rizmusban. Hogy ismét a bányászathoz 
térjek vissza, fennmaradt egy 130 kilo-
méter hosszú bakancsos turistaút Nagy-
mányoktól Pécsig, amely az aknaterüle-
teket is érinti. De arra is van lehetőség, 
hogy a turisták megtekintsenek egy rob-
bantást a még működő kőbányában.

Komló vezetése bízik a bányászat jövőjében

1955-ben született Pécsen, horvát 
nemzetiségű szülők gyermekeként. 
1981 óta él Komlón. Építőmérnök, 
szerkezetépítő szakmérnök, energe-
tikai szakértő. 2006 és 2010 között a 
Baranya Megyei Önkormányzat 
közgyűlésének tagja és komlói 
önkormányzati képviselő. 2010-től 

Komló polgármestere. 2010-2014 között országgyűlési 
képviselő. Nős, négy gyermek édesapja. Hobbija a foci.

Polics József

Széles körű összefogás eredményeképpen nemrég avatták az első bányász emlékhelyet

Komló és a komló
A város nevének eredete a régen nagy 
jelentőségű komlóhoz, ehhez a vadon 
termő és igen gyakran termesztett kú-
szónövényhez kapcsolódik. A komlóin-
da meg is jelenik a város címerében.
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A Villány-Siklósi Borutat 1994-ben Ma-
gyarországon elsőként hozták létre öt 
helyi önkormányzattal, magánszemé-
lyekkel, vállalkozókkal, civilszerveze-
tekkel együtt, összesen 19-en. Az első 
hazai borút az idén húszéves.

A Villány-Siklósi Borút ma már a teljes 
Villányi borvidéket lefedi, s 17 tagtele-
pülésen kanyarog keresztül, ahol a civil-
szervezet tagjaként 95, javarészt családi 
vállalkozás dolgozik a borászatban és a 
borturizmusban.  

A Villány-Siklósi Borút Egyesület va-
lóságos mozgalmat indított el az ország-
ban. Példájukat számos magyar és külföldi 
borvidék követte, és a sikerük titkát sokan 
próbálják megfejteni. 

A tagok hiszik és vallják, hogy a térség 
fejlődését szolgálja a Villányi borvidék 
kulturális örökségének megóvása, a mű-
vészeti, kulturális, műemléki és népi épí-
tészeti értékek védelme, a borvidék sajátos 
arculatának és tájképének kialakítása, a 
kétezer éves borkultúrában rejlő lehetősé-
gek kibontakoztatása.

Az utóbbi évtizedben a Villányi borvi-
dék és a Villány-Siklósi Borút érdekei erő-
sen közelítettek egymáshoz, mind a minő-
ségi borkészítés, mind az eredetvédelem, 
mind a piacra jutás feltételeinek javítása 
érdekében, ezért számos területen ma már 
közös munka folyik. Ennek köszönhető, 
hogy a Borút Irodában ma már nem „csak” 
turizmust generálnak, utazási információ-
kat nyújtanak, rendezvényeket szerveznek, 
szolgáltatásokat minősítenek, önképző-
kört működtetnek, információs táblarend-
szert tartanak fenn, hanem a közösségi 
marketingmunka során komoly figyelmet 

fordítanak a borvidék kommunikációjára 
is. A marketingfeladatok koordinálására 
2008-ban létrehozták a Villányi Marketing 
Műhelyt, ahol számos újdonságot, például 
rendezvényeket és különféle kampányokat 
valósítottak meg. 

A fiatal Borút húszéves, magabiztos és 
sikeres szervezetté vált. 

A Borút vándorait egész évben vissza-
térő rendezvények várják. A „Pincéről Pin-
cére – Variációk Vincére” rendezvényen 
vesszőszentelés, pincejárás, borvacsorák, 
Vince-napi szokások elevenednek fel.  A 
„Borzsongás” zsongó borudvarokban a 
zene, az irodalom, a gasztronómia, a tánc 
és a majális örömeinek hódolhatnak a bor-
kedvelők, valamint a Bor-Ász labdarúgó-
mérkőzésen játszhatnak és szurkolhatnak. 
A „Palkonyai Pünkösdi Nyitott Pincék” a 
kézműves borok, a műemlék pincesor és 
a kultúra rendezvénye. A „Villányi Rozé-
Maraton” nem más, mint 1000 hosszúlépés 
Villányban: rozéfesztivál játékos futóver-
sennyel és fiatalos programokkal. Az „Ör-
dögkatlan Fesztivál” olyan összművészeti 
fesztivál, amely öt napon át öt helyszínen 
zajlik. Az „Európai Bordalfesztiválon” kü-
lönböző népek bordalaival ismerkedhetnek 
meg a látogatók, akik pincekoncerteken és 
a Villányi Prémium Bormustrán vehetnek 
részt a pécsi Kodály Központban. A „Vil-
lányi Vörösborfesztivál” egy szüreti soka-
dalom, különféle színes programokkal. A 
„Márton-napi újborköszöntés” régi hagyo-
mányokat idéz, amelynek során az újbor-

köszöntés és -kóstolás mellett a libator is 
elmaradhatatlan része az ünnepnek.

Az a legszebb a Villányi borvidéken vé-
gighúzódó borúton, hogy telis-tele van lát-
nivalókkal. A sok nemzetiség által lakott, 
emberi léptékű tájon, alig pár kilométeren 
belül számos különlegességbe botlik a bor-
kedvelő kiránduló. Érdemes lassan járni, 
kérdezősködni – és mindent megnézni! 
Mindenkit várnak a történelmi táj különö-
sen gazdag építészeti és a közelmúlt kép-
zőművészeti emlékei. Az idelátogatókat a 
természet szépsége és számos tanösvény 
csalogatja, ugyanígy a hely szelleme, a 
gyógyító víz, az ország legrégebbi kegyhe-
lye, és sok-sok finom bor, amit „csak az íze 
kedvéért” is érdemes megkóstolni!

Jókat lehet kirándulni és „csak úgy” né-
zelődni – amennyire a turistát a kíváncsisá-
ga hajtja –, s annyi bort inni, amennyit illik. 
Nyakig merülni a gyógyvízben, és aztán az 
egészet jól kipihenni! Aki egyszer vendég 
volt a vidéken, az biztosan visszatér a kö-
vetkező húsz évben is.

Minden, amire szükség lehet – szállás, 
pince, program, térkép – megtalálható a 
www.villanyiborvidek.hu honlapon.

Az idén húszéves lett a Villány-Siklósi Borút

A Villány-Siklósi Borút a teljes Villányi borvidéket lefedi

A fiatal borászok szeretnék kibontakoztatni a kétezer éves borkultúrában rejlő lehetőségeket

A borkóstolás művészete
A bor maga is esztétikai értékekkel 
bíró alkotás, így hát ízlelése, értékelé-
se hasonlóképpen művészi tevékeny-
ség, mint előállítása. Ízleléskor a bor 
nemcsak egyetlen érzékszervünkre hat, 
mint a zene vagy a festőművészet, ha-
nem valamennyi érzékünkkel élvezhe-
tő, ha betartjuk az alábbi szabályokat.

Fontos a tiszta, száraz, felfelé szűkülő, 
talpas kehelypohár, amit a száránál fogunk 
meg. Ez biztosítja azt, hogy ne melegítsük 
fel tenyerünkkel a benne lévő bort, és ne 
hagyjunk ujjlenyomatokat a pohár falán. A 
kóstolás a szem örömével kezdődik. Elő-
ször a bor színét és tisztaságát ellenőrizzük 
– vörösborok esetében a gyertya fénye felé 
fordítva a poharat –, majd a nedűt a pohár-
ban megmozgatva, az orrunk előtt többször 
elhúzva a kelyhet, a bor illatát vizsgáljuk 
meg. Végül egy nagyobb korty bort ve-
szünk a szánkba, és olyan szájmozgást 
végzünk, mintha megrágnánk a bort, hogy 
minden összetevőjét megízlelhessük. 
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Villányban vendégnek és házigazdának is jó lenni
A térség borfővárosának fontos célja a 
turisták minőségi kiszolgálása. Ugyan-
akkor legalább olyan lényeges a helyben 
élők számára élhető,  szerethető,  kör-
nyezetet, „otthont”  biztosítani az év 
minden napján. Húsz éve áll a város élén 
Takáts Gyula polgármester, aki az ösz-
szefogásban, a településfejlesztés helyes 
arányaiban látja a siker titkát.

A helyhatósági választásokon a város veze-
tésére újabb öt évre bizalmat kapott Takáts 
Gyula polgármester. Reményei szerint – az 
elmúlt ciklushoz hasonlóan – ismét olyan 
képviselő-testület alakul, amelynek tagjai a 
nyugodt és céltudatos városépítésben látják 
a képviselői munka lényegét. 

Az elmúlt húsz év jelentős változásokat 
eredményezett a település életében, melyek 
következményeként napjainkra új kihívá-
sokkal kell szembenézni. A város arcula-
tát, az itt élők hétköznapjait a borászat, a 
borturizmus határozza meg.  A pincészetek 
folyamatos fejlesztéseinek eredményeként 
a minőségi borokat egyre gazdagabb szol-
gáltatási környezetben élvezhetik a borba-
rátok.  A minőségi pincészethez minőségi 
vendéglátás, és többeknél színvonalas szál-
láshely-szolgáltatás párosul. 

Az elmúlt ciklusban olyan közössé-
gi beruházások is történtek, amelyek ott 

erősítik a borturizmus feltételrendszerét, 
ahol az magánberuházásokból nem való-
sulhatott volna meg. Így jött létre a város 
új rendezvénytere és az ahhoz kapcsolódó 
infrastruktúra, amely korszerű és méltó 
helyszíne a városi rendezvényeknek, fesz-
tiváloknak, és utat nyit a fesztiválszerve-
zés, fesztiválturizmus adata lehetőségek 
kihasználása felé. 

Ugyanakkor fontos, hogy a település sa-
ját lakosai számára is élhető maradjon, a kö-
zösségi és magánrendezvények ne terheljék 
túlzott mértékben a hétköznapokat, vagyis 
más oldalról nézve a fejlesztések a hely-
ben lakók érdekeit is szolgálják.  E kényes 
egyensúly biztosítása a város fejődésének, 
népességmegtartó erejének egyik záloga.

Így a turistákért folytatott versenyben a 
jó borok mellett újabb és újabb turisztikai 
attrakciók felmutatása szükséges, lehető-
ség szerint olyanoké, amelyek nem csak 
visszatérésre ösztönzik a vendéget, de az 
itt eltöltött időt is képesek meghosszabbí-
tani.  Fenntartható, a hely, a város, a borvi-
dék arculatába illeszkedő, az itt élő embe-
rek lelkiségétől nem idegen, mégis újszerű 
megoldásokat vár a kor. A megújulást és a 
hagyományőrzést egyszerre. Ezzel együtt 
fel kell ismerni az összefogás szerepét, 
különösen ott, ahol az nem megkerülhető, 
így a környező településekkel a korábbinál 

szorosabb együttműködésre van szükség, 
térségi szintű turisztikai  szolgáltatáscso-
magok összeállítását célozva. 

A népességmegtartó erő fokozásában 
a hétköznapi életminőséget javító, letele-
pedést ösztönző beruházások játszhatnak 
szerepet – gondolva itt a járdaépítéstől a 
kedvező elhelyezkedésű és árú lakóterüle-
tek kialakításáig, de természetesen a vállal-
kozói magánberuházás, munkahelyterem-
tés is itt fejtheti ki legfontosabb közösségi 
szerepét. Az önkormányzat az elmúlt évek-
ben e területen is előrelépett, óvodaépítés, 
közútfelújítás, sporttelep-fejlesztés – hogy 
csak a legfontosabbakat említsük. 

Hasonlóképpen fontos – a helyi adott-
ságok kihasználásával – a közösségi erő-
források növelése, akár megtakarítások 
útján is. Erre példa a településszinten meg-
valósuló önkormányzati venyigeprogram, 
amely eredményeként a szőlő legkevésbé 
hasznosítható részéből önkormányzati in-
tézmények fűtőanyagát állítja elő a város.

Tény, hogy Villányról mindenkinek 
a bor jut először eszébe, ismeri el Takáts 
Gyula. Ám ahhoz, hogy a bor az asztalra 
kerüljön, és ezért turisták ezrei zarándokol-
janak Villányba, a szőlőtermelésen, borké-
szítésen kívül sok egyéb feladatot is siker-
rel kell elvégeznünk – mondja befejezésül 
a polgármester.

Villányi borbarangolás
Jelentős, szép eredményekkel büszkél-
kedő, de területét tekintve a kisebb bor-
vidékek közé tartozik a villányi. Az or-
szágban csupán egy kisebb van, Somló 
vidéke. Villány zászlóbora a Cabernet 
Franc, a leggyakoribb bortípus pedig a 
portugieser, vagy más néven oportó. 

A Vörösbor Fesztiválnak, amelyet 
minden év október első hétvégéjén ren-
deznek meg, alkalmanként 20-25 ezer 
látogatója van. Talán kevesen tudják, de 
a térség történelmi szempontból is jelen-
tős, hiszen győztes török kori csata, még-
pedig a második mohácsi, más néven a 
nagyharsányi csata színhelye volt.

Évente 1,7 millió palack, azaz 13 ezer hektoliter bor készül Villányban
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A harkányi fürdő, a gyönyörű táj, a kör-
nyékbeli települések vonzereje: mind-
mind egy darabja annak a kirakósnak, 
amely alapján Harkány értékei kirajzo-
lódnak. Ahhoz azonban, hogy ez valóban 
összeálljon, Baksai Endre Tamás frissen 
megválasztott polgármester szerint cél-
irányos fejlesztésekre és jó marketingre 
van szükség.

A harkányi gyógyfürdőről szinte minden-
ki hallott már. Azt talán kevesebben tudják, 
hogy a fürdő története csaknem kétszáz évre 
nyúlik vissza, hiszen 1823-ban írtak először 
a kénes jellegű gyógyvizéről. A fürdőt 1824-
ben kezdték építeni. Ma is ez a város legfőbb 
vonzereje, és nemcsak a fürdőélmény miatt, 
hanem a gyógyászati lehetőségek okán is. 
Mint Baksai Endre Tamás hangsúlyozza, a 

harkányi gyógyvíz nem csupán a reumatoló-
giai megbetegedésekre vagy a pikkelysömör-
re hat jótékonyan, hanem a nőgyógyászati 
problémákra is, sőt, a gyermekre vágyó pá-
roknak is segíthet. Nemrég indult el egy kö-
zös projekt a helyi kórházzal, és a friss adatok 
szerint a babát tervező, kezelt nők több mint 
60 százalékánál bekövetkezett a gyermekál-
dás. A polgármesterré választott turisztikai 
szakember fontos célnak tartja a fürdő továb-
bi fejlesztését.

Baksai Endre Tamás véleménye szerint 
azonban nem szabad csupán a helyi érté-
kekre alapozni, a vonzerő növelésének záloga 
inkább a Siklóssal – a kultúra városával – és 
Villánnyal, a bor városával való összefogás. 
A környék páratlan természeti szépséggel 
kecsegtet, amiről a világnak szinte nincs is 
tudomása. Már csak azért sem, mert a ha-

társávban lévő Ormánság a rendszerváltá-
sig nem is nagyon volt látogatható. Az Ős-
Dráva Projekt által érintett 43 faluban nem 
túl sok magánszállás található, így az itteni 
turizmus fellendülése igen kedvező lenne a 
harkányi szállások jobb kihasználtsága te-
kintetében is. A polgármester szerint meg-
felelő marketinggel jól ki lehetne aknázni 
ezt a lehetőséget.

Annak, aki nem a turizmusban kíván 
elhelyezkedni, sajnos egyelőre nem köny-
nyű munkát találnia. Ezért szükség lenne 
arra, hogy könnyűipari beruházásokra is sor 
kerüljön, például tartósító- és csomagoló-
üzem, logisztikai bázis, valamint kamion-
átrakodóhely létesüljön Harkányban. A 
szomszédos horvátokkal szerencsére jó a 
kapcsolat, így közös gazdaságélénkítésben 
is érdemes gondolkodni.

Harkány nem csak a fürdője miatt nevezetes

1976-ban született Siklóson, 1987 
óta él Harkányban. Közgazdász és 
humánszervező végzettséggel ren-
delkezik. A diplomaszerzés után 
rögtön megalapította turisztikai 
cégét, amely utazásszervezéssel 
foglalkozik. 2006 óta tevékenyke-
dik a közéletben, 2006 és 2010 

között önkormányzati képviselő volt. 2014 októberé-
től polgármester. Nős, egy kisfiú édesapja.

Baksai Endre Tamás
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A mágocsi mikrotérség központja nem 
csupán saját boldogulásáért fáradozik, 
hanem a környékbeli településekkel, 
gazdasági és civil szereplőkkel összefog-
va közösen dolgozik a sikerért. Hőnig 
Mária újraválasztott polgármester a 
gazdaság motorizáló szerepét tartja el-
sődlegesnek, de figyelme kiterjed a fej-
lesztés többi lehetséges irányára is.

– Melyek Mágocs legfontosabb adottságai?
– A komoly, erős gazdasági háttér, vala-
mint a civilek és az önkormányzat közötti 
összefogás. A fejlett intézményrendsze-
rünkre is büszke vagyok, hiszen a bentla-
kó szociális otthontól kezdve a könyvtá-
ron és művelődési házon át az óvodáig és 
az egészségügyi ellátórendszerig minden 
adott nálunk.

– Nemcsak a városon belüli, hanem a 
környékbeli településekkel való összefo-
gásban is élen járnak.

– Igen, az Észak-Hegyháti Unió tagjai-
val elhatároztuk, hogy közösen tervezzük a 
jövőnket. Mágocson kívül Alsómocsolád, 
Nagyhajmás, Mekényes és Bikal alkotja az 
uniót. Fél évvel ezelőtt kezdtük el a közös 
munkát. Olyan fejlesztési programcsomagot 
dolgoztunk ki, amelyet aztán igyekszünk 
beilleszteni a megyei és az országos progra-
mokba is. Örülök annak, hogy nem csupán a 
mágocsi kistérség települései vesznek részt 
az unió munkájában, hanem vállalkozások 
és civilszervezetek is. Összesen mintegy 60-
70 együttműködő tagunk van.

– Milyen célokat tűztek ki maguk elé?
– Minden település vezetője össze-

foglalta, hogy milyen területen szeretne 
fejlesztést végrehajtani. Arra törekszünk, 
hogy azon a téren, amelyen az egyik tele-
pülés erős, ne próbáljunk vetélkedni vele, 
inkább különböző terepeken igyekszünk 
megerősíteni állásainkat. Bikal például 
rendelkezik élménybirtokkal és kastély-
szállóval, ezért a környékbeli települések 
nem törnek hasonló babérokra. Ami Má-
gocsot illeti, a körzetközponti jelleget sze-
retnénk erősíteni, és az ehhez kapcsolódó 
funkciókat fejleszteni. 

– Hogyan kívánják erősíteni a körzet-
központi szerepet?

– Ebből a szempontból is kulcsfontos-
ságú az oktatás. Szeretnénk elérni, hogy a 
szakmunkások képzése olyan irányokkal 
bővüljön, amelyek a helyi vállalkozók va-
lós munkaerőigényét szolgálják. Az ilyen 
képzések indítása persze előzetesen hatal-
mas kutató, elemző és feltáró munkát igé-
nyel. Ettől azt is várjuk, hogy megálljon a 
lakosságszám csökkenése. 

– Hogyan jellemezné a helyi gazdaság 
szerkezetét?

– Elég sok, mintegy kétszáz vállalkozás 
működik Mágocson, amelyek közül tíz he-
lyi viszonyok között nagy foglalkoztatónak 
számít. Nagyszerű, hogy a vállalkozások 
többsége a gazdasági válság időszakában 
is képes volt fejleszteni, többen közülük új 
csarnokot, telepet vagy feldolgozóüzemet 
hoztak létre. Az önkormányzat immár 
nem tud újabb területeket biztosítani a 
vállalkozások számára, ezért szeretnénk 
elérni, hogy némi átalakítás után az ipari 
területünk ipari parkká minősülhessen. 
Hiszek abban, hogy a gazdaság az élet 
motorja, s annak fellendülése biztosíthat 
munkát, vonzhat betelepülőket, ösztönöz-
heti a családokat a gyermekvállalásra. 

– Mennyire hangsúlyos a mezőgazda-
sági tevékenység?

– A több kisebb állattartó mellett egy 
nagy szarvasmarhatelep tevékenykedik 
Mágocson, amely jelentős tényező a tejter-

melésben. A következő lépés a tej helyi fel-
dolgozására is alkalmas üzem létrehozása 
lehet. Jelentős a helyi növénytermesztés is, 
olyannyira, hogy egy ötemeletes takarmány-
feldolgozó üzem is létesült, amely a helyi 
gazdáktól vásárolja fel a takarmánynak valót.

– Milyen beruházások zajlottak az el-
múlt években?

– 2012–2013-ban 354 millió forintból – 
amelynek egy része európai uniós támoga-
tásként érkezett – tíz hónap alatt végrehajtot-
tuk városrehabilitációs projektünket. Ennek 
részeként teljesen megújult a belváros és a 
templom külső homlokzata. Helytörténeti 
múzeum létesült, és játszóteret, szabadidő-
parkot építettünk. Nemrég fejeződött be a 
10 millió forintból végrehajtott egészség-
programunk, amelynek keretében egészség-
ügyi állapotfelmérést is végeztünk a lakos-
ság körében.

– Mágocs öt éve kapott városi címet.
– Igen, nemrég ünnepeltük az ötéves 

évfordulót. Ebből az alkalomból felavat-
tuk új könyvtárunkat, teljes nevén a Tarnai 
Nándor Könyvtár és Kulturális Intézményt. 
Remélem, városunk töretlenül haladhat to-
vább a fejlődés útján. Bizonyára elfogult 
vagyok, de úgy gondolom, hogy Mágocs 
az Észak-Hegyhát gyöngyszeme. Bízom a 
turizmus fellendülésében is, hiszen a város 
gyönyörű természeti környezetben fekszik, 
Ibolyavölgy városrészünk, szép pinceso-
runk, köztéri alkotásaink különösen érde-
mesek a látogatásra.

Az Észak-Hegyhát gyöngyszeme: Mágocs

Tősgyökeres mágocsi. Állam-
igazgatási főiskolai diplomája 
van, amelyet azóta számtalan – 
többek között településfejlesztő, 
vidékmenedzser és belső auditor 
– képzéssel   egészített ki. Mágo-
cson és Bikalon is dolgozott a 
közigazgatásban, az utóbbi tele-

pülésen 1990-től körjegyző volt. 2006 óta polgár-
mester Mágocson. Két gyermek édesanyja.

Hőnig Mária
Mágocs és Kodály

Mágocs kórusa színvonalas tevékeny-
ségének köszönhetően 1960-ban, Ko-
dály Zoltán hozzájárulásával és jelen-
létében felvehette a Kodály Vegyes 
Kar nevet. Mivel a mester életében 
mindössze két énekkarnak engedte ezt 
meg, e gesztusa igen nagy kitüntetés-
nek számított.

A csodálatos természeti környezet, az erős gazdaság és a helyiek összefogása jelenti a város erejét
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Geresd, Kisgeresd és Püspöklak 1968-ban 
egyesült, és a Magyar Tudományos Aka-
démia hozzájárulásával kapta a nevét: 
Geresdlak. Dr. Habjánecz Tibor számára 
– akit októberben ismét polgármesterré 
választottak – a mai napig fontosak ezek 
a gyökerek, de nagy hangsúlyt fektet a jó 
kapcsolat ápolására azokkal a finnekkel is, 
akik ezen a településen találtak otthonra.

– Az 1970-es években egy újságcikk „lu-
xusfalvának” nevezte Geresdlakot. Miért?
– Azon kívül, hogy Geresdlakot csodálatos 
természeti környezet veszi körül, és mindig is 
szép, takaros házakkal büszkélkedhetett, már 
az 1970-es években szinte minden közművel 
rendelkezett. Sőt, olyan csodaszámba menő 
újításokkal találkozhatott az, aki erre járt, mint 
az esti világítással bíró focipálya, vagy az ol-
dalcserepezéssel épült, különleges óvoda.

– Mi minden történt azóta?
– Amikor 2006-ban elindultam a polgár-

mester-választáson, egy részletes programot 
dolgoztam ki, amelynek minden mondatát el-
fogadták. Örömmel mondhatom, hogy az ak-
kor megfogalmazott víziómat nyolc év alatt 90 
százalékban sikerült megvalósítani. A 2006–
2013-as európai uniós gazdasági ciklusban 
1,3 milliárd forintnyi pályázati összeget tud-
tunk felhasználni. A legnagyobb beruházás a 
szennyvízcsatorna és a szennyvíztisztító meg-
építése volt. De nagyon fontosnak tartom a 
temetőink rendbetételét is. Mindkét temetőben 
új ravatalozót, új járdarendszert építettünk és 
új kandelábereket állítottunk fel. A falu lako-
sainak adományaiból egy harangot is tudtunk 
öntetni. Valamennyi utunk megfelelő állapotú, 
ami azért is nagy szó, mert Geresdlak megle-
hetősen nagy közigazgatási területen fekszik. 
Az intézményeink fejlesztésére szintén nagy 
hangsúlyt fektettünk.

– Sokat tettek az iskoláért.
– Igen, sokat küzdöttünk azért, hogy az 

iskolánk megmaradhasson nyolcosztályos 
intézménynek, ami a gyereklétszám csökke-

nésével veszélybe került. Ám több bővítő és 
szépítő beruházást hajtottunk végre, valamint 
úgy döntöttünk, hogy a környékbeli települé-
sek gyerekeit is szívesen látjuk. Olyannyira, 
hogy három iskolabuszt üzemeltetünk ebből 
a célból. Jelenleg hét falu gyerekei járnak 
hozzánk, létszámuk stabilan száz fő körüli.

A háromszáz adagos konyhával rendel-
kező közösségi ház is fontos a számunkra. 
Nemrég nagy felújításon esett át, pályázati 
pénzből szigeteltük, klimatizáltuk, számí-
tógépes klubot alakítottunk ki, valamint 
egy könyvtárat is létrehoztunk. A közössé-
gi ház jóvoltából még színvonalasabb ren-
dezvényeket tudunk szervezni.

– Híres a helyi Gőzgombóc Fesztivál.
– Olyannyira, hogy nemrég egy televí-

ziós vetélkedőben is elhangzott az a kérdés, 
hogy melyik megyébe kell ellátogatni ah-
hoz, hogy valaki részt vehessen a Geresd-
laki Gőzgombóc Fesztiválon. Az idén ok-
tóber 14-én immár nyolcadik alkalommal 
rendeztük meg ezt a gasztronómiai feszti-
vált, amelyen a sváb eredetű gőzgombóc 
a főszereplő. Az ízélményt kulturális cse-
megével egészítettük ki. A helyi nívós mű-
vészeti együttesek bemutatója után Rúzsa 
Magdi koncertje tette fel a pontot az i-re.

– Geresdlak nemcsak a sváb gyökerű 
lakosságáról nevezetes, hanem a finnek be-
települése okán is. Mesélne erről?

– Ez a történet tizenöt évvel ezelőtt kezdő-
dött, amikor egy finn férfi elhatározta, hogy a 
környéken szeretne méhészkedni, és megvett 
Geresdlakon egy parasztházat. Ezzel divatot 
teremtett, és minden évben egy-két finn csa-
láddal nőtt a betelepülők száma. Eddig 24 por-
tát vettek meg a finnek. Van olyan, aki egész 
évben itt él, és olyan is akad, aki az évnek 
csupán egy részét tölti nálunk. Sokan közülük 
igyekeztek megtanulni magyarul, ahogyan 
mi is szeretnénk elsajátítani az ő nyelvüket. 
Tavaly magam is részt vettem azon a 90 órás 
intenzív nyelvtanfolyamon, amelyet pályázati 
forrásból mi magunk szerveztünk. Nagyon jó 

a kapcsolatunk a finn lakosokkal, bevontuk 
őket a település életébe, ők pedig örömmel 
vesznek részt benne. Ismerjük a történelmü-
ket, megüljük az ő ünnepeiket is. Május 1-jén 
finn–magyar majálist tartunk, amelyen a ha-
gyományos finn játékok versenyén mérjük 
össze az erőnket. Többek között csizmadobá-
lásban veszünk részt, amelyhez külön erre a 
célra készült csizmát használunk. Ezen kívül 
fontos versenyszám még a petrencerúd-hajító 
és az asszonycipelő verseny is. 

– Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
– Mivel a mi falunkat is érinti az elöre-

gedés, egy zöldmezős beruházás keretében 
szeretnénk létrehozni egy idősek otthonát.  
Az elkövetkező években az energetikai 
fejlesztések terén szeretnénk előrelép-
ni, különösen ami az óvodát és az iskolát 
érinti. Bármibe kezdünk is, mindent áthat 
az együttműködés igénye, gondoljunk akár 
Geresd, Kisgeresd és Püspöklak össze-
tartozására, akár a finnekkel való együtt 
lélegzésre. Jelmondatunk sem lehet más, 
mint az, hogy „Geresdlak – együtt vagyunk 
sikeresek!”, avagy finnül: „Geresdlak – 
Yhdessä onnistumme!”

Ahol a finnek is otthon érzik magukat: Geresdlak

1960-ban született a Zala megyei 
Beleznán. Mezőgazdasági főis-
kolai, majd jogász diplomát szer-
zett. Üzemmérnökként, később 
mezőgazdasági tanácsadóként 
dolgozott. Terület- és vidékfej-
lesztéssel, majd lakáspolitikával 
is foglalkozott. 2006 óta Geresd-

lak polgármestere, és októberben újraválasztották. 
Nős, egy gyermek édesapja.

Dr. Habjánecz Tibor

A takaros falu már az 1970-es években ámulatba ejtette a látogatókat

A Gőzgombóc Fesztivál országos hírű

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

A Geresdlaki Gőzgombóc  
Fesztiválról többet is megtudhat  
a magazin honlapján.
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A Duna közelsége a gazdasági és a tu-
risztikai fejlődés lehetőségét is jelenti  
Mohács számára, a város pedig él ezzel az 
eséllyel. Mint Szekó József újraválasztott 
polgármester szavaiból kiderül, Mohács 
nem csupán az 1526-os mohácsi csatáról 
vagy az UNESCO által az emberiség szel-
lemi-kulturális örökségének reprezentatív 
listájára felvett busójárásról nevezetes.

– Milyen adottságokkal rendelkezik Mohács?
– Városunkat csodás természeti környezet 
veszi körül: gondoljunk csak a Duna–Drá-
va Nemzeti Parkon belül a gemenci vagy 
a béda-karapancsai tájegységre. A másik 
fontos adottságunk az, hogy mind a szerb, 
mind a horvát határhoz igen közel helyez-
kedünk el, ami a kereskedelmi-logisz-
tikai központ szerepére predesztinálja 
Mohácsot. Nem véletlen, hogy a múltban 
olyan iparágak virágoztak itt, mint a faipar, 
a bőrfeldolgozás és a selyemgyártás vagy 
a gépgyártás. Az egykori hajótársaságnak 
köszönhetően már az 1800-as évek köze-
pén kiépült a Pécs–Mohács vasútvonal, 
hogy aztán a szén a Dunán folytathassa 
útját. Logisztikai és geopolitikai szempont-
ból tehát kiváló a város elhelyezkedése, 
ami jelentős potenciált rejt magában. 

– Hogyan tudják kiaknázni a Duna-
parti jelleget?

– Dolgozunk azon, hogy jobban ki-
használjuk a vízi lehetőségeket. Szeretnénk 
építeni egy közforgalmú kikötőt, amelyben 
konténer- és darabáru-rakodásra egyaránt 
lenne mód. Ezzel is a helyi és a térségbeli 
gyártók versenyképes piacra lépését tud-
nánk elősegíteni. Ez a kikötőépítés egy 5-6 
milliárd forintos projekt, amelynek a meg-
kezdése európai uniós döntést igényel. 

A víz természetesen nemcsak gazdasági, 
hanem turisztikai szempontból is számos 
lehetőséget rejt magában. A terveink között 
szerepel egy olyan turistahajó beszerzése, 
amely egyszerre akár ötven főt is tud fo-
gadni, és amelynek a fedélzetéről a meg-
szokottól eltérő nézőpontból is megtekint-
hető a csodálatos táj. Tovább nőhet a vízi 

kirándulások vonzereje, ha a szomszédos 
Horvátország is a schengeni övezet részé-
vé válik, és a kirándulóhajók könnyedén 
átjuthatnak a Kopácsi-rét Nemzeti Park 
területére is.

– Mohács környékén jó minőségű ter-
mőterületek találhatók. Mennyiben megha-
tározó a mezőgazdasági tevékenység?

– Talán nem túlzás azt állítani, hogy 
az ország legjobb termőterületei találha-
tóak Mohács környékén. Olyan földekről 
van szó, amelyek minőségi osztálya 47-
48 aranykorona, miközben máshol már a 
25-30 aranykoronás föld is jónak számít.  
A mezőgazdaság nálunk húzóágazat, de 
azt sajnáljuk, hogy elsősorban a nagy volu-
menű, kevés élőmunkát igénylő termelés-
re rendezkedett be, és kevésbé van jelen a 
kertészet és az élelmiszer-feldolgozás. Az 
önkormányzat saját hatáskörében létreho-
zott egy csaknem tízhektáros kertészetet, és 
támogatjuk a különböző feldolgozóüzemek 
létesítését is. Szerencsére a hasonló törek-
véseket a kormányzat is támogatja.

– Milyen a munkaerő-piaci helyzet?
– Javuló tendenciát mutat. Van egy vi-

szonylag jól kiépített, több mint 150 hektá-
ros ipari parkunk. A betelepülőknek jelen-
tős kedvezményeket biztosítottunk, amiért 
cserébe természetesen elvárásaink is van-
nak. Az újonnan betelepült vállalkozások 
jelenleg 430 főt foglalkoztatnak. Ennek a 
számnak néhány éven belül a szerződése-
ink értelmében legalább 750-re kell növe-
kednie. Mohácson most 1266 álláskeresőt 
tartanak nyilván, ami a munkavállalói korú 
népesség 9,3 százaléka, ám reményeink 
szerint ezt a számot minél előbb sikerül 
tovább csökkenteni. Örömünkre szolgál az, 
hogy az ország és egyben Közép-Európa 
legmodernebb vágóhídja nálunk épül. A 
2016-ban induló üzemben – amely éven-
te egymillió sertés levágására lesz képes 
– kezdetben több mint háromszázan dol-
goznak, de ha teljesülnek a piaci elvárások, 
akkor ez a szám hamarosan akár ötszázra 
is emelkedhet. Ráadásul ahol vágóhíd talál-
ható, ott sertésnevelésre is szükség van, ez 

pedig további több száz embernek biztosít-
hat megélhetést. 

– Milyen fontos beruházások zajlottak 
a közelmúltban?

– Hétszáz millió forintból létrehoztuk a 
Busóudvart, amely a legnagyobb rendezvé-
nyünkhöz, a busójáráshoz kapcsolódik. Az 
volt a célunk, hogy minden időszakban íze-
lítőt adhassunk nevezetes népszokásunk-
ból, hiszen nem mindenki a busójárás ide-
jén látogat el hozzánk. Félmilliárd forintból 
új múzeumot építettünk, amely nagy nép-
szerűségnek örvend. Jelentősen bővítettük 
és felújítottuk a meglévő kerékpárút-háló-
zatunkat. Kétmilliárd forintot meghaladó 
értékben hajtottunk végre útfelújításokat, 
több kilométer hosszan. 

– Mesélne a mohácsi uszodáról?
– Harminchárom méteres fedett uszo-

dánk gyermekmedencével, termálmeden-
cével, wellness- és gyógyászati részleggel 
is rendelkezik. A vizünket gyógyvízzé 
minősítették. Három éve adtuk át a ter-
málvizes szabadtéri élményfürdő egységet, 
melyet jelenleg tovább bővítünk sportme-
dencével, csúszdarendszerrel, játszóterek-
kel, konditeremmel, étteremmel. Méreté-
ben ugyan nem vetekszik egy nagyvárosi 
uszodával, de egy olyan, fenntarthatóan 
üzemeltethető létesítmény, amely egyszer-
re akár ezer embernek is képes minőségi 
kikapcsolódást nyújtani. A bővítési prog-
ram még az idén lezárul.

– Mohács több izgalmas rendezvénnyel 
is csábítja a turistákat. Melyek a legjelen-
tősebbek?

– A legismertebb rendezvényünk a mai 
napig a busójárás, de más eseményekre is ér-
demes ellátogatni hozzánk. Nepomuki Szent 
János ünnepén a vízen járók védőszentjére 
emlékezünk. A „dunai mosás” a régi idők 
asszonyainak nagymosását idézi. Az arató-
fesztivál a hagyományos paraszti munkáknak 
állít emléket. Egyre ismertebb a sokac bab-
főző fesztiválunk és a néptáncfesztiválunk  
is, amelyet az idén immár tizennyolcadik 
alkalommal rendeztünk meg. Érdemes tehát 
ellátogatni Mohácsra, mert itt mindig történik 
valami.

Mohács, a legdélebbi Duna-parti város színei

1954-ben született Mohácson. 
Vegyipari gépészmérnök, 
műszaki tanár és szakközgaz-
dász. 1998 óta polgármester. 
Polgármesteri tevékenységéért 
az idén Magyar Arany Érdem-
kereszt kitüntetésben részesült, 
melyet az egész város közössé-

gének, az összefogás révén elért eredmények 
elismerésének tart. Két gyermek édesapja.

Szekó József

A mohácsi busók minden évben elűzik a telet

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

A mohácsi rendezvényekről  
bővebben is olvashat a magazin 
honlapján.



Baranya megye22

Az 1566-os török ostrom okán Szigetvár 
a „Civitas invicta”, azaz „a legbátrabb 
város” címmel büszkélkedhet. De a város 
nem csupán ezért népszerű, hanem többek 
között azért is, amiért az idén megkapta a 
gyógyhellyé minősítést: a jó levegő, az ala-
csony zajszint és a szép környezet miatt.

Szigetvár már a történelem előtti időkben 
is lakott hely volt, ám leginkább a magyar–
török küzdelem dicsőséges helyszíneként 
vonult a köztudatba. A vár 1566-os ost-
romának, Zrínyi Miklós várkapitánynak 
és katonáinak története jól ismert a törté-

nelemkönyvekből és a különféle irodalmi 
művekből. 2011-ben az országgyűlés „Szi-
getvár védőinek tántoríthatatlan bátorságát 
örök emlékezetül” törvénybe iktatta, és 
Szigetvárnak a „Civitas invicta”, azaz „a 
legbátrabb város” címet adományozta.

A közelmúltban kezdődött munkála-
tok során több mint 300 millió forintból 
megújult az erősen leromlott állagú várfal, 
ismét gazdag tartalommal telik meg a vár-
múzeum, elkészül a 21. század turisztikai 
kihívásainak megfelelő interaktív látogató-
központ, valamint több száz fős nézőtérrel 
szabadtéri színpad épül. 

Szigetvár különös találkozása a magyar 
és a török kultúrának. A város számos ér-
tékes török kori emlékkel rendelkezik, és 
éppen ezért Törökország és Magyarország 
újjáéledőben lévő nemzetközi kapcsola-
tai talán itt, Szigetváron érvényesülnek a 
legjobban. Az Európában egyedülálló ép-
ségben megmaradt Török Ház felújítását 
helyi vállalkozó végezte el a török kor-
mány 80 ezer eurós támogatásával, míg a 
Szulejmán szultán sírhelyét kereső egye-
temi kutatócsoport mintegy 50 ezer eurós 
támogatást kapott Szigetvár közreműkö-
désével a török államtól. A kutatások már 
eddig is számos eredményt hoztak. 2014-
ben a régészek megtalálták a szultán fel-
tételezett sírhelyét: ennek nemcsak tudo-
mányos jelentősége van, hanem Szigetvár 
szempontjából gazdasági-idegenforgalmi 
is, miután nagy számban vonzza a turis-
tákat, immár érezhető módon. A teljes ku-
tatás Szulejmán halálának 450. évforduló-
ján, 2016-ban zárul.

Szigetvár 2014 elején megkapta a gyógy-
hellyé minősítést az Országos Tisztifőorvosi 
Hivataltól, amely a gyógyfürdőt, a várat és 
a várparkot is magába foglaló 15 hektáros 
terület jó minőségű levegőjének, alacsony 
zajszintjének ismeretében hozta meg dönté-
sét. Ezzel várhatóan nőni fog a Szigetvárra 
érkező turisták száma, valamint új pályázati 
lehetőségek nyílnak meg a város előtt.

Szigetvár, „a legbátrabb város” egyre vonzóbb

Az Iron-Tech 1999-ben kezdte meg működését Szigetváron, Bocskor Tibor veze-
tésével. A fémmegmunkálással és lakatosmunkákkal foglalkozó, folyamatosan fej-
lődő vállalkozás mára már 3 telephelyen csaknem 200 főt foglalkoztat, korszerű 
technológiával felszerelt üzemcsarnokokban.

A vállalkozás meghatározó szerepet tölt be a fémmegmunkálás és alkatrészgyár-
tás területén egyaránt, mind a hazai, mind a nemzetközi piacon. A gyorsan növekvő 
piaci igényekhez igazodó állandó megújulás fontos része az üzleti filozófiának.

Magas színvonalú gyártási minőséggel, környezettudatos gyártási szemlélettel 
és környezetkímélő technológiával az évek során mindazokat a feltételeket megte-
remtették, amelyek segítségével a gépjárműipar beszállítóival szemben támasztott 
követelményeknek teljes egészében meg tudnak felelni.

Iron-Tech: fémmegmunkálás felsôfokon

Iron-Tech Zrt. • 7900 Szigetvár, Dencsházai út 12. 
Telefon: 73-510-132 • Fax: 73-510-134 • E-mail: info@iron-tech.hu • www.iron-tech.hu

A város megkapta a gyógyhellyé minősítést 2014 elején



A megújult siklósi vár Baranya megye egyik éke
Komoly érdeklődés övezi a siklósi várat, 
aki Harkányba vagy Villányra érkezik, 
biztosan felkeresi. Siklós sokak tudatá-
ban úgy él, mint „a vár városa”, de egy-
re nagyobb hangsúlyt kapnak a város 
egyéb adottságai is. 

A siklósi vár hazánk fontos történelmi neve-
zetessége. Erődjének első falait még a XIII. 
században, 1260 körül rakták le. Az intéz-
mény korábban több tíz milliós veszteséget 
termelt, amelyet mára sikerült ledolgozni. 
Ebben a kormány konszolidációja is szerepet 
játszott, de a vár új vezetése maga is mindent 
megtett a sikerért. Az elmúlt félévben 400 
millió forintos fejlesztés indult meg. Ennek 
keretében a keleti és a déli szárny után az 

északi és a nyugati szárny falait is lefestik, 
egységes lesz a várkép. A spanyol bástya kö-
rüli rész új burkolatot kap, s a belső terek is 
megszépülnek. A régi tanácsteremből lovag-
terem lesz, kialakítanak egy szép kávézót és 
egy kiállítóteret, valamint felújítják a vizes-
blokkokat. Korábban a város önkormányzata 
két ízben is sikerrel pályázott a felújításra. Az 
egyikből a vár déli és keleti szárnyait restau-
rálták, a másikból a barbakán, a felhajtóhíd, a 
Kanizsai Dorottya-kert és a várkápolna belső 
tereinek rekonstrukcióját, továbbá az egykori 
parkoló helyén egy XXI. századi igényeknek 
megfelelő Látogatóközpont kialakítását való-
sították meg.

A környéken minden adott a minőségi 
kikapcsolódáshoz: a táj, a gyógyvíz, a jó bo-

rok, a kulturális élmények, az épített örök-
ség, valamint Horvátország közelsége. A 
siklósi és a harkányi fürdő nem konkurensei 
egymásnak, hanem kölcsönösen kiegészítik 
a másik tevékenységét. Míg az előbbiben 
a wellnessprofil és a fiatalok felé való nyi-
tás hangsúlyosabb, addig az utóbbi inkább 
a hagyományos fürdők értékeit képviseli. 
Siklós csodálatos adottságokkal rendelke-
zik, ám egyelőre sem a vár, sem a fürdő, 
sem a szállodák nem rendelkeznek elegen-
dő tőkeerővel ahhoz, hogy igazán minőségi 
programokat szervezzenek. Ez indokolná 
egy TDM-szervezet, valamint egy nonpro-
fit rendezvényszervező cég létrehozását, így 
egy láncra fel lehetne fűzni a dél-baranyai 
élményeket, „gyöngyszemeket”.

A siklósi panoráma szemet gyönyörködtető látvány, minden adott a minőségi kikapcsolódáshoz




