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Különleges földrajzi adottságokkal ren-
delkező, gazdag kultúrájú, a hagyomá-
nyaihoz ragaszkodó és azt értékként 
megőrző, de a fejlődés előtt nyitott – így 
jellemzi Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyét Seszták Oszkár, a megyei közgyű-
lés elnöke. 

– Melyek azok az értékek a megyében, 
amelyekre különösen büszke?
– Gazdag kultúrájú és természeti adott-
ságú megye a miénk, amely már területi 
nagysága alapján is figyelmet érdemel. 
Három történelmi megye hagyományait 
és értékeit visszük tovább. Más a szabolcsi 
és más a szatmári területen élők mentali-
tása, lokális tudata. Nem is beszélve Be-
regről! Ezzel együtt nyitott és befogadó a 
megye, az itteniek szeretik a távolról jött 
embereket, akik hamar beilleszkednek itt. 
A megyén mindig is fontos közlekedési 
utak vezettek át. Az Európai Unió ötös kor-
ridorja, ami Észak-Olaszországot és Kije-
vet köti össze, a megyét érintve hagyja el 
az országot. Irigylésre méltó tény, hogy az 
autópálya őszre elérheti Vásárosnaményt, 
s rádiusza majd a megye egészére ki tudja 
fejteni gazdaságfejlesztő hatását. Úgy gon-
dolom, ha a magyar gazdaság intenzívebb 
növekedése beindul, az autópálya előnyeit 
egyre jobban ki tudjuk aknázni.

– Szabolcsot az ország legszegényebb 
térségei között szokták emlegetni, ugyan-
akkor a kormányzati megfogalmazás Ma-
gyarország erőtartalékaként nevesíti. 

– A trianoni diktátum megnyomorította 
a megyét, történelmi hátrányaink többsé-

ge is ebből adódik. Mások és mi magunk 
is hátrányos helyzetű területként tekin-
tettünk rá. Ám jelentős paradigmaváltás 
kezdődött el, a megyét immár a külhoni és 
a belföldi célközönségnek is inkább úgy 
pozicionáljuk, hogy a hátrányos helyzete 
helyett az itt rejlő lehetőségeket emeljük ki. 
Valóban, a miniszterelnök úr több alkalom-
mal az ország erőtartalékaként emlegette 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét – mint 
feltárandó területet. Ezzel mi egyetértünk, 
sőt ezt a célt a területfejlesztési koncepció-
ban is megfogalmaztuk. 

– Mit tart a legígéretesebb lehetőségnek?
– Éppen a történelmi és földrajzi 

adottságokból következően az itt élő em-
bereknek sokkal többet kell tenniük azért, 
hogy ugyanolyan színvonalon éljenek, 
mint az ország szerencsésebb vidékein la-
kók. A megyében élők feltörekvési vágya, 
szorgalma, tenni akarása olyan erény, amire 
lehet építeni.

– Szintén adottság, hogy három ország-
gal határos a megye. Ennek vannak elő-
nyei, vagy esetleg hátrányai?

– A már említett paradigmaváltás a ha-
tár menti programjainkban is tükröződik. 
Arra törekszünk, hogy a történelmi hát-
rányt előnnyé kovácsoljuk egy újra egye-
sülő Európában. Ukrajnával egyedül ez a 
megye határos, és a helyzet most nagyon 
változékony, de történelmi távlatban – 
különösen, ha az Európai Unió tagjaként 
tekinthetünk majd Ukrajnára – ez az 
adottság előnyökkel járhat. Számos határ 
menti programban veszünk részt aktívan 
a következő hétéves uniós periódusban 
is, amelyre már meghatároztuk a célokat. 
Vannak magyar–szlovák, magyar–román 

Szabolcs-Szatmár megyében, Csenger-
ben születtem. Akkor még falu volt, s 
örömmel tölt el, hogy nekem is lehetett 
egy kis részem abban, hogy 1989-ben 
város lett. Édesanyám ott volt tanítónő, 
ahová én jártam iskolába, édesapám 
egy sportklubban dolgozott Debrecen-
ben mint gazdasági szakember. 
Nagyapám, Eszenyi Sándor iskolaigaz-
gatóként fontos szerepet játszott abban, 
hogy kialakuljon szülőfalumban egy-
fajta pezsgő kulturális élet. Matematikát 
és fizikát tanított, emellett dalokat írt, 
hegedült, színházat és kórust szerve-
zett. Az ő könyvtárában szinte minden 
klasszikust megtaláltam. Felhőtlen 
gyerekkort élhettem meg, a család sze-
retete körbevett minket. 1974-ig éltünk 
a szülőfalumban, a nagy árvízkor köl-
töztünk a szüleimmel Debrecenbe. 

A Szamost is nagyon szeretem, 
édesapám itt tanított meg úszni minket 
az öcsémmel. Nagy almáskertünk volt, 
ezért nekem, ha meglátok egy almát 
bárhol a világon, a szatmári alma illata 
jut az eszembe. 

Ha tehetem és időm engedi, nagyon 
szívesen hazalátogatok a rokonaimhoz, 
a tágabb értelemben vett családomhoz. 
Fontosak a gyökereim, az emlékeim és 
az, hogy itt nőttem fel. Itt éltem meg 
gyerekként az évszakok körforgását, 
azt, hogy mi a tavasz, a nyár, a vetés, 
az aratás. A csengeriektől tanultam 
meg, mit jelent a munka szeretete, a 
szorgalom, a kitartás. Az ő tisztaságuk, 
alázatuk és humoruk a mai napig erőt, 
energiát ad nekem. Büszke vagyok 
arra, hogy vidéki lány vagyok. 

Eszenyi Enikő
Kossuth-díjas színművész,  

a Vígszínház igazgatója

Az adottságok lehetőségek

Folytatás a 4. oldalon »  
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1965-ben született. A Nyíregy-
házi Főiskolán, majd a Pénzügyi 
és Számviteli Főiskolán szerzett 
diplomát. 1990-től a nyíregyhá-
zi, később a megyei önkor-
mányzat képviselője, frakcióve-
zetője, bizottsági elnöke. 2008-
tól a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Közgyűlés elnöke. Az előző ciklusban 
országgyűlési képviselő. Három lány édesapja.

Seszták Oszkár

programjaink, és mind a három szomszé-
dos országgal közösek is. Nagyon büszke 
vagyok arra, hogy együttműködésben si-
került megújítani számos határon túli ma-
gyar örökséget. Ha egyet ki kell emelnem, a 
romániai Szatmár megyében a volt Károlyi-
kastélyt említeném, amelyet Nagykároly-
ban romániai uniós forrásokból újítottak 
fel, de a belső munkálatok már a magyar 
szempontokat figyelembe véve zajlottak, 
így a román és az angol feliratok mellett 
magyar tájékoztató szöveget is olvashat-
nak a látogatók.

– Ha már a beruházásoknál tartunk… 
Milyen fejlesztések zajlottak, zajlanak a 
megyében?

– Szintén történelmi örökség a tiszadobi 
Andrássy-kastély, amelynek felújítása ak-
kor kezdődött el, amikor az még a megyei 
önkormányzat tulajdonában állt. Az építési 
beruházás már befejeződött, reményeink 
szerint augusztus 20-áig átadják. A legna-
gyobb futó beruházás pedig a Jósa András 
Kórház több mint 16 milliárdos fejlesztése, 
aminek első tömbje őszre elkészül. Emel-
lett több „kisebb”, milliárdos nagyságrendű 
egészségügyi fejlesztés is zajlik. Mindeze-
ken túlmenően a megye közműellátottsága 
szinte teljessé válik az ivóvíz- és szenny-
vízprogramnak köszönhetően.

– Hogyan sikerült kiaknázni az előző 
években az uniós forrásokat? Mit várnak 
az új ciklusban?

– Ismereteim szerint összesen 480 milli-
árd forint érkezett, illetve érkezik hozzánk 
a fejlesztési ciklus végéig. Mivel a megyék 
most még határozottabban részt vehetnek 
a tervezésben, abban bízom, hogy a most 
kezdődő periódusban sokkal inkább az igé-
nyeinkhez igazodó, a gazdasági fejlesztésre 
koncentráló programok valósulnak meg.

Azt már kormányrendelet rögzíti, hogy 
a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programban – Nyíregyházát is beleértve 
– mintegy 95 milliárd forint jut a megyé-
nek, de más ágazati operatív programok 
kereteiből a következő hét évre is több 
százmilliárd forintra számíthatunk.

– 2012. január elsejétől a megyei önkor-
mányzatok feladata a területfejlesztés. Mi-
lyen értékekre építenek a fejlesztési straté-
giában? Milyen célokat fogalmaztak meg? 

– A területfejlesztési koncepciónk a 
megye gazdasági, társadalmi és kulturális 
életének egészére reflektál, nem csupán az 
uniós forrásokra. Igyekeztünk olyan jövő-
képet felvázolni, ami eltér az eddigiektől, 
megváltoztatja a rólunk kialakult képet. 
Három átfogó célt fogalmaztunk meg, 
amelyek tükrözik értékválasztásunkat, a 
fejlesztési irányokat az intelligens, a fenn-
tartható és a befogadó növekedés jegyében. 
Az „aktív”, „szolidáris” és „vonzó” megye 
ötvözi a legfontosabb gazdaságpolitikai, 
társadalompolitikai és ökológiai kihívások-
ra adott válaszainkat. Ennek érdekében hét 
stratégiai célt jelöltünk meg, melyek széles 
körben mutatnak irányt Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye ágazati, földrajzi és gazdasá-
gi fejlesztésében. 

Népszerű rendezvény a Gyarmati Vigasságok

» Folytatás a 3. oldalról

Tudta-e a tiszadobi  
Andrássy-kastélyról?

Az Andrássyak beházasodás révén jutottak 
tiszadobi birtokaikhoz. A kastély 1880 és 
1885 között épült Meinig Artúr tervei alap-
ján, akit idősebb Andrássy Gyula, az 
Osztrák–Magyar Monarchia első külügy-
minisztere arra ösztönzött, hogy szabadon 
ötvözze a romantikus építészeti elemeket.  
A palotát állítólag a Loire menti várkasté-
lyok mintájára, Erzsébet királyné tiszteleté-
re építették. (A szóbeszéd szerint a gróf 
magát Sissit fogadta itt…) Érdekesség, 
hogy az épületnek a négy évszaknak megfe-
lelően négy bejárata, a 12 hónapnak meg-
felelően 12 tornya, az 52 hétnek megfelelő-
en 52 szobája és a 365 napnak megfelelően 
365 ablakszeme van.

A kastélyt angol- és franciapark övezi, 
amely egykor rózsalugasairól volt híres, de 
bukszus-labirintusa ma is bejárható.

A második világháború után a kastély 
állami tulajdonba került, majd 1950-től a 
közelmúltig gyermekintézetként működött. 

         A megye 
         híres szülötte

Id. dr. Béres József 
(1920–2006)

Záhonyi születésű agrármérnök, kutató, a 
világhírű Béres Csepp megalkotója. Kemény, 
kétkezi munkából élő szülők gyerekeként szü-
letett, hét testvére volt. Már gyerekkorában 
kitűnt eszével és a szorgalmával. A kamasz-
kort elhagyva gyári munkásként dolgozott 
egy záhonyi fűrésztelepen, később kertészetet 
tanult. A háború után megnősült, huszonnyolc 
évesen leérettségizett, néhány év múlva pedig 
megszülettek a gyermekei. Az ötvenes évek-
ben egy kisvárdai laboratóriumot vezetett, a 
hatvanas évek közepén Gödöllőn agrármér-
nökként diplomázott. 

1972-ben alkotta meg a nyomelemeket 
komplex formában tartalmazó humán-
gyógyászati készítményt, a későbbi Béres 
Cseppet. A hetvenes években rengeteg 
ellenlábasa volt. A hatalom gátolta az érvé-
nyesülését, a Béres Csepp gyártását betil-
tották, és a róla készülő dokumentumfilm 
forgatásával is le kellett állni. 1975-ben 
bűnvádi eljárás indult ellene kuruzslás 
vádjával, miközben a háza előtt nap mint 
nap hosszú sor kígyózott: emberek százai 
keresték fel, reménykedve a gyógyulásban.

1978-ban végül kereskedelmi forgalom-
ba kerülhetett a szer. 1987-ben mutatták be 
Kósa Ferenc 1976-ban elkezdett és 1986-
ban befejezett, Béres Józsefről és munkás-
ságáról forgatott, „Az utolsó szó jogán” 
című dokumentumfilmjét, amely országos 
ismertséget szerzett számára. 

1989-ben jött létre a Béres Gyógyszergyár, 
hogy a Béres Csepp gyártását és forgalma-
zását saját kézbe vegye. A Béres Cseppet 
2000-ben gyógyszerré törzskönyvezték, 
2002-ben id. dr. Béres József megkapta az 
ország legrangosabb tudományos elismeré-
sét, a Széchenyi-díjat. 2008-ban szobra 
bekerült a Semmelweis Orvostörténeti 
Múzeumba.  2013-ban a Béres Cseppet 
hivatalosan is hungarikummá minősítették, 
azaz kiemelt nemzeti értékké vált.  A Béres 
Gyógyszergyár kínálatában jelenleg 74-féle 
termék szerepel, a vállalat elnöke a feltaláló 
fia, dr. Béres József.
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Az eredményes és emberséges közigazgatás a jó

A határ menti jellegből adódóan spe-
ciális feladatok is hárulnak Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye hivatalaira, azok 
pedig derekasan helytállnak. A Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kormányhiva-
talt vezető kormánymegbízott szerint az 
a jó, ha a közigazgatásban az ügyek kö-
zelebb kerülnek a polgárokhoz, és nem a 
polgároknak kell az ügyek után járniuk. 
Dr. Vinnai Győző május 5-én leköszönt 
hivataláról, és folytatja országgyűlési 
képviselői pályafutását. 

– Hogyan jellemezné Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyét?
– Szabolcs-Szatmár-Bereg az ország na-
gyobb megyéi közé tartozik, hiszen csak-
nem hatszázezren lakják. Három tájegy-
ségből áll: Szabolcs többnyire a nagyobb 
lélekszámú települések hazája, Szatmár 
inkább aprófalvas szerkezetű, és a régi Be-
regből is jutott nekünk egy kisebb rész – a 
nagyobbik ma Ukrajnához tartozik.

A megye az ország északkeleti csücs-
kében helyezkedik el, így három ország-
gal – Szlovákiával, Ukrajnával és Romá-
niával – is határos. Ennek közigazgatási 
szempontból is van jelentősége. A megyei 
közgyűlés elnökével együtt pedig tagjai 
vagyunk a Magyar–Ukrán Kormányközi 
Vegyes Bizottságnak, amely határrendé-
szeti, vízum-, vagy akár árvíz-előrejelzési 
kérdésekkel is foglalkozik.

– Milyen a megye gazdasági élete?
– Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét legin-

kább agrármegyeként szoktuk jellemezni. Itt 
él a legtöbb, mintegy negyvenezer őstermelő. 
De ma már az ipar is egyre nagyobb hang-
súlyt kap. Sorra jelennek meg a kereskede-
lemmel és szolgáltatással foglalkozó kis- és 
középvállalkozások, de a nagyobb külföldi 
befektetők is, amelyek oroszlánrészt vállal-
nak a munkahelyteremtésben. Március végén 
adtuk át például a Lego nyíregyházi gyárát, 
amely 1500-1600 embernek ad munkát. (A 
Duplo termékeket az egész világ számára itt 
fogják előállítani!) Gondolom, a multicégek 
megjelenése annak is köszönhető, hogy né-
hány éve az autópálya elérte Nyíregyházát. 
Tavaly adtuk át az útszakaszt Mátészalkáig. 

Reményeink szerint az év végéig Vásárosna-
ményig, pár éven belül pedig a magyar–uk-
rán határig is eljutunk. 

– Hogyan zajlott a megyében a közigaz-
gatás átalakítása?

– A fő cél az volt, hogy „kifelé” egysze-
rűbb, gyorsabb és kényelmesebb legyen az 
ügyintézés, „befelé” pedig hatékonyabb. 
Amikor 2011-ben megalakultak a kor-
mányhivatalok, lehetővé vált, hogy költ-
séghatékonyan, az adófizetők pénzével jól 
bánva működjön a közigazgatás, miközben 
magasabb színvonalú szolgáltatást nyújt. 

– Hogyan alakul a kormányablakok 
rendszere?

– Az első kormányablak Nyíregyházán 
nyílt meg, és mondhatom, sikeresen műkö-
dik. A megye speciális helyzetéből adódóan 
nagyon sok honosítási kérelem érkezik, amit 
ma már nemcsak a külképviseleteken vagy a 
konzulátusokon lehet beadni, hanem a kor-
mányablakokban is, illetve 2013. március 
1-jétől a járási hivatalokban. Felelősséggel tar-
tozunk a határon túli magyarokért, és azt, hogy 
a kormányablak létrejöttétől számítva 15 ezer 
honosítási kérelmet tudtunk hatékonyan elin-
tézni, valódi sikertörténetnek tartom. 

– Hány kormányablakot terveznek?
– Jelenleg négy kormányablak működik 

a megyében (Nyíregyházán, Tiszalökön, 
Kisvárdán és Mátészalkán). A jövőben azt 
tervezzük, hogy a kormányablakok számát 
22-re vagy 23-ra növeljük. A cél az, hogy 
minden járási központban legyen kormány-
ablak, illetve ott is, ahol most csak járási 
kirendeltség működik. De nemcsak mennyi-
ségi, hanem minőségi bővítést is célul tűz-
tünk ki. Jelenleg 200-300 ügykör intézhető a 
kormányablakokban: az ügytípusok számát 
szeretnénk megtízszerezni. Az is jelentős 
újítás, hogy az ügyintézési határidő az idén 
30-ról 21 napra csökkent. Nagy fegyvertény 
továbbá, hogy a hosszabbított nyitva tar-
tás (8-tól 20 óráig) lehetővé teszi, hogy az 
emberek ne a munkaidő alatt, hanem utána 
intézzék el az ügyeiket. Ha a közigazgatás 
hatékony és szolgáltató jellegű, az növeli 
Magyarország versenyképességét.

– Használják az emberek a kormányab-
lakokat?

– Igen. Jó néven veszik, hogy egyszerűb-
ben intézhetik az ügyeiket. Ma már nem az 
állampolgárt küldözgetjük összevissza: neki 
elég csak egyszer elmennie a hivatalba. Az 
elégedettségről széles körű országos felmé-
rést végeztünk. Bővült (26-ról 36 százalékra 
nőtt) azok köre, akik szerint az előző két év-
ben javult a hivatali ügyintézés színvonala, a 
kormányablakok ismertsége pedig 62-ről 68 
százalékra növekedett. A múltkor magam is 
kaptam egy sms-t egy vállalkozó ismerősöm-
től, aki gratulált, mert tíz percen belül elintéz-
ték az ügyét.

– Ön szerint milyen a jó közigazgatás?
– Azt gondolom, hogy amikor egy köz-

tisztviselő az állam képviseletében eljár egy 
ügyben, akkor három fontos elvárásnak kell 
megfelelnie. Legyen szakmailag kifogásta-
lanul felkészült, rendelkezzen aktuális isme-
retekkel; legyen motivált, azaz a jogszabá-
lyok adta kereteken belül találja meg azt a 
megoldást, ami az állampolgárnak a legjobb; 
és legyen empatikus, azaz soha ne feledje, 
hogy annak az embernek, aki éppen ott ül 
vele szemben, az adott ügy nagyon fontos. 
Magyary Zoltán professzor, a magyar köz-
igazgatás kiemelkedő alakja így foglalta össze 
a lényeget: a közigazgatás legyen eredményes 
és emberséges. Hiszem, hogy sikerült megte-
remtenünk a közigazgatás új kultúráját.

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

Magyary Zoltánról  
többet is megtudhat  
a magazin honlapján.

1959-ben született Nyírteleken. 
Történelem szakon diplomázott, 
később doktori fokozatot szer-
zett. Több mint 20 éve tanít a 
Nyíregyházi Főiskola Történet-
tudományi Tanszékén, amelynek 
ma docense. 2002 és 2010 között 
Nyíregyháza önkormányzati 

képviselője volt. Tagja az országgyűlés Európai 
Ügyek Bizottságának. Nős, két gyermek édesapja.

Dr. Vinnai Győző

A IX-X. században épült földváráról híres Szabolcs község és a kanyargó Tisza
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Nyíregyházát a helyiek szorgalma  és lendülete juttatja egyre előrébb
Nyíregyháza Magyarország legkeletibb 
megyeszékhelye. A XVIII. század köze-
pén még a kihalás szélén álló település-
ből mára egy fejlődő, virágzó, pezsgő 
nagyváros lett, ahová világcégek települ-
nek, amelyet fiatalok választanak lakó-
helynek, és ahová egyre több turista 
látogat el szívesen. Dr. Kovács Ferenc 
polgármester büszke a helyi lakosokra, 
akik szorgalmasak, befogadóak, és min-
denre nyitottak, ami jó.

– Milyen adottságokkal rendelkezik Nyír-
egyháza?
– Nagyon különleges adottságaink vannak, 
több szempontból is. Elsőként az itt élő 
emberek pozitív tulajdonságait emelném 
ki: a lokálpatriotizmusukat, a nyitottságu-
kat, a szorgalmukat, az elkötelezettségüket 
minden jó iránt.

A földrajzi jellemzőink szintén sok 
lehetőséget kínálnak. Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye három országgal határos. 
Nyíregyháza az ország legkeletibb nagyvá-
rosa, amely nem csupán logisztikai köz-
pont, hanem kulturális és gazdasági vonz-

ereje is számottevő, ami azt jelenti, hogy 
igencsak életképes. Ami a kultúrát illeti, 
hadd említsek meg egy sokatmondó tényt. 
Nyíregyházán található hazánk leglátoga-
tottabb vidéki színháza, ahol 19 ezer elő-
adásra váltottak bérletet a nyíregyháziak.

– Mit ért azalatt, hogy Nyíregyháza 
életképes?

– Nyíregyháza egyike azon három 
megyeszékhelynek, ahol a születésszám a 
rendszerváltás óta nem csökkent, hanem 
nőtt. Jelenleg 120 ezer ember él itt. Igaz, 
ebben a betelepülés is közrejátszik, aminek 
szintén örülünk. Nemrég emlékeztünk meg 
a város 1753-as újratelepítéséről. Akkor a 
település a kihalás szélén állt, egy homokos, 
szikes, szinte lakatlan területen. A város 
töretlen fejlődése a betelepülők kitartásának 
és szorgalmának köszönhető, és ez a lendü-
let a mai napig is tart. Tipikus, hogy az itt 
tanuló, itt dolgozó fiatalok annyira megsze-
retik Nyíregyházát, hogy végül le is teleped-
nek nálunk. A város pedig befogadja őket! 
Velem is ez történt: egy kis községben szü-
lettem, de Nyíregyházán jártam középisko-
lába. Az egyetemet ugyan Budapesten 
végeztem, de később visszatértem. Amióta 
ideköltöztem, rengeteg jót kaptam a nyír-
egyháziaktól. Amikor városvezető lettem, 
az volt a legfőbb célkitűzésem, hogy segít-
sem a tenni akaró helyi embereket, és elhá-
rítsam az akadályokat az útjukból. A ciklus 
első két évében a város fuldoklott az adós-
ságban. Mára azonban újra egy fejlődő, 
virágzó Nyíregyházára lehetünk büszkék 
mindannyian.

– Hogyan jellemezné a város gazdasági 
életét?

– Különösen örültem, amikor 2011-ben a 
kormány megfogalmazta, hogy munkahely-
teremtő, termelő beruházásokra van szükség. 
Minden fellengzősség nélkül állíthatom: 
Nyíregyháza ebből a kormányprogramból 
alaposan kivette a részét. 2010 és 2013 között 
olyan nagy cégek végeztek itt beruházásokat, 
mint például a Hübner, az Eissmann, a 
ContiTech, a Michelin, a Jász-Plasztik, na és 
a Lego. A dán cég olyan gyárat épített fel 
nálunk, amely a világpiaci termelésének egy-
ötödét adja. Három fontos tényező játszott 
szerepet abban, hogy Nyíregyházát választot-
ták. Az első a nyíregyházi munkaerő értéke. 
A cég vezetői a szakmaiság mellett a helyiek 
összetartó erejét, a közösséget is értékelték. 
Aztán az is fontos volt, hogy a város támo-
gassa ezt a beruházást. Természetesen mi 
örömmel tettük ezt. Ami azt illeti, nagyon 
sok elismerő szót kaptunk: azt mondták, 
sehol másutt nem találkoztak ilyen pozitív 
hozzáállással. A harmadik fontos szempont 
pedig az volt, hogy a kormány is az ügy 
mellé álljon. A kormány szerencsére kiemelt 
beruházásként kezelte a Lego-gyár felépülé-
sét és azt is, hogy tíz évvel korábban meg-
épüljön a nyugati elkerülő. A Lego jelszava, 
hogy csak a legjobb a jó. Hogy éppen Nyír-
egyházán hozta létre a legújabb gyárát, azt 
gondolom, sok mindent elárul a városunkról! 
Attól, hogy ilyen világcégek nálunk fektetik 

be a pénzüket, nincs is jobb reklám. Melles-
leg a Lego 2012 decemberében Nyíregyhá-
zán ünnepelte a nyolcvanadik születésnapját: 
három napig a városházán vendégeskedett a 
Mikulás, és 3500 gyereknek adta át a Lego és 
a város ajándékát…

– A turisták is kedvelik Nyíregyházát?
– Úgy tűnik, egyre inkább. A turisztikai 

felmérések szerint az idelátogatók 71 száza-
léka mindent megkapott Nyíregyházától, 
amit várt, 25 százaléka többet kapott, mint 
amire számított, és csupán 4 százalék volt 
csalódott. A hozzánk látogatók háromne-
gyede tervezi, hogy visszatér Nyíregyházá-
ra. 2013-ban a szallas.hu portáltól megkap-
tuk a közönségdíjat, és Nyíregyháza „Az év 
feltörekvő turisztikai települése” lett. 2013 
sikeres esztendőnek bizonyult a turizmus 
szempontjából, hiszen Magyarországon  
5 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma, 
Nyíregyházán azonban még ennél is többel: 
31 százalékkal! Azt gondolom, hogy ilyen 
adatokkal bátran ki lehet állni a világ elé. 

– Ön szerint minek köszönhető ez  
a siker?

– Részben a profi marketingnek.  
A szomszédos országokban megerősítet-
tük a kapcsolatainkat. Hiszen, lássuk be, 
nekünk elsősorban nem a francia, az angol 
vagy a német turistákra kell számítanunk, 
hanem a szlovák, a lengyel, az ukrán és a 

Tudta-e a nyíregyházi  
rendezvényekről?

Helló, Nyíregyháza! – kiáltják együtt 
minden évben több ezren a város tavasz-
köszöntő, turisztikai szezonnyitó rendezvé-
nyén. 2014-ben a rendezvényen két új 
magyar rekordot állítottak fel a nyíregy-
háziak a tömeges táncoktatás és a töme-
ges tánc kategóriában.

A Cantemus Kórusfesztiválra két-
évente a világ számos országból érkez-
nek kórusok, hogy népszerűsítsék a 
kórusmuzsikát. 

A Vidor Fesztivál a Vidámság és 
Derű Országos Seregszemléje, amely az 
ország egyik legnagyobb színházi és 
szabadtéri fesztiválja augusztus végén, 
szeptember elején.

Kóstolja meg Magyarországot! Az 
igen népszerű gasztronómiai rendezvény 
időpontja a Sóstói Múzeumfaluban 
szeptember 3. hétvégéje.

A Tirpák Fesztivál, szeptember 27-én 
az ősz köszöntéseként Nyíregyházán min-
den a gasztronómiáról és a tirpák népi 
ínyencségekről szól majd. 

Helló, Nyíregyháza! – kiáltják több ezren minden    tavasszal a város szezonnyitó rendezvényén
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1960-ban született Pap község-
ben. Nyíregyházán járt középis-
kolába, majd Budapesten szer-
zett jogi diplomát. Mezőgazda-
sági és külkereskedelmi szakjo-
gász, ügyvéd, jogtanácsos. 
Több rangos pozíciót töltött be, 
köztük az MFB igazgatósági 

tagjaként és a MOL felügyelőbizottsági tagjaként is 
dolgozott. Nős, három gyermek édesapja.

Dr. Kovács Ferenc

Nyíregyházát a helyiek szorgalma  és lendülete juttatja egyre előrébb

román vendégekre. Ennek megfelelően a 
prospektusaink sem csupán a nyugati 
országok nyelvén szólítják meg a lehetsé-
ges vendégeket, hanem a környező népe-
kéin is, összesen hét nyelven. Időnként 
meghívjuk az ottani turisztikai szakembe-
reket és újságírókat, vendégül látjuk őket, 
hadd vigyék a jó hírünket.

A siker természetesen az itt élőké,  
a helyi vendéglátóhelyeké is, a hoteleké, a 
fürdőké és az egyéb intézményeké. Remek 
közöttük az együttműködés. A szállodák-
ban például a vendégek figyelmébe ajánl-
ják a Nyíregyházi Állatparkot, a park- és 
élményfürdőt, sőt, belépőjegyet is biztosí-
tanak, amelynek köszönhetően a vendég 
megspórol egy hosszú sorban állást. És ez 
oda-vissza működik. 

A nagyszabású rendezvényeinket sem 
szabad említés nélkül hagynom. Azt szok-
tam mondani: ezeket leginkább magunk-
nak szervezzük, valamint a barátainknak és 
a kedves vendégeinknek. Hiszen egy étel is 
akkor lesz a legfinomabb, ha szívvel-lélek-
kel készítjük! S ez jól működik, rendkívül 
sikeresek és népszerűek a rendezvényeink.

Városunk látogatottságának növekedé-
sével az idegenforgalmi adóból származó 
bevétel 85 százalékkal nőtt, amit mindig 
visszaforgatunk. Többek között ebből 
fedezzük a marketingköltségeket.

– Nyíregyháza büszke lehet a gyógyfür-
dőire.

– Igen, az elmúlt években fürdőink 
gyógyfürdő minősítést és valamennyi 
termálkutunk gyógyvízminősítést kapott. 
Tavaly Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőt 
gyógyhellyé nyilvánították. A miénk a 
16. nemzeti gyógyhely Magyarországon. 
De nem állunk meg itt, további beruházá-
sokat tervezünk, mégpedig úgy, hogy az 
eddigi, pontszerű turisztikai fejlesztéseket 
összekapcsoljuk. Jelenleg is zajlik egy 2,1 
milliárd forintos beruházás, amelynek 
kiemelt része egy 1500 négyzetméteres új 
gyógyászati központ kiépítése.

– A szálláshelyek tekintetében lépést tud-
nak tartani ezzel a szolgáltatás-bővüléssel?

– Ez lassan valóban problémát jelenthet, 
hiszen nyáron mindenhol teltház van. Ter-
mészetesen a városvezetés erre is gondolt, 
és ebből a célból visszavásároltunk egy 
több mint egy hektáros területet, amit az 
elődeink elkótyavetyéltek. Szeretnénk, ha a 
Parkfürdővel szemben egy négycsillagos, 
legalább 110 szobás szálloda épülne, amely 
össze lenne kötve a fürdővel.

– Milyen jelentős beruházások zajlanak 
Nyíregyházán?

– Jelenleg 25 európai uniós pályázatunk 
van folyamatban – hat még lezárás előtt áll –, 
összesen 28 milliárd forint értékben. 

Most zajlik többek között egy 15 milliárd 
forintos szennyvízcsatorna-beruházás, amely 
már régóta esedékes. Ha befejezzük, az mint-
egy 95 százalékos beépítettséget jelent majd. 

A város mélyebben fekvő területei koráb-
ban sokat szenvedtek a csapadékvíztől, 
amelynek az elvezetése nem volt megoldott. 
Megkezdtük a záportározók létrehozását, és 
az egész városra vonatkozóan elkészítettük a 
belvíz- és a csapadékelvezetés koncepcióját. 

A belvárosban idén megvalósul két szim-
bolikus épületünk felújítása. Az egyik a műve-
lődési ház, amely már 35 éves. A felújítás 
szeptember elejére fejeződik be, így végre 
színvonalas, a XXI. század elvárásainak meg-
felelő központ áll majd rendelkezésére a 
művészeti együtteseinknek és persze a nyír-
egyháziaknak, a balettozó kislányoktól kezdve 
a nyugdíjas néptáncosokig. Mellesleg építé-
szetileg igen érdekes megoldással újul meg a 
művelődési házunk, érdemes megnézni!

Kormányzati támogatással a 25 éves 
sportcsarnokunkat is felújítjuk, így a 
megyében egyedül büszkélkedhetünk majd 
egy 2400 főt befogadni képes, zárt csar-
nokkal, amely nemzetközi sportesemé-
nyeknek és egyéb nagyrendezvényeknek 
egyaránt otthont adhat.

Emellett három városrehabilitációs 
programunk is zajlik egy időben: 
Örökösföld, Érkert és Huszártelep városré-
szeink több mint 2 milliárd forintos felújí-
tása várhatóan őszre fejeződik be.

– Mik a távlati terveik?
– Szeretnénk létrehozni egy új ipari par-

kot, és továbbfejleszteni a közlekedést, 
valamint az infrastruktúrát. Fontosnak tar-
tom, hogy évente legalább két vagy három 
alkalommal találkozzak a nagy cégek veze-
tőivel, és kölcsönösen tájékoztassuk egy-
mást a terveinkről. Örömmel mondhatom, 
hogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük, 
ők pedig támogatják városunk kulturális és 
sportéletét.

Ami engem illet, most, hogy választanom 
kellett a polgármesteri tisztség és az ország-
gyűlési képviselőség között, úgy döntöttem, 
hogy a jövőben kizárólag a város ügyes-bajos 
dolgaival szeretnék foglalkozni.

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

A Nyíregyházi Állatparkról  
sok érdekességet olvashat  
a magazin weblapján.

Helló, Nyíregyháza! – kiáltják több ezren minden    tavasszal a város szezonnyitó rendezvényén
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Angyalok hangján szólnak a Cantemus énekesei

A Cantemus család kórusainak énekét 
hallva mindenkiben ugyanaz a gondolat 
fogalmazódik meg. A hangok tökéletes 
tisztasága, összecsiszoltsága azt az érzést 
kelti, mintha angyalok szólnának. A lel-
kes, ragyogó arcú fiatalok hangja erőt, 
örömöt, szeretetet közvetít. Őszintén. 

Amikor több mint 40 éve Nyíregyházán 
Szabó Dénes és kollégái a Kodály Zoltán 
Általános Iskolában megkezdték kórusne-
velő munkájukat a névadó zeneóriás szelle-
mében, még nem sejtették, hogy a módszer 
következetes, kitartó alkalmazásával milyen 
magasra lehet eljutni. A Cantemus Gyermek-
kar tagjai számára „a semmi mással nem 
pótolható lelki táplálék” napi adagolása a 
relatív szolmizáció hallásfejlesztő eszközé-
vel együtt a gyermekek produkcióját olyan 
művészi magaslatokig emelte, hogy az szinte 
pillanatok alatt nőtte ki az egyszerű általános 
iskolai kórus kereteit, s vívta ki a nemzetközi 
zenei élet megbecsülését. 

Azt, hogy Kodály nyomdokain jó úton jár-
nak, az is bizonyítja, hogy az iskolai gyermek-
kórusban nevelkedett diákok éneklési vágyá-
nak idővel nem lehetett ellenállni. Nemhiába 
kapta az iskolai énekterem a diákoktól a „Fer-
tőző osztály” elnevezést. Ez hívta életre a Pro 
Musica Leánykart, majd később a Cantemus 
Vegyeskart is. Az így terebélyesedő Cantemus 
kóruscsalád énekkarai az évek során, külön-
böző nemzetközi versenyeken szerzett több 
mint 50 első helyezésükkel olyan egyedülálló 
teljesítményt nyújtottak, mely szinte elkerül-
hetetlenné tette, hogy a kóruscsalád intéz-
ményes formát öltsön. Ezért alapította meg 
2004-ben Nyíregyháza Város Önkormány-
zata a Nyíregyházi Cantemus Kórus intézmé-
nyét, amely 2012-ben a Nemzeti Együttesek 
sorába emelkedett, és azóta is töretlenül fej-
lődik, gyarapodik igazgatójuk, Szabó Dénes  
Kossuth-díjas karnagy vezetésével.

Éneklési kedvüknek lehetetlen ellenállni

Tudta-e a Cantemus Fesztiválról?
A Nyíregyházi Cantemus Kórus több évtizedes 
világjáró tevékenysége során szerzett kórus-
barátságai adták az ötletet húsz évvel ezelőtt 
az első Cantemus Fesztivál és Karvezetői 
Mesterkurzus megszervezéséhez. A fesztivál 
az évek során bebizonyította, hogy a kórus-
muzsika szépségének élvezete nem csupán 
néhány száz énekes kiváltsága, hanem fel-
emelő érzés és egyben igényes szórakozás 
minden zenét szerető ember számára.  
A Nyíregyházi Cantemus Kórus és a Kodály 
Zoltán Általános Iskola ezért 2014. augusz-
tus 16. és 21. között ismét megnyitja kapuit 
a világ minden tájáról érkező gyermek-, 
ifjúsági és felnőttkórusok előtt a X. Jubileumi 
Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál és 
Karvezetői Mesterkurzus keretein belül.

A  IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál ezerajkú kórusa

Jó úton járnak Kodály nyomdokain
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Élvonalban a sokszínű Nyíregyházi Főiskola 
A Nyíregyházi Főiskola 2000. január 
1-jén született meg a Bessenyei György 
Tanárképző Főiskola és a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetem Nyíregyházi 
Mezőgazdasági Főiskolai Kara integrá-
ciójával. A főiskola által a fiataloknak 
kínált sokrétű lehetőségeket dr. Jánosi 
Zoltán rektor foglalta össze.

A jogelődöket 1961-ben, illetve 1962-ben 
alapították, de a nyíregyházi felsőfokú okta-
tás az 1847-es tanítóképzéstől eredeztethe-
tő. Az integrációval létrejött Nyíregyházi 
Főiskola 14 éves története során a két jog-
előd tradícióinak és fejlesztési koncepciójá-
nak eredményeként infrastruktúráját, hall-
gatói létszámát, oktatatói minősítettségét, 
továbbá újonnan akkreditáltatott szakjainak 
számát és kutatási eredményeit tekintve a 
magyar felsőoktatás főiskolai ágának egyik 
meghatározó intézményévé vált. A jogelő-
dök megalapítása óta eltelt fél évszázad alatt 
közel ötvenezer hallgató tett záróvizsgát, s 
közülük csaknem harmincezren pedagógus 
szakon végeztek. Humánerőforrás-politikája 
révén a Nyíregyházi Főiskola az oktatói 
minősítettséget e 14 év alatt több mint a 
kétszeresére növelte. A Magyar 
Akkreditációs Bizottság a 2011 tavaszán 
elvégzett akkreditációs értékelés eredmé-
nyeként a Nyíregyházi Főiskolát 2016. 
december 31-ig akkreditálta.

Az integrációt követő beruházásokkal 
17,7 milliárd forintból, fele részben állami, 
fele részben PPP-s forrásból több mint het-
venezer négyzetméter oktatási és kollégiumi 
épületegyüttes megépítése, felújítása révén 
nyolc év alatt jött létre a főiskola architektú-
rájában, infrastruktúrájában és funkciójában 
is korszerű campusa. A beruházás 2009-ben 
középület kategóriában elnyerte a FIABCI 
nemzetközi ingatlanfejlesztési innovációs 
szervezet Prix d’Excellence díját. 2009 nya-
rán a főiskola megvásárolta a területén 
elhelyezkedő gázmotorokat, idén nyárra 
pedig elkészül az intézmény napkollektor-
rendszere, amely tovább modernizálja ener-
getikai működését.

2000 és 2013 között öt karon alakult ki 
a bolognai rendszerű képzési szerkezet 
struktúrája: 35 alapszak 60 szakiránnyal, 
18 mesterszak, továbbá a munkaerő-piaci 
igényekhez igazodó 23 felsőfokú szakkép-
zés. A kari működést 2013 szeptemberétől 
a Szenátus intézeti szerkezetté alakította át, 

s a felsőoktatási állami koncepciókkal 
összhangban racionalizálta képzési palettá-
ját is. Jelenleg 14 intézetben folyik oktatás 
és kutatás: bölcsészettudományi, művésze-
ti, agrár, műszaki, informatikai, gazdaság- 
és társadalomtudományi, természettudo-
mányi, pedagógiai és sporttudományi terü-
leteken. Kiemelkedően jelentős a főiskola 
tanárképzése, a Pedagógusképző Kar a 
Heti Világgazdaság 2013-as országos listá-
ján az első helyet foglalta el.  Az országban 
egyedül itt működik polgári pilótaképzés, 
itt alapították meg a nemzetközi kapcsola-
tok és a gyorsírás-gépírás – ma ügyviteli – 
szakokat. A főiskolának közel ötezer hall-
gatója és a gyakorlóiskoláinak munkatársai-
val együtt több mint hatszáz dolgozója van. 
A több mint 1700 első helyes jelentkezővel 
a 2014/2015-ös tanévben is jelentős hallga-
tói közösség kezdheti meg mind a nappali, 
mind a levelező és az esti képzési formá-
ban tanulmányait 19 alapszakon, 15 tanári, 
3 diszciplináris mesterszakon, 8 felsőokta-
tási szakképzésen és 29 osztatlan tanári 
szakpáron. 

Aki ma a Nyíregyházi Főiskolára láto-
gat, azt a főkapun belépve azonnal meg-
érinti az esztétikai környezetből is sugárzó, 
a jövőbe tekintő erő. Ez az erő az új érté-
kek létrehozásának akaratát tükrözi. Az 
építészeti világdíjjal elismert campuson és 
oktatóin keresztül ez adja tovább a beisko-
lázási körzet, főképpen Szabolcs-Szatmár-
Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-
Bihar megyék fiataljainak a műveltséget, a 
kultúrát, a nyelvtudást, a gyakorlati szaktu-
dást, valamint a morális értékeket, hogy az 
itt végzett diákok kiválóan állhassák meg a 
helyüket a munka világában és az európai 
népek kulturális közösségében. A hallgatói 
életminőség jó feltételeit mutatja a kollégi-
umi férőhelyek száma, a szállodai igénye-
ket is kielégítő színvonallal, internet-lehe-
tőséggel. Összesen több mint ezerhatszáz 
hallgató kaphat kollégiumi vagy diákszál-
lói elhelyezést.

Az intézményben folyó oktató-kutató és 
innovációs munka színvonalát minősíti, 
hogy végzett és jelenlegi hallgatói között 
több Európa- és világbajnok (műrepülés, 
gyorsírás-gépírás, ügyvitel, kick-box, 
maketthíd-építés), továbbá számos, az 
európai vagy az országos élvonalba jutott 
(tanítási versenyen győztes, illetve művé-
szeti és OTDK-díjazott, ifjúsági Pulitzer-
díjas stb.) tudományos és művészeti szak-
ember található.

Pihenőparkok, botanikus kert, könyvtár, 
saját rádió, főiskolai újság, Junior Príma-
díjas színjátszó műhely, zenei, irodalmi, 
képzőművészeti és más önképzőkörök, 
tudományos diákkörök, továbbá sportléte-
sítmények, közöttük uszoda és lovas pálya 
teszik lehetővé, hogy a hallgatók a szabad-
idejüket – az önképzéssel is egybekötve – a 
legszínvonalasabb körülmények között tölt-
hessék el. Az akadálymentesítés a főiskola 
teljes területén megtörtént, így a fogyaték-
kal élő fiatalok számára is egyre több lehe-
tőség biztosított a teljes értékű hallgatói 
élethez. Az intézmény 2012-ben Fogyaté-
kosság-barát Munkahely elismerésben 
részesült.

1954-ben született Miskolcon. A 
nyíregyházi Bessenyei György 
Tanárképző Főiskolán, majd a 
debreceni Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetemen szerezte diplo-
máit. Irodalomtörténész, egyete-
mi tanár. 2000 és 2007 között a 
Nyíregyházi Főiskola Bölcsé-

szettudományi és Művészeti Karának főigazgatója 
volt, 2007-től az intézmény rektora.

Dr. Jánosi Zoltán
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A főiskola külkapcsolatairól  
a magazin honlapján olvashat.

A Nyíregyházi Főiskola tizennégy intézetében folyik oktatás és kutatás

Fél évszázad alatt ötvenezren végeztek
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A Hübner együtt fejlődik Nyíregyházával

A Hübner-H Gumi- és Műanyagipari 
Kft. 1997-ben telepedett le Nyíregyhá-
zán. A cég immár 500 főt foglalkoztat 
a megyeszékhelyen. A Hübner számá-
ra a saját dolgozói nem csupán mint 
munkavállalók, hanem mint emberek 
is fontosak. A cég ezért is tekinti szív-
ügyének a helyi sport- és kulturális élet 
támogatását.

A Hübner GmbH &Co KG az egyik legré-
gebb óta működő rendszerellátó vállalat a 
tömegközlekedési eszközgyártás területén. 
Az anyacéget a németországi Kasselban 
alapították 1946-ban. A ma már több mint 
2000 alkalmazottat foglalkoztató világcég 
leányvállalatai már majdnem minden kon-
tinens országaiban jelen vannak Brazíliától 
Malajziáig, Dél-Afrikától Kínáig.

A Hübner-H Gumi- és Műanyagipari 
Kft. 1997-ben Nyíregyházán kezdte meg 
működését, ahol elsősorban csuklós bu-
szokhoz és sínen közlekedő járművekhez 
gyártanak átjáró rendszereket, harmoniká-
kat. Ám nagy ütemben fejlődik az egyéb 
gumiipari termékek – például az ablakok és 
az ajtók tömítésére szolgáló gumiprofilok 
és gumikeretek – gyártása is.

A Hübner-H Kft. nyíregyházi üzeme 
a cégcsoporton belül és világszinten is a 
gyártás központjává vált, így egy új üzem-
csarnok felépítésére volt szükség. A több 
mint 3 milliárd forintos beruházás – mely 
2013 októberében sikeresen befejeződött – 
lehetővé tette a termelési terület növelését 
éppúgy, mint a technológiai és a létszám-
bővítést. A cég ma már több mint ötszáz főt 
foglalkoztat a megyeszékhelyen.

Miközben világméretűvé vált, a 
Hübner megőrizte azokat a vonásait, ame-
lyek miatt egy családi vállalkozás szeret-
hető. Továbbra is fontos a vezetőség szá-
mára, hogy dolgozóinak rendezett, tiszta, 
biztonságos körülményeket biztosítson a 
minőségi munkavégzéshez. Külön öröm, 
hogy a cég elmondhatja: együtt fejlődik 
Nyíregyházával. Elkötelezetten támogatja 
a régión belüli sporttevékenységeket és 
kulturális programokat, valamint a kör-
nyezetvédelmet. 

Minden évben megrendezik a Hübner 
családi napot, és immár hagyománnyá 
vált a vállalati horgászverseny, illet-
ve a tulajdonossal, Reinhard Hübnerrel 
együtt eltöltött biciklis nap is. Idén pe-
dig már harmadik alkalommal rendezik 
meg az egész várost megmozgató Beach 
Volleyball in the City névre keresztelt 
amatőr strandröplabda-bajnokságot Nyír-
egyháza szívében, amelyet a Hübner-H 
Kft. szervez és szponzorál. Ehhez per-
sze egy hatalmas strandröplabda-pályára 
is szükség van, amelyet alkalmanként 
a templom előtt, 200 köbméter homok 
felhasználásával építenek meg. Az éj-
jel-nappal zajló versenyen Nyíregyháza 
közkedvelt DJ-i szolgáltatják a zenét, az 
esti órákat pedig gálamérkőzések színe-
sítik, amelyeken legendás röplabdások 
és a város intézményeinek, valamint más 
sportágak képviselőinek csapatai mérik 
össze erejüket. 
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A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. nagyot mert álmodni
A Nyíregyháza üdülőövezeteként ismert 
Sóstógyógyfürdő tavaly kiérdemelte a 
Nemzeti Gyógyhely minősítést, amire a 
vezetőség méltán büszke. Ám az ottani 
fürdőkbe nem csupán terápiás céllal ér-
demes ellátogatni: számtalan élmény és 
wellness-szolgáltatás közül válogathat-
nak kicsik és nagyok, s mindezt gyönyö-
rű környezetben. Dr. Podlovics Roland 
vezérigazgató pedig nem dől hátra: tele 
van tervekkel, amelyek a környékbeli 
turistacsalogató intézményekkel való 
együttműködésre, a helyi értékek közös 
kiaknázására épülnek.

– Hogyan képzelje el Sóstógyógyfürdőt az, 
aki még nem járt erre?
– Sóstó Nyíregyházától 5 kilométerre 
északra található. A gyógyhely központ-
ját két természetes tó adja, az egyik part-
ján a hatezer négyzetméteres Aquarius 
Élmény- és Gyógyfürdő található, illetve 
a 8 hektáros, páratlan növénykultúrával 
rendelkező Parkfürdő, ami szezonban egy 
fürdőként, Aquarius Élmény- és Parkfürdő 
néven funkcionál. A területet ráadásul egy 
300 hektáros tölgyerdő övezi, úgyhogy a 
látvány gyönyörű. Talán nem is létezik az 
országban még egy ennyire zöld fürdő.

– Mesélne a sóstói tavakról?
– Már a XV-XVI. századi feljegyzések-

ben is említik a tavakat, amelyek vizének a 
szokásosnál kissé magasabb a sótartalma.  
Az egyik tó a fürdőzők kedvence, hiszen 
kiváló a vízminősége. Ráadásul a tó mel-
lett egy 30 négyzetméteres gyógyvizes ter-
málmedence is található, tehát ha az ember 
átfázik a tóban való úszás után, jólesően 
átmelegedhet a medencében, miközben 
a tóban gyönyörködik. A másik tó inkább 
csónakázásra és horgászásra alkalmas. Jel-
lemző, hogy a tóban süllők is élnek, ami azt 
igazolja, hogy nagyon tiszta a víz. Három 
fúrt kúttal biztosítjuk a vízutánpótlást.

– Mi mindent próbálhatnak ki a látoga-
tók a fürdőben?

– Az Aquarius Élmény- és Parkfürdő 
azonos szolgáltatási struktúrában működik, 
ami azt jelenti, hogy egy jeggyel látogatha-
tók, összesen 22 kinti és benti medencével, 
köztük gyógyvizes élménymedencével és 
versenyuszodával. A legkisebbeket is szá-
mos kuriózummal, például csúszdaparkkal, 
spriccelőkkel vagy sodrófolyosóval várjuk. 
Természetesen a wellness-szolgáltatások 
köre is széles, kezdve a különböző szau-
náktól a Kneipp-taposón át a masszázsig.

– Sóstógyógyfürdő különleges minősí-
téssel rendelkezik.

– Igen, nagy örömünkre az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal 2013. augusztus 
6-án 20 évre engedélyezte a „gyógyhely” 
minősítés használatát. Erre nagyon büsz-
kék vagyunk, hiszen igen szigorú kö-
vetelményeknek kellett megfelelnünk a 
geológiai tényezőktől a víz minőségén át 
a természetes gyógytényezőre épülő egész-
ségügyi szolgáltatások színvonaláig. A mi-
nősítő eljárás egy évig tartott. 

– Ennek bizonyára a turisztikai hatása 
sem mellékes.

– Így van, ez a minősítés komoly turisz-
tikai értékkel bír. Hiszem, hogy Magyaror-
szágon a gyógyturizmus lehet az egyik ki-
törési pont. 2011-ben magyar szakemberek 
kezdeményeztek egy európai uniós irányel-
vet, amelyet hamarosan a nemzeti szabályo-
zásba is be kell vezetni. Ennek értelmében 
az egyes országok társadalombiztosítója 
egy másik európai országban igénybe vett 
egészségügyi szolgáltatás költségeit éppúgy 
állja, mintha abban az állampolgár otthon 
részesült volna, azzal a feltétellel, hogy ez 
nem kerül többe. Elsőre úgy tűnhet, hogy 
az utazási és a szállásköltségekkel együtt a 
mi szolgáltatásunk nem lehet olcsóbb egy 
külföldi számára, mint a saját országában 
igénybe vett ellátás. Igen ám, de a mi gyógy-
vizünk valóban nagyon értékes, s a mi szak-
embereink magas hozzáadott értéket képvi-
selnek. Hiába végeznek például a környező 
országokban is sok helyen balneoterápiát, 
ha azt melegített vízzel teszik. A terápia 
nem lesz olyan hatékony. Ám ha a nálunk 
gyógyuló beteg állapota olyan mértékben 
javul, hogy a korábban 2-3 havonta ismé-
telt kúrán legközelebb csak egy év múlva 
kell részt vennie: ez már valóban nyereség 
a társadalombiztosítónak. Természetesen a 
betegnek is, és nem mellesleg nekünk is. 

– Rendelkeznek elegendő szálláshely-
lyel?

– Ez az a pont, ahol számítunk a beru-
házókra. Vannak ugyan szálláshelyeink, de 
lenne igény egy 150-200 szobás szállodára. 
Az önkormányzat meg is vásárolta a fürdő 
melletti területet, hogy majd rendelkezésé-
re bocsáthassa egy olyan szállodaépítőnek, 
aki lát fantáziát benne. 

– Önöknél milyen fejlesztések zajlanak?
– Folyamatos a beruházás. Három éve 

1,2 milliárd forintból felújítottuk a Parkfür-
dőt, termálmedencéket létesítettünk, kinti 

csúszdaparkot hoztunk létre, rendeztük 
a parkot és utcabútorokat helyeztünk ki. 
Lehetővé tettük az éjszakai fürdőzést, és 
felújítottuk a Hotel Fürdőház felső részét. 
Ez egy háromcsillagos szálloda, amely egy 
gyönyörű, műemléki védelem alatt álló 
épületben kapott helyet. De továbbra sem 
állunk meg. Úgy gondolom, hogy infra-
strukturális és fürdőszakmai beruházásra 
folyamatosan szükség van. Egy szakorvos-
sal is tárgyalunk, ugyanis szeretnénk meg-
valósítani, hogy napi hat órában komplex 
gyógyászati kezelést biztosíthassunk. 
Egyébként szorosan együttműködünk a kö-
zelben található Nyíregyházi Állatparkkal, 
illetve a Sóstói Múzeumfaluval. Az állat-
park újdonsága mostanában a dél-amerikai 
állatok bemutatása, a múzeumfaluban pe-
dig pálinkaházat hoznak létre. Míg nálunk 
évente mintegy 470 ezer látogató fordul 
meg, addig az állatparkban 450 ezer, a mú-
zeumfaluban pedig 50-60 ezer. Mindannyi-
unk érdeke, hogy minél több attrakcióval 
várjuk vendégeinket. 
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A helyi pálinkáról többet is 
megtudhat a magazin honlapján.

Az Aquarius Élmény- és Parkfürdő az ország egyik legzöldebb fürdője

1979-ben született Keme-
csén. 2003-ban szerzett jogi 
diplomát a Miskolci Egyete-
men. Dolgozott parlamenti 
titkárként és ügyvédjelölt-
ként, majd egy építőipari cég 
ügyvezetője lett. Ezt követő-
en uniós projekteket vezetett. 

2011 óta a Sóstó – Gyógyfürdők Zrt. vezér-
igazgatója. Nős, három gyermek édesapja.

Dr. Podlovics Roland



Tudta-e a kállai kettősről?
A kállai kettős feltehetőleg a XVII. 
századból származó táncballada, amely 
egy civakodó, majd kibékülő szerel-
mespár történetét meséli el dalban és 
táncban. A dalt 1950-ben Kodály 
Zoltán feldolgozta vegyeskarra és népi 
zenekarra, Rábai Miklós pedig koreog-
ráfiát készített hozzá.

Nagykálló: hagyománytisztelet és modernizáció
Nagykálló Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye egyik különleges kisvárosa. A csak-
nem nyolcszáz éves települést ma a fejlő-
dés és a modernizáció jellemzi. Az elmúlt 
tíz évben megfiatalodott, megújult az út-
hálózata, látványos városközpont formá-
lódott, amely Juhász Zoltán polgármester 
szerint annak is köszönhető, hogy Nagy-
kálló a pályázati lehetőségek kihasználá-
sának igazi mintapéldájává vált.

Nagykálló a megyeszékhelytől, Nyíregy-
házától alig több mint tíz kilométerre fek-
szik, így jól megközelíthető úton, sínen és 
levegőben egyaránt. Jó a vasúti közlekedés, 
a nyíregyházi repülőtér pedig nincs mesz-
szebb, mintha valaki a fővárosból szeretne 
a Liszt Ferenc repülőtérre eljutni, az M3-

as autópályáról letérve pedig közvetlenül a 
város határába érkezik a látogató. 

A régmúltban elvesztett térségi vezető 
szerepét mára részben visszanyerve Nagy-
kálló előbb kistérségi központ, majd a járá-
si székhely szerepét töltötte be. A település 
célja minden esetben ugyanaz: úgy építeni 
és szépíteni, hogy megőrizzék az értékeket, 
és eközben a város még élhetőbbé, komfor-
tosabbá, igazi otthonná váljon.

Vállalkozásbarát önkormányzatként az 
alapok kiépítése volt az elsődleges, amely-
re sikeres beruházások telepíthetőek. A 
város célkitűzéseinek fő irányát a munka-
helyteremtés és egy élhető, környezettuda-
tos kisváros formálása jelenti, közösségi 
összefogással. A városvezetés a fenntart-
ható szemléletet helyezte tervezésének 

középpontjába, így a település teljes infra-
strukturális háttere megújult. Ennek egyik 
gyümölcse a Nagykállói Ipari Park. A több 
mint 30 hektáros terület előnyös földrajzi 
elhelyezkedésén túl magas színvonalú, tel-
jes körű infrastruktúrával rendelkezik. Az 
ipari park területe határos a vasúti pályá-
val és az autópálya kijáratától is csak 250 
méterre fekszik. Mivel 40-50 km-es közel-
ségben három ország határa található, és 
két nagyobb repülőtér is Nyíregyházán és 
Debrecenben, így ez a térség egyik legjobb 
adottságokkal rendelkező területe.

Nagykállóban a településfejlesztés 
komplex rendszerben történik, ahol a kör-
nyezettudatosság és az innovatív megol-
dások mellett a város gazdag történelmi 
múltjából is merítenek. Egy hely, ahol a 

Harangod a város központjának közelében található ligetes táj, amely kiváló pihenőhely, és számos rendezvénynek ad otthont

Nagykálló büszke az új városházára – sétával és kerékpárral is könnyen megközelíthető



1970-ben született Nyíregyhá-
zán, de Nagykállón nőtt fel. 
Közgazdászként szerzett diplo-
mát. Egyéni vállalkozóként sok-
féle területen dolgozott.  
A TESZOVÁL Kft. ügyvezető 
és termelési igazgatója is volt. 
1998-ban önkormányzati képvi-

selő, 2004-ben pedig polgármester lett. Raliverseny-
zőként rangos versenyeken képviselte Nagykállót.

Juhász Zoltán

modernizáció kéz a kézben jár a múlt és 
a természet tiszteletével, ahol a világhíres 
kállai kettős táncának öröksége és a város 
modern kulturális rendezvényei kiválóan 
megférnek egymás mellett.

Nyáron a Kállai Kettős tér változatos 
programokkal, gasztronómiai bemutatók-
kal, a színes vízjátékok hűsítő hangulatával 
repít olykor a múltba, olykor a karneválok 
világába. Felejthetetlen találkozások szín-
tere ez, ahol megelevenedik a múlt és a tá-
voli földrészek varázslata. 

A forróság elől a megpihenni vágyó 
utazó a megye első úszómedencés fürdő-
jébe is ellátogathat. A város központjához 
közeli nagykállói Nap Strand gyönyörű, 
parkosított területen csendes, kulturált 
környezetben, szép fákkal, zöld pázsittal 
csalogat. Barátságos árú belépőjegyei, 
megújult medencéi és a térség egyik legki-
válóbb termálforrása teszi unikummá. Az 

egyedi atmoszférájú környezetben a für-
dőzés mellett a család minden tagját színes 
programok és változatos sportolási lehető-
ségek várják, finom ételekkel. A szombat 
estéket pedig az éjszakai fürdőzés mellett 
zenés programok teszik még hangulato-
sabbá hétről hétre.

A település határában, Harangodon 
megelevenedik a múlt és a természet, 
ahol fészkén ülő madárként emelkedik 
ki Harangod jelképe, a tánccsűr. A kör-
nyezet, az árnyékot adó erdő sétára és 
kirándulásra hív, felfedezésre csábít. Ha-
rangod dombos lankái között egy csön-
des álomvilág rejti a TÉKA tábort, amely 
évtizedek óta központja a népművészeti 
értékek megőrzésének. Minden évben 
lüktető tánclépések kavarják fel a liszt-
finomságú homokot. A kézműves alko-
tás öröme és a karnyújtásnyira, félelem 
nélkül futkosó ürgekolónia apró népe fe-

lejthetetlen kikapcsolódásra csábítja ide a 
népi hagyományokat kedvelő vendégeket 
a világ minden pontjáról. A nyári prog-
ramok között jól megfér egymás mellett 
a hagyományos népművészeti tábor és a 
legmodernebb technikákat felvonultató, 
európai hírű tereprali kupa is. 

Nagykállóban évek óta megrendezik 
a – már a legelső alkalommal a legjobb 
hazai futamnak választott – országos 
tereprali bajnokság itteni fordulóját, ahol 
világcsapatok is megmérik erejüket a 
nyírségi homokon. A Dél-Nyírség dom-
borzata, terepviszonyai, illetve a tech-
nikai versenyek évtizedes hagyományai 
a sportág egyik központjává avatták a 
várost. Aki ellátogat ide, nemcsak meg-
csodálhatja a versenyeken a terepgépeket, 
de ki is próbálhatja azokat, így mindenki 
számára átélhetővé válik a nagy futamok 
magával ragadó hangulata.

A Nap Strand megújult medencékkel várja a családokat A városban terepralizni is lehet
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A Nemzeti Kegyhely a megnyugvás szigete

Máriapócs a görög katolikus hívek egyik 
lelki központja, amelynek híres köny-
nyező Mária-képe vallási zarándokok 
százezreit vonzza évente. Máriapócs za-
rándokházzal, valamint vallási és kultu-
rális programokkal várja az érkezőket. 
Kapin István, a Nemzeti Kegyhely igaz-
gatója beszélt a kegyhely történetéről.

A Mária-ikont a XVII. század végén festet-
te egy helyi pap öccse. 1696-ban egy na-
pon a pici fatemplomban összegyűlt hívek 
arra figyeltek fel, hogy Mária gyönyörűen 
megfestett szeméből könnyek gördülnek 
alá. A könnyezés egy hónapig tartott. Az 
eseménynek olyan nagy híre kelt, hogy  
I. Lipót császár Bécsbe rendelte a festményt, 
amely a mai napig is a Stephansdomban 
található. A császár egy másolatot küldött 
cserébe Máriapócsnak, s 1715 augusztusá-
ban ez a kép is könnyezni kezdett. A jelen-
ség 1905 decemberében megismétlődött: 
ekkor már orvosok és vegyészek is igazol-
ták: az emberi könnyhöz hasonló összeté-
telű folyadék jelent meg Mária szemében. 
– A legcsodálatosabb kép, amit ismerek, 
de nemcsak a vele kapcsolatos rendkívüli 
események miatt, hanem mert mindennap 
találkozva vele, szelíd és vigasztaló tekin-
tete mindig reményt és örömet ad. Egyéb-
ként egy egyszerű, fára festett kép, melyen 
Mária a gyermek Jézust kezében tartva 

mutatja, hogy ő az Út – mondja Kapin Ist-
ván atya, a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely 
igazgatója. 

A máriapócsi kegytemplom 1715 után 
épült, a település ekkor vette fel a Mária előne-
vet is. – Ekkortól már valóban az Istenszülő 
szentélyeként lehet számolni vele – fogalmaz 
az atya. Máriapócs ma nemcsak a hazai gö-
rög katolikusság, hanem az egész Kárpát-me-
dence sokszínű népeinek kedvelt kegyhelye, 
így nagyon fontos feladat a tapintatos, nyitott 
vendégvárás. Mindez egyúttal kiváló lehető-
ség arra, hogy Máriapócs a béke és a meg-
nyugvás szigeteként egyre több embert vonz-
zon magához. A kegyhely öt-hatszázezer 
zarándokot fogad évente, és több mint 30 
búcsút és zarándoklatot tartanak. Ezek közül 
a két legnagyobb rendezvény a két Mária-na-
pi búcsú augusztus 15-én és szeptember 8-án.

II. János Pál pápa 1991 augusztusában 
járt Máriapócson. Az igazgató szerint az 
adott történelmi helyzetben egy lengyel 
pápa látogatása és magyar nyelven, félmil-
lió hívő előtt megtartott bizánci szertartású 
liturgiája olyan felszabadító, megújító és 
megtartó erővel hatott, hogy egy új pócsi 
időszámítás kezdetét jelentette. A görög 
katolikusok manapság megnyilvánuló 
energiája és öntudatossága sok szempont-
ból innen is eredeztethető. 

www.mariapocskegyhely.huA könnyező Mária százezreket vonz

Rabócsi Tibor nyíregyházi vállalkozó elképzeléseit tettek kö-
vették, és 1993-ban megvásárolta, 1996. november 23-án 
pedig megnyitotta kapuit a tulajdonosok nevét viselő pálya, 
az A.M.G. RabócsiRing. Az Autó-Motor-Gokart (A.M.G.) sport-
komplexummá serdülő létesítmény 1996-tól elsősorban minő-
ségi ralikrosszversenyekkel alapozta meg hírnevét. A 2000-es 
esztendőben a pálya elnyerte a Magyar Nemzeti Autósport 
Szövetség „Év pályája” különdíját.

A komplexum további bővülésével és jelentősen megnöve-
kedett aszfaltfelületével (20 ezer m2) a pálya bekapcsolódott a 
hazai és nemzetközi gokart-, drift- és motoros rendezvényekbe, 
versenyekbe. A folyamatos fejlődésnek köszönhetően 2007-től 
már éjszakai villanyfényes futamokban is gyönyörködhetnek a 
nézők. Az igényes és színvonalas szolgáltatások, a színes ren-
dezvénysorozatok évről-évre kulturált szórakoztatást kínálnak 
az ország és a régió technikai-sport szerelmeseinek.

A versenyekre és az azt követő programokra nem ritkán 
10 ezer néző is kíváncsi. VIP futamok színésznőkkel, újság-
írókkal és politikusokkal, légi bemutatók, ejtőernyős ugrások, 
szórakoztató zenei programok, tűzijáték: csak egy kis ízelítő 
a színes programkavalkádból. A kísérőrendezvények és a lát-
ványos show-elemek olyan embereket is kicsalnak a pályára, 
akik csak érintőlegesen kapcsolódnak az autóversenyzéshez, 
s talán itt ejti őket rabul a benzingőz illata.

A folyamatos fejlődés következtében a pálya immár évek óta 
Drift Európa-bajnoki futamok helyszíne lehet. A RabócsiRing 
nemzetközi szintű versenyrendezéssel, színvonalas infra-
struktúrával és kiszolgálással teszi páratlanná és feledhetet-
lenné a versenyzést és a szórakozást.

A fiatalok gokarttábor keretében sajátíthatják el a gokarto-
zás technikáit, az amatőr és profi gokartosok számára pedig 
a rendezvények időszakának kivételével mindig nyitva állnak 
a pálya kapui.

Az utóbbi években népszerűvé vált az amatőr pályamo-
torozás is, amelynek keretében a robogósoktól a gyorsa-
sági motorosokig saját gépeikkel, szervezetten, biztonsá-
gos körülmények között hódolhatnak szenvedélyüknek az 
érdeklődők.

A cégek csodálatos hangulatban rendezhetik meg itt vevő- 
és partnertalálkozóikat, vállalati rendezvényeiket, csapatépítő 
tréningjeiket.

A RabócsiRing egyik titka az állandó fejlesztés, amit ezután 
is minden erőbedobással tovább folytat.

RabócsiRing: egy nemzetközi versenypálya
Kevesen gondolták volna, mondjuk húsz esztendeje, hogy Máriapócs, a nemzetközi zarándokhely nem csak a pápalá-
togatásról lesz híres. A szabolcsi kisváros mára az ország legmodernebb és leglátogatottabb magyar autósport-cent-
ruma, amely nemzetközi minősítéssel bír.
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Máriapócs tavaly ünnepelte várossá 
nyilvánításának tizedik évfordulóját. 
1993-ban az ország legkisebb városának 
számított, mára ez azonban már nem így 
van. Mint Papp Bertalan polgármester 
mondja, náluk minden adott a nyugodt, 
kiegyensúlyozott élethez. 

Az infrastrukturális fejlődéshez nagy lö-
kést adott az 1991-es pápalátogatás. A kö-
vetkező nagy mérföldkövet pedig a tavalyi 
év jelentette, amikor az autópálya mindösz-
sze másfél kilométernyi közelségbe került 
a városhoz, így gépkocsival immár a fővá-
ros is elérhető akár két óra alatt.

Máriapócs nem csupán a hazai görög 
katolikus lakosság lelki központja, hanem 
a közeli szlovák, partiumi és kárpátal-
jai települések is vallási vonzáskörzetébe 
tartoznak. A szálláshelyek bővülése így 
folyamatos feladata a városvezetésnek. A 
helyi zarándokház száznál is több vendég 

fogadására alkalmas, ám dinamikusan fej-
lődnek a magánszálláshelyek is. 

Máriapócs azonban nem csak a kegy-
hely miatt nevezetes. A kisváros valóságos 
horgászparadicsomnak számít három szép 
tavával, amelyek közelében egy meleg vizű 
termálkút is található. A helyi gyógyvízre 
épülő szolgáltatások kiaknázása szép kihí-
vás a városvezetés számára. A tavak mel-
lett 13 hektárnyi üdülőterület várja azokat 
a magánbefektetőket, akik fantáziát látnak 
a beépítésben. 

A kétezer-kétszáz fős település nevezetes-
ségeinek ezzel azonban korántsem értünk a 
végére. Máriapócson található az ország egyik 
leghíresebb ralikrossz pályája, a RabócsiRing, 
amely több versenyszámban is alkalmas Euró-
pa-bajnoki futamok rendezésére.

A városvezetés számára nagy könnyebb-
séget jelentett a kormány adósságátvállalása, 
így végre sor kerülhetett olyan beruházások-
ra, amelyekről évtizedekig csak álmodtak. Új 

fogászati rendelő létesült, továbbá játszóteret 
és ravatalozót építettek.

Egy európai uniós pályázatnak köszön-
hetően pedig az idén több mint 500 millió 
forintból, az integrált városfejlesztési stra-
tégia jegyében megújul a polgármesteri 
hivatal, új parkolók, termelői piac és kultu-
rális központ épül, az általános iskola nyí-
lászáróit pedig kicserélik.

1961-ben született Nyírbátor-
ban, de mindig is Máriapócson 
élt. Felsőfokú szakmai végzett-
séggel rendelkezik. Évtizedekig 
dolgozott az ivóvíz- és szenny-
víz-üzemeltetés területén. 1994 
óta indul a helyi választásokon 
és azóta tagja a képviselőtestü-

letnek. 2010-ben választották polgármesternek. 
Nős, feleségével két gyermeket nevelnek.

Papp Bertalan

A sokszínű Máriapócson zajlik az élet
Máriapócs és a Szent Mihály-templom a görögkatolikusság lelki központja   Fotók: Borsi Zoltán, Máriapócs

A három tó horgászparadicsommá teszi a települést Rockzene a máriapócsi szabadtéri színpadon
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A Master Good cégcsoport Észak-
kelet-Magyarország területén műkö-
dik, integrált takarmánytermeltetéssel, 
baromfitenyésztéssel és -keltetéssel, 
valamint brojlerhizlalással és feldol-
gozással foglalkozik. A cégcsoport 100 
százalékban a Bárány család tulajdo-
nában áll, amely Magyarország legré-
gibb baromfitenyésztő családja.

A család 107 éve, négy generációra visz-
szamenőleg foglalkozik baromfitenyész-
téssel. A hagyományokat megteremtő 
első generáció a Széchenyi grófok ura-
dalmi baromfitenyésztője volt. A szakmai 
tudás és elkötelezettség apáról fiúra szállt 
– a cégcsoport jelenlegi sikereinek titka is 
ebben az örökségben rejlik. 

A vállalkozás 1994-ben öt fővel indult, 
majd 1998-ban jelentős léptékű és értékű 
beruházásokkal intenzív fejlődés vette 
kezdetét. Ebben az időben épült több 
baromfitenyésztő- és brojlertelep, 
takarmánykeverő üzem, és 
elindult a mezőgazdasági 
növénytermesztés is. A 
fokozódó verseny és a 
folyamatos piaci kihívá-
sok szükségessé tették 
a cég tevékenységi 
körének bővítését, s 
egy teljes körű ba-
romfiintegráció 
megteremtését. 
A termékpálya 
valamennyi terü-
letét – a szántóföldtől 
a fogyasztó asztaláig – 
minőségirányítási rendszer 
kontrollálja.

Több nyugat-európai tanulmányút 
tapasztalatai alapján került a fejlesztési 
célok közé az úgynevezett szabadtartásos 

baromfinevelés magyarországi megho-
nosítása. A 2001-ben elindított Tanyasi 
Csirke-programban előállított termékek 
rögtön meghódították a piacot, a vevőkör 
napjainkban is folyamatosan bővül. A ta-
nyasi csirkék hagyományos, szabadtartá-
sos körülmények között nőnek fel, s egész 
életük során figyelmes gondoskodásban 
részesülnek. A tanyasi csirke íze felidézi 
bennünk a nagyanyáink udvarán kapirgá-
ló csirke feledhetetlen zamatát. A takar-
mánynövények termesztési integrációját, 
a baromfitenyésztést és -keltetést, az ipari 
brojlerhizlalást, valamint a tanyasi csirke 
szabadtartású nevelését és a mezőgazda-
sági alaptevékenységet a Baromfi Coop 
Kft. végzi.

Az élőbaromfi elsődleges feldolgozását 
(vágás és darabolás) az elő-

készített és a feldolgozott 
termékek előállítását, 
valamint az értékesítést a 
Master Good Kft. szerve-

zi és irányítja. 
Az elmúlt néhány év-

ben a Master Good me-
nedzsmentjének sikerült 

új piacok felé nyitnia. 
A korábbi exportpia-
cok (Svájc, Németor-
szág, Ausztria, Anglia, 

Románia, Lengyelor-
szág, Szlovákia, Csehor-

szág, Hollandia, Bulgária) 
mellett a Master Good cég-

csoport ma már Dél-Koreá-
ba, Kínába és Dél- Afrikába 

is exportál, továbbá a meglévő 
partnereknél is növekedett az érté-

kesítés mennyisége.
Mindezek együttesen tették szüksé-

gessé a jobb minőségű termékek hatéko-
nyabb előállítását, a kapacitás bővítését, 

hogy a heti 280 ezer csirkéről heti több 
mint hétszázezer darabra növeljék a Mas-
ter Good üzemeiben a termelést.

A kisvárdai üzem Közép-Európa 
legnagyobb kapacitású csirkevágó üze-
me, amely a hazai termelés csaknem 30 
százalékát adja. Az üzem látja el a hazai 
és a külföldi üzletláncok mellett a cseh,  
a szlovák és az angol Tesco áruházakat. A 
Master Good büszke tagja és beszállítója 
az európai McDonald’s ellátási láncá-
nak. Európa 16 országának McDonald’s 
éttermeibe jutnak el a kisvárdai üzemből 
kikerülő csirketermékek.

Komoly minőségirányítási rendszer szerint zajlanak a folyamatok

Közép-Európa legnagyobb baromfifeldolgozója

Bárány Péter, Bárány László és ifj. Bá-
rány László: 100 százalékban családi 
kézben a vállalkozás
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A vonzó Kisvárda a lehetőségek városa

Csaknem húszezres lakosságával 
Kisvárda a megye egyik legnagyobb 
települése. Oktatási, kulturális és turisz-
tikai szempontból is vonzó város. Mint 
Leleszi Tibor polgármester mondja, 
nem véletlenül lett a város szlogenje:  
„Kisvárda – a város, ahová visszatérsz”.

– Milyenek Kisvárda földrajzi adott-
ságai?
– Kisvárda Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében a szlovák, az ukrán és a román 
határ közelségében, a megyeszékhelytől 45 
kilométernyi távolságra, északkeletre talál-
ható. Lakónépessége közel 18 ezer fő, mely-
lyel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik 
legnagyobb településének mondható. 

– Mi jellemzi a város kulturális életét?
– Kisvárda a megye számára is fontos 

oktatási központ. Iskolaváros funkcióját szá-
mos oktatási intézménynek köszönheti. A 
város kulturális életét, színes és pezsgő 
mivoltát a város kulturális intézményei 
teremtik meg, melyek rendszeres helyszínei 
és közreműködői a különféle rendezvények-
nek. Az utóbbiak sorából kiemelkedik az 
1989 óta minden évben megrendezett 
Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja. 

– Hol kapcsolódhatnak még ki a turisták?
– Többek között a Várfürdőben, ahol 

a jó minőségű gyógyvíznek köszönhetően 

egész évben kellemes kikapcsolódásban 
lehet részük a gyógyulni és pihenni vágyó 
vendégeknek. Kisvárda turisztikai szem-
pontból is kiemelkedő, nemcsak a megye, 
hanem az ország szintjén is. Nem véletle-
nül választottuk szlogenünknek: „Kisvárda 
– a város, ahová visszatérsz”.

– Hogyan jellemezné az önkormány-
zat munkáját? 

– Vallom, hogy a városvezetés akkor 
működik jól, ha az egyén ügyes-bajos dol-
gait, boldogulásának lehetőségeit szolgál-
ja, segíti.

Az ilyen hivatástudattal működő önkor-
mányzat felelősnek érzi magát azért, hogy a 
lakosság szolgálatára legyen, és ügyfélbarát, 
szolgáltató közigazgatási munkát folytasson. 
Kisvárda önkormányzata nem csupán vallja 
ezeket az elveket, de a mindennapokban is a 
város lakóit, a helybélieket és az ide látogató-
kat segíti. 

– Milyen utat tett meg a település az 
elmúlt években?

– Visszatekintve a mögöttem és mögöt-
tünk lévő majdnem négy évre és a 2013-as 
esztendőre, meg kell állapítanom, hogy 
városunk, Kisvárda nagy utat tett meg. 
Ahogy kedves barátom, német testvérváros-
unk, Hildburghausen polgármestere fogal-
mazott, amikor 2013 végén nálam tett láto-
gatást: „A fejlődés robbanásszerű.”

2013-tól ugyanis városunkban megkez-
dődött a lassú fellélegzés időszaka pénz-
ügyileg, beruházási szempontból pedig a 
robbanásszerű változások korszaka indult 
el. Több mint 4 milliárd forint pályázati 
pénzt fordítottunk felújításra, fejlesztésre, 
illetve az idei évet kiegyenlített számlák-
kal, valamint 250 millió forint számlapénz-
zel kezdtük. 

– Milyen fejlesztéseket hajtottak végre 
Kisvárdán?

– Számtalan kulturális program való-
sult meg az elmúlt négy évben, melyekkel 
nem csak teremtettük és ápoltuk hagyomá-
nyainkat, hanem élhetőbbé tettük 
Kisvárdát, megmozgatva a város és a kör-
nyékbeli települések apraját, nagyját. Meg 
kell említenem leglátványosabb beruházá-
sunkat: az egész belvárosunk megújulását, 
az új Városházával és a sétálóutcával. 

Mindazokat a célokat, amiket képvise-
lőtársaimmal a négyéves programjaink-
ban kitűztünk, megfelelő ütemben végre-
hajtottuk, sőt, azokat a jó Istennek köszön-
hetően túl is szárnyaltuk, ahogy azt a fej-
lesztések és a város pénzügyi helyzete is 
mutatják. Megkérdőjelezhetetlen tanúink 
a megújult belváros és a város kasszájá-
ban lévő összeg.

Kisvárda vezetése, együttműködve a 
városlakókkal, egy élhető Kisvárdát terem-
tett az elmúlt négy évben.

1959-ben született Kisvárdán. 
Szabolcsveresmarton nőtt fel. 
Mérnöki, pszichológiai és teo-
lógiai tanulmányokat folytatott. 
Tervezőmérnökként kezdte 
pályáját, majd mérnöktanár lett. 
Hajdúdorogon, később Záhony-
ban dolgozott gimnáziumi, 

szakközépiskolai és kollégiumi igazgatóként. Nős, 
két fiúgyermek édesapja. 2010 óta polgármester.

Leleszi Tibor

A megújult Városháza és a Szent László-szobor

A Várkert kiváló helyszín a kikapcsolódáshoz A Várfürdő gyógyvízzel kényeztet

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

A kisvárdai születésű Dolhai  
Attila színművész videoüzenetét  
megnézheti a magazin weboldalán.
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A Bereg fővárosa, Vásárosnamény 35 éve város

Vásárosnamény a beregi térség központ-
ja, 8700 lakossal. A város négy korábbi te-
lepülés összeolvadásával jött létre, és ez a 
mai napig is érezteti a hatását. Mint Filep 
Sándor polgármester mondja, náluk min-
denből több van: több templom, több fo-
cicsapat, több hagyományőrző kör. De ez 
nem elválasztja egymástól az embereket, 
hanem inkább színesebbé teszi az életet.

A polgármester szerint a szlogen, miszerint 
„a kormány odafigyel Beregre”, nem ma-
radt meg csupán az üres szólamok szintjén, 
hanem valósággá vált. Többek között az 
autópálya-építés, a Tisza-híd létrehozása, 
az adósságátvállalás, a munkahelyterem-

tés és a közmunkaprogram igazolja ezt, és 
ennek következtében a város vezetősége is 
egészen más minőségű munkát tud végez-
ni. Az elmúlt években két körforgalom is 
épült, jelentősen megnövelve a közlekedés 
biztonságát, és hamarosan épül a következő. 
Idén a Közigazgatási Hatósági Szolgálat új 
központját adta át a miniszterelnök Vásá-
rosnaményban, ami azt jelenti, hogy a Pest 
megyében és a Dunától keletre elkövetett 
közlekedési szabálysértések ügyében ez az 
új központ az illetékes. Nem mellesleg, a 
szolgálatnak köszönhetően háromszáz új 
munkahely keletkezett. A város a tanyafej-
lesztési programra is nyert támogatást, amit 
a tanyai termékek piacra juttatására fordít.

Vásárosnamény az idén ünnepli várossá 
avatásának harmincötödik évfordulóját, és 
ez különös fényt ad a szokásos rendezvé-
nyeknek, például a Beregszásszal májusban 
közösen megrendezett Beregi Ünnepi Hétnek 
vagy a júliusi Zoárd-napi Sokadalomnak. 
Ezen az eseményen főszerepet játszanak a 
tájjellegű beregi ételek, például a lapcsánka 
vagy a pici töltött káposzta, amelyből „akár 
tizenkettő is lecsúszik akkor is, ha nem éhes 
az ember”, mondja a polgármester.

Négy folyó is átöleli a várost: a Krasz-
na, a Szamos, a Tisza és a Túr, így Vásáros-
namény a vízitúrák kedvelt csomópontja. 
Gergelyiugornya városrész büszkélkedhet 
a Tisza-part legnagyobb homokos strandjá-
val. A népszerű üdülőhely a fiatalok kedvelt 
bulihelyszíne, de a városvezetés a jövőben a 
családok felé is szeretne nyitni.

A szeptemberi szüreti mulatságon az aprók is táncra perdülnek

1967-ben született Vásárosna-
ményban. Tanító-testnevelő, 
matematika szakos tanár. Nyolc 
évig iskolaigazgatóként dolgo-
zott, majd önkormányzati képvi-
selő lett. A megyei közgyűlés 
tagja, a Beregi Többcélú Kistér-
ségi Önkormányzati Társulás 

elnöke. 2010-től polgármester. Alapelve: „Ne vegye-
nek észre ott, ahol vagy, de hiányozz, ha elmész.”

Filep Sándor

A szép Fehérgyarmat Szilvaország központja

Fehérgyarmat a Tisza, a Szamos és a 
Túr ölelésében fekszik. Dr. Tilki Attila 
polgármester szerint a szatmári térség 
egyik legszebb városa, amely természeti, 
kulturális és épített kincsekben is bővel-
kedik. A város 30 kilométeres körzetében 
például három, Europa Nostra-díjas kö-
zépkori templom is található (Sonkádon, 
Gyügyén és Szamosújlakon).

A város és környéke kiválóan alkalmas a fel-
lendülőben lévő vallási turizmus kiaknázá-
sára, mondja a polgármester. Nyolc ország 
tizenegy kistérségével együtt ezért is pá-
lyáztak a Thetris program keretén belül arra, 
hogy az okostelefonokra letölthető alkalma-
zások segítségével több nyelven is elérhető 
legyen a környékbeli gyönyörű templomok 

története és a velük kapcsolatos érdekessé-
gek. A fehérgyarmati református templom-
ban – amely az 1479-es kenyérmezei csata 
hadisarcából épült – kilenc táblagép és wifi 
várja az érdeklődőket.

Ahogyan mondani szokták, Fehérgyar-
mat Szilvaország egyik központja, hiszen 
itt terem az úgynevezett „nemtudomszilva”, 
az a bizonyos apró szemű fajta, amelyből 
ízletes lekvár és pálinka főzhető. A turisták 
saját szemükkel is megtekinthetik, hogyan 
készülnek ezek a finomságok.

Aki elfárad a szilvaevésben és a pálin-
kaivásban, az a város fürdőjében frissül-
het fel, amely hamarosan megújul, és egy 
33 méter hosszú tanuszodával is bővül. A 
fürdőben a magas sótartalmú helyi gyógy-
vizet használják, ahogyan a kórház reha-

bilitációs részlegén is: ez a víz alkalmas 
a mozgásszervi panaszok enyhítésére és a 
rehabilitációban is jelentős szerepe lehet.  
A fehérgyarmati kórház egyébként az or-
szág legkeletibb kórháza, nem csoda tehát, 
hogy például a szülészeti osztály pácien-
seinek egy része a Partiumból vagy Kár-
pátaljáról érkezik. Ez is mutatja, hogy Fe-
hérgyarmat igazán jó kapcsolatokat ápol a 
közeli román és ukrán településekkel.

Fehérgyarmat jelentős rendezvénye a 
Gyarmati Vigasságok, amelyet az idén 
augusztus harmadik hétvégéjén rendeznek 
meg. A vidám ünnepen a gyarmat utóne-
vű települések mutatják be – elsősorban 
a honfoglalás korához igazodó hangulati 
elemek közepette – kulturális és gasztro-
nómiai kincseiket.

Uniós forrásból még az idén felépül egy új lovarda

1967-ben született Kisvárdán. 
Nyíregyházán szerzett orosz-
történelem szakos tanári diplo-
mát, majd Debrecenben a jogi 
egyetemet is elvégezte. Évekig 
tanított, majd 2002-től alpol-
gármester, 2006-tól országgyű-
lési képviselő és polgármester. 

A Fehérgyarmati Önkéntes Tűzoltóság elnöke. 
Nős, két egyetemista lánya van.

Dr. Tilki Attila



Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 19

A negyvenöt éve városi ranggal büszkél-
kedő Mátészalka a szatmár-beregi tér-
ség központja. Mint Szabó István pol-
gármester mondja, a fejlesztési terveket 
nem csupán a városra kell szabni, hanem 
a térség igényeihez kell igazítani.

A XIII. századi első írásos említésektől 
kezdve nyomon követhető az egykor 
különálló, majd összenövő települések, 
településrészek története. Királyi ado-
mánylevelek, nemesi családok birtokszer-
vező tevékenysége, hitbérek, hozományok, 
átruházó nyilatkozatok és birtokjogi perek, 
fejlődést, stagnálást, vagy éppen pusztulást 
hozó korszakok váltakozásai befolyásolták 
ezt a több évszázados településfejlődést. 

A negyvenöt évvel ezelőtti várossá nyil-
vánítás és az azt megelőző néhány évtized 
Mátészalka életében a térségi-központi 
szerepkörben való megszilárdulás kora 
volt. Korábban a több évszázados mezővá-
rosi múlt nem tette igazán versenyképessé 
Mátészalkát Beregszász, Munkács, 
Szatmárnémeti, Nagykároly és 
Nyíregyháza gyűrűjében. Egy máig feldol-
gozhatatlan nemzeti tragédia, az ország 
szétdarabolása következtében válhatott a 
szatmár-beregi térség központjává, 1920-
tól 1950-ig megyeszékhelyi szerepkörrel.

A 2007-ben megnyíló európai uniós 
források fogadására készülve 2006-ban 
úgy látott munkához a városvezetés, hogy 
a működés egyre növekvő hiánya mellett 

az eladósodásba kényszerülő önkormány-
zatnak kellett megőriznie és fenntartania az 
akkor 1800 ember munkahelyét jelentő 
intézményrendszer működőképességét, és 
elkészíteni jövőbe tekintő terveit. 
Mátészalkának, térségben betöltött szerep-
köréhez igazodva, fejlesztési terveit nem 
csupán a városra kell szabnia. Az oktatás, a 
közlekedés, az államigazgatás, a kultúra és 
az egészségügy egyaránt a város és von-
záskörzete együttes igényeinek kell, hogy 
megfeleljen. 

Túlzás nélkül állítható, hogy az önkor-
mányzat történetében egyedülálló nagy-
ságrendben indultak el programok a funk-
cióbővítő városszépítés, a kultúra, az okta-
tás, a közigazgatás, a közlekedés, a közmű-
vek és a sport infrastruktúrájának fejleszté-
sére, valamint a szervezetfejlesztés, a 
humánerőforrás-fejlesztés és a foglalkozta-
tás területén. Számokban kifejezve mint-
egy 6,4 milliárd forintnyi elnyert támoga-
tással 3,4 milliárd forint értékű befejezett 
és 4,3 milliárdnyi magvalósítás alatt vagy 
befejezés előtt álló projektet jelent. 

Mindezek nyomán megújuló általános 
és szakképző iskolát, korszerűsödött, meg-
szépült óvodát, műfüves sportpályát, meg-
újult utakat, közterületeket, bővülő kórhá-
zat, a munkába járást segítő hivatásforgal-
mú kerékpárutat, hőszigetelt köntöst öltött 
panelházakat láthatunk a városban. 

Mátészalkának sikerült megőriznie a tér-
ség gazdasági életében betöltött szerepét is. 
A közszférán kívül, a mindenkit meggyen-
gítő válság ellenére is többmilliárdos fej-
lesztések, kapacitásbővítő, munkahelyte-
remtő és -megőrző beruházások valósultak, 
valósulnak meg. 2007-től napjainkig a köz-
szféra és a Mátészalkán telephellyel rendel-
kező vállalkozások több mint háromszáz 
nyertes pályázata révén mintegy 16 milliárd 
forint fejlesztési forrás hasznosult a város-
ban. Ennek köszönhetően Mátészalkán a 
munkanélküliség a térségi átlag fele. 

A funkcióbővítő városközpont-rekonst-
rukciós pályázat utolsó, de leginkább várt 
darabjaként befejeződött a kulturális köz-
pont, az egykori megyeháza és a színház 
épületegyüttesének felújítása. Megújult a 

helyi közigazgatás másik történelmi épüle-
te, az egykori főszolgabírói hivatal – amely 
a felújítás előtti utolsó funkciójában köz-
ponti orvosi rendelőként működött –, s 
most ismét a járási közigazgatás székhelye 
lett. Elkészült a fontos középületek által 
szegélyezett Kölcsey tér átfogó rekonst-
rukciója is. Végéhez közeleg az újabb 
óvodai fejlesztés, melynek talán legkedve-
sebb darabjai a műfüves ovi-focipályák. 
Elkészült a gimnázium természettudomá-
nyi oktató laboratóriuma a kapcsolódó 
oktatást támogató és tananyag-fejlesztési 
elemekkel. Megkezdődhet a Mátészalka és 
Kocsord közötti kerékpárút építése, a 
Krasznán átívelő kerékpáros és gyalogos 
híddal. Több kilométernyi belterületi út 
felújítását végzik el a nyár folyamán, aho-
gyan elkészül a belterületi csapadékvíz-
elvezető rendszer átfogó felújítása, és a 
hiányzó részek megépítése is.

A 2014-2020 közötti tervezési és fej-
lesztési időszakra készülő terveket a helyi 
gazdaság fejlesztése dominálja majd, de az 
önkormányzat nem tehet le a városi életmi-
nőség javítását szolgáló terveiről sem. Az 
elkészült és elfogadott új megyei fejleszté-
si dokumentumok Mátészalkát járási köz-
ponti szerepkörén túl a megye egyik 
alközpontjaként nevezik meg. Ez fontos 
változás a korábbi tervezési elvekhez 
képest! Nem kényszeríti értelmetlen ver-
senyre a várost és a járás kistelepüléseit. A 
városvezetés nagy lépéseket tett, hogy 
Mátészalka és a térség együtt fejlődjön, 
de sok még a feladat.

1959-ben született Gyöngyö-
sön. 1979 óta él Mátészalkán. 
Magasépítő üzemmérnök, 
ingatlangazdálkodói szakokle-
véllel. 1994 és 1998, valamint 
2002 és 2004 között a megyei 
közgyűlés tagja, ahol 2004-
ben lemondott mandátumáról.  

1998-tól 2006-ig országgyűlési képviselő. 2006 
óta polgármester. Nős, két gyermek apja.

Szabó István

A felújított kulturális központ

Mátészalka a térség egyik fontos központja

A Mátészalkai Járási Hivatal épülete
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Kastélyturizmus a virágzó Baktalórántházán
A Nyírség középső részén fekvő Bak-
talórántháza két egykori település – 
Nyírbakta és Lórántháza – összeépülése, 
egyesítése nyomán vált eggyé, s 1931 óta 
közigazgatásilag is összetartozik. Nagy 
Lajos polgármester büszke arra, hogy 
települése több mint tíz éve városi rangot 
kapott, tavaly pedig járási székhely is lett.

Baktalórántháza Nyíregyházától 25 ki-
lométerre kelet felé található, de több 
nagyobb várostól – Vásárosnamény, Má-
tészalka, Kisvárda – is nagyjából ugyanek-
kora távolságra van. Jó a közlekedése: a 41. 
számú főút átszeli, de a M3-as autópálya is 
közel, mindössze 8 kilométerre halad el a 
várostól. Mindez arra predesztinálja, hogy 
(kis)térségi központ legyen. Nem véletlen 
tehát, hogy a Közép-Nyírségi Önkormány-
zati Többcélú Kistérségi Társulás központ-
ja, 2013. január 1-je óta pedig járási szék-
hely. Az előbbi társuláshoz 19 település 
tartozik összesen 35 ezer lakossal, míg az 
utóbbi 12 település 20 ezer lakosának nyújt 
közigazgatási szolgáltatást.

Baktalórántházának katasztrófavédelmi 
őrse, azaz hivatásos tűzoltósága, önálló 
rendőrőrse is van, ezenkívül köznevelési 
körzetközpont is, hiszen középiskolájában 
mintegy ezer diák tanul. Ezek az adottsá-
gok mind-mind alkalmassá teszik arra, 
hogy virágzó kisváros legyen ez a ma 3850 
állandó lakosú település.

A munkanélküliségi ráta azonban egyelő-
re elég magas: az aktív korú lakosság 25 szá-
zalékának nincs állandó munkahelye. Az ön-
kormányzat egyik fontos feladatának tekinti, 
hogy az elkövetkezendő években minél több 
vállalkozást csábítson a településre. A felté-
telek adottak, hiszen a település ipari parkkal 
is rendelkezik. A vállalkozások számára azért 
is lehet vonzó Baktalórántháza, mert szinte 
teljesen (98 százalékban) kiépült az infra-
struktúra: a gáz-, szennyvíz- és ivóvízhálózat 
mellett a belterületen minden út szilárd bur-
kolatú, a város saját kábeltelevíziót működ-
tet. Az utóbbi 4-5 évben kistérségi járóbeteg-
szakellátási központ épült, óvoda-felújítás és 
-bővítés történt, megszépült a városközpont: 
felújított városháza, könyvtár, művelődési 
ház, sportszertár és öltöző várja a lakosokat. 
Az önkormányzat rendszeresen részt vesz a 
közfoglalkoztatási programokban. 

A városvezetés természetesen nem dől 
hátra. Még az idén elkezdődik például egy 
tanuszoda építése. Ugyancsak közeli fel-
adat az egyik általános iskola épületének 
felújítása: a fűtés korszerűsítése és a hom-
lokzat szigetelése. (A városközpontban 
lévő iskolát már korábban rendbe hozták.) 

De a legnagyobb kihívást a Degenfeld-
kastély és a hozzátartozó természetvédel-
mi park rendbehozatala jelenti. A kastély 
ugyanis 15 éve lakatlan. A korábban be-
nyújtott, ötszázmillió forintos pályázatot 
ezekben a napokban bírálják el. A kastély-

nak elsősorban turisztikai célú hasznosítása 
jöhet szóba. Mint a polgármester mondja, 
a kastélyban interaktív múzeumot szeret-
nének berendezni, s természetesen a hozzá 
tartozó természetvédelem alatt álló park 
gondozása is része a projektnek.

A városházát is felújították

1969-ben született Baktaló-
rántházán. 1991-től pénz-
ügyesként, alpolgármester-
ként, valamint jegyzőként 
tevékenykedett az önkor-
mányzatnál. 2006-ban pol-
gármesterré választották. 
Ezen kívül jelenleg a Közép-

Nyírségi Kistérség elnöke is. Nős, két leány-
gyermeke van.

Nagy Lajos
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Újfehértó és az orchidea
Újfehértó 1992-ben lett vá-
ros, de a lakosok Nagy Sán-
dor polgármester szerint 
megőrizték a jó értelemben 
vett falusi attitűdjüket: itt 
még köszönnek egymásnak 
az emberek… A városvezetés 
törekvése az, hogy Újfehértó 
élhető, csendes, nyugodt kis-
város maradjon. 

Újfehértó sokáig a két köze-
li nagyváros, Nyíregyháza és 
Debrecen árnyékában élt. En-
nek sok előnye, de némi hát-
ránya is volt. Mint Nagy Sán-
dor polgármester mondja, az 
újfehértóiakkal a környékbeli 
nagyvárosokban elsősorban 
mint munkaerővel számolnak, 
és igencsak jól járnak az itteni 
emberekkel. Úgy véli, iskolá-
zottság és szaktudás tekinteté-
ben a helyiek remekül megáll-
ják a helyüket. Ám míg a 80-as, 
90-es években egyre több fiatal 
került el szülővárosából, addig 
a kétezres évek közepén meg-
fordult ez a tendencia, aminek 
a városvezető különösen örül.

A település lakosai első-
sorban mezőgazdasági tevé-
kenységből élnek, különösen 
a meggy, a szilva és az alma 
termelésében jeleskednek, da-
cára annak, hogy a termőterü-
let nem a legkiválóbb, lévén, 
hogy Újfehértó a hajdúsági 
löszhát határán helyezkedik el. 
A termények nagyobb részét 
nyersen értékesítik, kisebb ré-
sze aszalóüzembe kerül. A pol-
gármester egyik célja az, hogy 
elősegítse a mezőgazdasági 

termékek elsődleges helyi fel-
dolgozásának kialakítását.

Újfehértón 2010 és 2014 
között több mint ötmilliárd 
forint értékben hajtottak vég-
re fejlesztéseket. Novemberre 
készül el 1,6 milliárd forintból 
a szennyvízhálózat harmadik 
üteme, amelynek köszönhető-
en a városban 95 százalékos 
kiépítettség valósul meg. Egy 
450 millió forintos pályázatnak 
köszönhetően jelenleg is folyik 
a városközpontban egy funkció-
bővítő beruházás. Ezen kívül a 
Nozdrovitzky-kastély, a piac, a 
görög katolikus és a református 
templom, a művelődési köz-
pont, valamint jó néhány autó-
parkoló felújítása is megtörtént. 
Tavaly ősszel pedig átadtak egy 
tágas csoportszobákkal rendel-
kező új óvodát is. 

Aki június első felében Új-
fehértón jár, annak érdemes 
egy kis kitérőt tennie az orchi-
deás rét felé, ahol néhány napig 
virágzik bennszülött orchidea-
fajunk, a pompás kosbor!

Ilyen volt és ilyen lett: az óvoda teljesen megújult

1956-ban született 
Debrecenben. Nyír-
egyházán üzemmér-
nöki diplomát, majd 
Szarvason pénzügyi 
és számviteli vég-
zettséget szerzett. 

Polgármesterként ez a huszadik éve, 
miközben tagja volt a megyei 
önkormányzatnak, valamint ország-
gyűlési képviselőként is dolgozott. 
Nős, két gyermeke van.

Nagy Sándor

Élet a rétközi Demecseren
Demecser a Rétköz közép-
pontjában helyezkedik el. Az 
okiratok már az 1200-as évek-
ben említik a nevét. Mocsaras 
vidéken fekszik, földjének 
magas salétromtartalma okán 
nem véletlen, hogy ősidők óta 
a káposztatermesztés volt a 
meghatározó mezőgazdasági 
tevékenység. A város mai éle-
téről Kiss Gyula polgármester 
beszélt.

A káposzta sokáig főszerepet 
játszott a település életében. Het-
ven éven át egy nagy savanyító 
üzem is működött Demecseren, 
amit 1985-ben zártak be.  Ekkor 
azonban a technológiát elavult-
nak nyilvánították, és a nagyüze-
mi káposztasavanyítást átvitték 
Vecsésre. Egy darabig még De-
mecserből szállítottak alapanya-
got, ám egy idő után a káposzta-
termesztés hanyatlásnak indult. 
A hagyományok újraélesztése 
céljából rendezik meg 2004 óta 
minden évben a Demecseri Ká-
posztás Napokat több tízezer 
ember részvételével. A rendez-
vényen számtalan káposztás ételt 
kóstolhatnak meg a vendégek, és 
egyúttal igyekeznek népszerűsí-
teni is a káposztát. Az esemény 
– amely idén jubileumot ünne-
pel – kulturális programja is igen 
gazdag, rendszerint legalább 
500, többnyire helybéli fellépő-
vel. Ilyen a 38 tagú fúvószenekar 
is, amely fél Európát bejárta már, 
s amelyre a város igen büszke.

Demecseren az utóbbi évek-
ben jelentős infrastrukturális 
fejlesztések történtek. Csaknem 
6 kilométer hosszú belterületi 
úthálózatot portalanítottak, mart 
aszfalt felhasználásával pedig 
mintegy 4500 négyzetméter út-
felületet kezeltek saját erőből.

Idén az egyik legfontosabb 
beruházás az új orvosi rende-
lő építése, amelyre a város 54 
millió forintot nyert egy uniós 
pályázaton. A kivitelezés május 
közepén kezdődött, és a tervek 
szerint szeptember végére befe-
jeződik. 

Jelentős szerepe van a tele-
pülésen a közfoglalkoztatás-
nak. Az elmúlt évben például 
mintegy 500 tartós munkanél-
küli kapott így munkát. Való-
ságos kis betonüzemet hoztak 
létre, ahol különböző eleme-
ket gyártottak az itt dolgozók, 
kezdve a díszburkolattól, a jár-
da-, az árok-, a csatornaelemig, 
mederlapokig, sőt, betonoszlo-
pokat és fűbetont is készítet-
tek, melyeket fel is használtak. 
A több ezer betonelem értéke 
megközelíti a 8 millió forintot. 
A további munkahelyteremtés 
érdekében az önkormányzat 
igyekszik ösztönözni a vállal-
kozókat azzal, hogy biztosítja 
számukra a területet. Tervei 
között szerepel a vállalkozók 
klubjának létrehozása.

A városvezetés célja elérni, 
hogy aki Demecseren szeretne 
élni, az érezze jól magát, és ta-
lálja meg a számítását. 

Káposztás Napok: gasztronómia és kultúra

1954-ben született 
Demecserben, pedagó-
guscsaládban. Matema-
tika-fizika oktatástech-
nológia szakon végzett. 
Másfél évtizedet töltött 
a katedrán, majd isko-

laigazgató lett. Pedagógusi tevékenysé-
gét többek között Mikola Sándor-díjjal 
ismerték el 1997-ben. 2003-ban polgár-
mesterré választották. Nős, két gyermek 
édesapja.

Kiss Gyula
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Közjóléti fejlesztések a NYÍRERDŐ Zrt. területén
A NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt. 
– a hagyományos erdőgazdálkodás 
mellett – kiemelten fontosnak tartja 
az általa kezelt állami erdők közjóléti 
funkcióinak további bővítését, az erdő 
immateriális szolgáltató képességének 
javítását. A közjóléti beruházások 
tekintetében a 2013-as év kiemelkedő 
volt az Észak-Alföld legnagyobb 
erdőgazdálkodójának életében. A 
NYÍRERDŐ Zrt. 334 millió forintot 
költött közjóléti fejlesztésekre. Mintegy 
270 millió forint értékű beruházás a 
Debrecen várostól keletre elhelyezkedő 
Erdőspuszta tájon valósult meg. 

Az egyik legjelentősebb beruházás 
az Országos Kéktúra fejlesztéséhez 
kapcsolódott. Megújult a Fancsikai-kilátó, 
rendbe tettek az Erdőspusztákon egy 8,1 
kilométeres turistautat, valamint egy 4,3 
kilométeres kerékpárral is látogatható út 
stabilizálása is megtörtént. Így a Vekeri-
tótól a Mézes-hegyi tavak érintésével a 
Panoráma úti becsatlakozásig tipikus erdei 
körülmények között lehet kerékpározni. 
Hármashegyen a társaság felújított 10 
meglevő berendezést (padokat, asztalokat, 
tűzrakó helyeket) és két esőbeállót. Ezeken 
túl a túraútvonal mellett 21 új fedett és 
fedetlen pihenőhely létesült. A fejlesztés 
összesen 171,7 millió forintba került. A 
társaság a pénz legnagyobb részét, 163 
millió forintot Magyar Természetjáró 
Szövetséggel konzorciumot alkotva nyerte 
el egy európai uniós pályázat részeként. 
Az erdőgazdaság – a tulajdonosi jogokat 
gyakorló Magyar Fejlesztési Bank 
Zrt. támogatásával – 8,7 millió forint 
saját forrás biztosításával járul hozzá a 
fejlesztés költségeihez. 

A fejlesztések másik nagy területe a Bánki 
Pihenőcentrumhoz kötődött. A Debrecentől 
10 kilométerre keletre található komplexum 
minden korosztály számára lehetőséget 
biztosít a kikapcsolódásra és a szabadidő 
hasznos eltöltésére. Az Erdőspusztai 
Bemutatóház 37,6 millió forintból szépült 
meg. A beruházás során az épület belső 
burkolatait, ablakait kicserélték, valamint 
egyebek mellett korszerűsítették a világító- 
és a fűtési rendszert is. A belső tér alkalmassá 
vált akár nagyobb létszámú konferenciák 

lebonyolítására is. Az erdőgazdaság további 
10 millió forintot fordít a Bemutatóház 
kultúrtörténeti és biológiai témájú 
kiállításának kialakítására. Az Arborétum 
területén megépült egy, a környezetbe jól 
illeszkedő kültéri foglalkoztató ház, 22,5 
millió forintos költséggel. Ezzel egyidejűleg 
az itt található kilátó tetőszerkezetét is 
kicserélték, a munka elvégzése mintegy 1,3 
millió forintba került. 

A természetjárók körében igen kedvelt a 
közelben fekvő Vekeri Pihenőcentrum. Itt, a 
szigetre vezető teherhíd korszerűsítése már 
befejeződött, erre 10 millió forintot költött 
az erdőgazdaság. További 12,3 millió 
forintból pedig a szigeten egy fedett filagória 
is megépült. Hármashegyen hamarosan 
új kilátóból csodálhatják meg a tájat az 
erdőjárók. A megközelítőleg 46 millió 
forintos beruházásra azért van szükség, 
mert a jelenlegi létesítménynél a környező 
erdők koronájának terebélyesedése elérte 
azt a határt, ami már nagymértékben zavarja 
a kilátást. A régi kilátót már elbontották, 
és idén egy új, faszerkezetű, 19 méter 
járószintű kilátó épül a helyére.

A közjóléti program fontos része a 
Nyíregyházához, illetve a Sóstói-erdőhöz 
kötődő fejlesztés-sorozat. Tavaly 7,6 
millió forintot fordított a társaság a 

városban levő játszóterek korszerűsítésére: 
fából készült játszóvárakat alakítottak ki, 
új asztalokat és padokat helyeztek el, és 
filagóriát is építettek.

A nyíregyházi fejlesztések tovább 
folytatódnak 2014-ben: a NYÍRERDŐ Zrt. 
73,3 millió forint értékű beruházást valósít 
meg a megyeszékhelyen. Nyíregyháza-
Sóstófürdőn a jelenlegi kilátó helyére egy 
újat épít a társaság, a létesítmény közelében 
egy erdei megállóhelyet is kialakítanak, és 
további játszóterek korszerűsítésére is sor 
kerül. Összességében az erdőgazdaság két 
év alatt több mint 80 millió forintot fordít a 
nyíregyházi közjóléti fejlesztési programra.

A NYÍRERDŐ Zrt. fontosnak tartja, 
hogy felhívja a figyelmet a térség 
legfontosabb értékeire, ezért adta ki a 
Sóstói-erdő című könyvet. A tavalyi 
Erdők Hete programsorozat alkalmából 
megjelent kötet szerzői arra vállalkoztak, 
hogy egy átfogó monográfiában foglalják 
össze a tudnivalókat Nyíregyháza 
ékkövéről.

Nem csak a két megyeszékhely kör-
nyékén valósít meg közjóléti beruházáso-
kat az erdőgazdaság. Hajdúhadházon az 
erdészeti erdei iskolában egy játszófalut 
alakítottak ki 6,2 millió forintból. Gúthon 
tavaly egy nyitott oktató építése és a kis-
vadászház turisztikai funkcióbővítés mi-
atti átalakítása kezdődött meg, amelynek 
során egy erdészeti-vadászati kiállítóhely 
is létesül majd. A két beruházás együtt 
mintegy 120 millió forintba kerül. A ter-
mészeti értékekben gazdag Bockereki er-
dőben is új foglalkoztató házat létesítettek 
16,8 millió forint értékben.

A társadalom által támasztott közjóléti 
igényeket a NYÍRERDŐ Zrt. a Magyar 
Fejlesztési Bank Zrt. mint tulajdonosi 
joggyakorló üzletpolitikai irányelvei 
alapján kívánja teljesíteni. E területen 
is szeretne megfelelni filozófiájának: 
„Erdők jó kezekben!”

A Bánki Arborétum kerti foglalkoztató háza

Az Erdőspusztai Bemutatóház 37,6 millió forintból szépült meg
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Kemecse visszanyerte járási székhely rangját
Kemecse Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye északkeleti részén, Nyíregyházától 
15 kilométerre helyezkedik el. Lakos-
sága ötezer fő. Kilenc évvel ezelőtt lett 
város, tavaly január 1-jétől pedig vissza-
nyerte járási székhely rangját is, amely-
lyel 1876-tól kezdődően nyolcvan éven 
át rendelkezett. A városban folyó beru-
házásokról Lipők Sándor polgármester 
beszélt.

Kemecsének már 1953 óta van saját böl-
csődéje, ám éppen mostában adnak át egy 
új bölcsődét, amelyre nagy szükség volt, 
ugyanis a térség más településeiről is ide-
hozzák a kisgyerekeket. A városnak az 
egészségügyi központot is sikerült kívül-
belül megújítania, méghozzá – a bölcső-
déhez hasonlóan – európai uniós forrásból.

Korábban sok fejtörést okozott a Szent 
István utcai belvíz rendezése. A probléma 
megoldása folyamatban van, az utcát már ko-
rábban felújították. Az ivóvízminőség-javító 
program is szépen halad, a kibővített szenny-
víztelep pedig próbaüzemben működik.

A város kiemelt kormányprogram kere-
tében 300 millió forintot nyert egy funkció-
bővítő beruházásra, amelyből új városházát 
építhetnek, és kialakíthatnak egy szép fő-
teret. (Kemecse egyébként közös önkor-
mányzati hivatalt működtet az 1700-as 
lélekszámú Vasmegyer településsel.) Kész 

engedélyes tervvel rendelkeznek egy közös 
gyalog- és kerékpárút létrehozására.

Sajnálatos módon a rendszerváltáskor 
ezer munkahely szűnt meg Kemecsén, és 
ezeket egyelőre nem sikerült pótolni. Ám a 
városnak van egy 100 hektáros ipari terüle-
te, amelyben sok lehetőség rejlik.

Lipők Sándor úgy véli, az elmúlt száz 
évben a főváros és a megyei jogú városok 
az anyagi források jelentős részét elszívták 
a vidék elől. A polgármester vallja, hogy a 
járásokba is életet kell lehelni. Ő pedig, aki 
immár tizenhat éve tevékenykedik a város-
vezetésben, minden erejével ezen dolgozik, 
hiszen a vidék rengeteg értéket rejt. Elég, 
ha csak Kemecse egyik büszkeségére gon-
dolunk: a város híres szülöttére, Répásy 
Mihály honvédtábornokra, aki a hadtörté-

nészek szerint az 1848–49-es szabadság-
harc egyik legfontosabb szereplője volt. 
Olyannyira, hogy ha 1849 nyarán nem hal 
meg kolerában, akkor ő lett volna a tizen-
negyedik aradi vértanú…

Hamarosan átadják az új, negyven férőhelyes bölcsődét

1969-ben született Kemecsén. 
Budapesten szerzett számítás-
technikai műszerész végzettsé-
get. Később a számítás-, az 
iroda-, az irányítástechnika és  
a piackutatás területén tevé-
kenykedett.  1998-tól Kemecse 
alpolgármestere, majd 2000-től 

polgármestere. 2010-2014 között országgyűlési 
képviselő. Nős, három gyermek édesapja.
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