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lendületes jövőt épít

Az országos szőlőmennyiség 40 százaléka a megyében terem

Nem csupán területének nagysága, hanem eredményei okán is
érdemes a figyelemre Bács-Kiskun megye. A szőlő- és gyümölcstermesztésnek köszönhetően a mezőgazdaságban, Kecskemét
miatt az iparban vált fontos tényezővé. Rideg László, a megyei
közgyűlés elnöke az innovatív megoldásokban és a turizmusban látja az előrelépés lehetőségét.
– A megye természeti adottságai milyen lehetőségeket kínálnak az itt élőknek?
– Gyönyörű tájon, két folyó – a Duna és a
Tisza – ölelésében élünk, amely különleges
vonzerőt jelent a megyénknek. A klímájának, a napsütéses órák magas számának
köszönhetően pedig olyan ízű gyümölcsöket, szőlőfajtákat lehet termeszteni, mint
sehol máshol. Pontosan azért, mert az itteni
gyümölcsök és zöldségek zamata páratlan,
célul tűztük ki a mezőgazdaság fejlesztését,
az egészséges élelmiszerek előállítását és
több kisebb konzervgyár létesítését.
– Mennyire ismertek az alföldi borok?
– Talán kevesen tudják, de a szőlőtermesztés nálunk komoly jelentőséggel bír.
Az országos mennyiség 40 százaléka nálunk terem. Uniós pályázatokkal megyénkben újult meg a legtöbb ültetvény. A BácsKiskun megyei borászok sorban nyerik a
borversenyeket, országos szinten az aranyérmek egyharmadát ez a vidék hozza el.
Az utóbbi években több alföldi bor is nyert
külföldön aranyérmet.
– A mezőgazdaság mellett mi hozhat
még bevételt a megyének?
– A másik kitörési pont a turizmus. Csupán néhány példát említenék. Bugacon az
Árpád-kori monostort turistaközponttá fogjuk fejleszteni. Az elmúlt években elkészült

a Magyar Zarándokút megyei szakasza,
amit eddig háromezer ember járt végig. A
megyehatáron átnyúló lovastúra-útvonalakkal rendelkezünk, a megye déli részén
elkezdődött egy natúrpark kialakítása.
Kiváló gyógyvizeink vannak, több térséget – a kiskunhalasit, a kiskunmajsait és
a tiszakécskeit – gyógyhellyé szeretnénk
minősíttetni. Tervezzük egy megyei turisztikai szervezet létrehozását, amely összehangolja majd a teljes megyei kínálatot.
Turisztikai, de egyúttal gazdasági szempontból is kulcsszerep jut Kecskemét városának, amely hitünk szerint a következő
években az ország gazdasági fővárosává
válik. Kecskemét a kulturális élet terén is
fontos szerepet játszik, főiskolája pedig az
oktatás mellett az innovációban is jelentős.
Rideg László
A Szegedi Tudományegyetemen
matematika-földrajz szakos tanári,
a Műszaki Egyetemen közoktatásvezető szakos diplomát szerzett.
1998-tól 2014-ig Kiskőrös Város
képviselőtestületének tagja, egy
cikluson keresztül alpolgármestere. 2002-től a Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlés tagja, 2010-től alelnöke, 2014-től elnöke.
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Hét esztendeje élek Kecskeméten. Színházban nőttem fel, mégpedig ugyanolyanban,
mint a kecskeméti, ugyanis a szüleim színészek voltak. Nagyváradon éltünk, az ottani épület is Ferdinand Fellner és Hermann
Helmer bécsi építészek tervei alapján készült,
akárcsak az itteni. Döbbenetes volt, amikor
először beléptem a kecskeméti Katona József Színházba, mintha hazaérkeztem volna.
Mindent ugyanott találtam: a páholyokat, a
kelléktárat, akárcsak gyerekkoromban.
Egyértelmű volt a pályaválasztásom,
habár egyszer kicsit megingatott a futball,
de édesanyám nem engedte, hogy a fociért
feladjam a tanulást. Ifjúkorom óta tudtam,
hogy egyszer egy színház igazgatója leszek.
Már az első látogatásomkor megállapítottam, milyen gyönyörű, élhető város
Kecskemét. Gyakorlatilag ideköltöztünk,
itt élünk feleségemmel, Sára Bernadettel,
de ha időnk engedi, felrohanunk a gyerekeinkhez, az unokáinkhoz Budapestre.
A szépsége mellett azt szeretem Kecskemétben, hogy számos kulturális tradíciója
van, és e tekintetben olyan fontos épületei,
intézményei, mint a Cifrapalota, a Katona
József Múzeum, a kiváló megyei könyvtár
– és persze a Katona József Színház, amely
szerintem az ország legszebb színháza, bár
30 évvel ezelőtt volt az utolsó felújítás.
Kecskeméten kívül is számtalan szép
hely található a megyében, amit jó szívvel
ajánlok az olvasóknak is. Szívesen megyek
a lajosmizsei tanyacsárdába, a petőfiszállási búcsújáróhelyre, kihagyhatatlan a hajósi
kastély, és a kecskeméti gyönyörű arborétumunk, ahol minden nyáron előadjuk az Újvilág Passiót, Krisztus szenvedéstörténetét.
Az előadások idén június 12-től 14-ig tartanak, érdemes arra időzíteni egy látogatást!
Cseke Péter,
a Katona József Színház igazgatója

Cseke Péterrel bővebb interjú:
www.pannoniakincsei.hu

A KINCSVADÁSZAT
folytatódik!
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Kecskeméti főiskolások napelemes autóval a sivatagon át

3000 km-t kell megtenniük a saját fejlesztésű járművel Ausztrálián keresztül

Új kihívást keresett magának a Kecskeméti Főiskola GAMF Karának
járműépítő eco-marathon csapata, amely négy év alatt a világ élvonalába
küzdötte fel magát. Megaméter nevű járművük olyan keveset fogyaszt,
hogy 1 liter benzinnel 3082 km-t tudna megtenni. Most új járművet építenek, egy saját fejlesztésű napelemes autót, amellyel átszelik az ausztrál
kontinenst, versenybe szállva a világ nagy egyetemeivel.

A sivatagon keresztül vezet az a
háromezer kilométeres út, amelyet a
kecskeméti főiskolások is meg szeretnének tenni a World Solar Challenge
verseny keretében 2015 októberében.
Ez a verseny is az energiatakarékosságról szól, hiszen a rajthoz álló járművek kizárólag a nap energiáját

hasznosíthatják. A járművek mindennap reggel 8-tól este 5-ig haladhatnak, akkor a csapatnak tábort kell
vernie a sivatagban – ott, ahol éppen
járnak. A versenyt az a csapat nyeri,
amelyiknek a járműve először halad
át a célvonalon az Ausztrália déli
partján található Adelaide városában.

– Ennek a projektnek sokkal
nagyobb a költségvetése, mint az
eco-marathon részvételnek, de már
azon a versenyen is bizonyítottuk,
hogy a siker nem csak a pénzen
múlik – hangsúlyozza Kutasi
Zoltán, aki alapító tagja volt az ecomarathon csapatnak is.
– Egy kis magyar főiskolaként
már arra is büszkék lehetünk, hogy
ki tudunk állni – Közép-KeletEurópából egyedüliként –, de remélem, ennél azért többet tudunk majd
felmutatni.
A MegaLuxnak elnevezett járművön a versenyszabályok szerint
maximum 6 négyzetméternyi napelemet helyezhetnek el, és helyet
kaphat egy Li-Ion akkumulátor is
az energia tárolására. A karosszéria
– hasonlóan a Megaméterhez –

szénszál erősítésű méhsejtes kompozit műanyag lesz, és a futómű
elemeinek egy része is szintén
ebből az anyagból készül majd. A
jármű négykerekű, egykerék-meghajtású lesz, és hidraulikus fékrendszerrel működik. A járművezérlő
elektronikához a vezérlőegységet
egyedileg fejlesztik.
Ahogyan a csapattagok mondják, bele sem mertek volna vágni
ebbe a nagyszabású projektbe, ha
nem tudtak volna már felmutatni
valamit, ami igazolhatja a támogatóknak, hogy egy tehetséges, elkötelezett és lelkes csapatról van szó,
amely komolyan megdolgozik a
sikerért.
http://mega-gamf.hu/
MegaLux a facebookon is!

xx
xxxx
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Kecskemét
magasabb fokozatra kapcsolt
Cifrapalota
A szecessziós kecskeméti
sarokház Márkus Géza
tervei alapján 1902-ben
épült. Érdekessége, hogy
a mázas homlokdíszek és
a tetőcserepek a Zsolnay
porcelángyárban készültek. A századelőn polgári
lakások voltak az emeletein, a földszintjén pedig üzletsor és egy kereskedelmi
kaszinó kapott helyet. Ma
a Kecskeméti Képtárnak
ad otthont, melynek három leghíresebb gyűjteménye a Nemes Marcell
műgyűjtő adományozta
kollekció, a kecskeméti
művésztelep
festőinak
munkái, valamint Tóth
Menyhért életműve. Időszaki kiállításai közül a
VII. Kortárs Keresztény
Ikonográfiai
Biennálé
május 17-éig látogatható.

Kecskemétet erősödő gazdaság, magas színvonalú felsőoktatás, jelentős fejlesztések és növekvő
iparűzési adóbevételek jellemzik. Bács-Kiskun megye székhelye a korábbi mezővárosból vált járműipari
központtá. Ennek részleteiről kérdeztük Szemereyné Pataki Klaudiát, Kecskemét polgármesterét.
– Néhány év alatt Kecskemét
Magyarország egyik legerősebb gazdasági központjává nőtte ki magát.
Minek köszönhető ez a fejlődés?
– Egy város gazdasági erősödése
nagyon sok tényezőn múlik.
Fontos, hogy e faktorokat felismerjük, és a városvezetés intézkedései
minden irányba pozitívan hassanak. Kecskeméten adott volt egy jó
infrastruktúra, egy nyugodt politikai környezet, mellette pedig megalapoztuk a város pénzügyi stabilitását és elindítottuk a gazdaságösztönző adópolitikát. Aztán megjelent a Mercedes, nekünk pedig
ötödik sebességbe kellett kapcsolnunk, hogy tartani tudjuk a fejlesztési tempót. Az elmúlt években
rendkívül jól használtuk az uniós
forrásokat, s ezeknek köszönhetően valósultak és valósulnak meg a
közlekedési, kulturális, intézményi
és
közterületi
fejlesztések.
Felismertük azt is, hogy a meglévő

gazdasági értékeinket meg kell
őrizni. Számos cég már évtizedek
óta működik a városban, elsősorban az élelmiszeripar és a járműipar területén. A kedvező adópolitikánknak köszönhetően ők szintén
fejlesztenek, többmilliárdos beruházásokat hajtanak végre.
– Harmadik éve működik a
Mercedes-üzem. Milyen együttműködéseket sikerült kialakítani, és
milyen előnyöket érzékel a város?
– Túl a jelentős iparűzési adóbevételen, lényegében minden, az
önkormányzat számára is fontos
területen közös célokért dolgozunk.
A közlekedésfejlesztési beruházások némelyike például a Mercedesgyár jelenlétének köszönhetően lett
nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű. Ennek köszönhető az is, hogy Kecskemétet és
térségét a kormány kiemelt járműipari központtá nyilvánította. De
közösen vezettük be a duális kép-

Öttusa világkupa Kecskeméten
A II. kecskeméti öttusa világkupát április 30. és május 5. között rendezik meg. Ez
lesz az idei sorozat negyedik versenye. Réczei Géza, a Magyar Öttusa Szövetség elnöke sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a nemzetközi ellenőrök elégedettek voltak
a helyszínekkel, s a városvezetést kiváló partnerként értékelték. A verseny külön érdekességének ígérkezik, hogy a hagyományos körvívást követő bónuszvívást – ami
újdonság az öttusában – szabadtéren tartják.

zést, indítottuk el a bérlakás-fejlesztési programot és a gyerekek német
nyelvű oktatását. Az üzemnek
komoly szerepe van a társadalmi
felelősségvállalásban is, hiszen játszótereket hoz létre, kosárlabda-,
valamint labdarúgó-akadémiát létesített, jelenleg pedig éppen óvodát
épít a dolgozók gyermekeinek.
– Említette a duális képzés
bevezetését. Hol tart a rendszer
kiépítése?
– A duális szakképzés és a duális felsőfokú képzés hazánkban
elsőként Kecskeméten valósult
meg. Jelenleg a Kecskeméti
Főiskola GAMF karán és a kertészeti karon összesen 28 gazdasági
és egyéb szervezet – közöttük a
Magyar Nemzeti Bank – vesz
részt a duális felsőfokú képzésben. Ma már országos mintaként
szolgálunk, engem pedig az a
megtiszteltetés ért, hogy a miniszterelnök delegált az idén januárban megalakult Duális Képzési
Tanácsba. Egyébként nagyon
sokat dolgoztunk azon is, hogy a
főiskolán elinduljon a járműipari
tanszék, most pedig azt szorgalmazzuk, hogy a városnak mielőbb
legyen egyeteme, nemzetközi
szinten is elismert, minőségi képzési rendszer jöjjön létre.

Szemereyné Pataki
Klaudia

1976-ban született Kecskeméten. Előbb vendéglátó-ipari,
majd közgazdász diplomát
szerzett, dolgozott idegenforgalmi referensként, értékesítési
igazgatóként és szállodavezetőként is. Rövid ideg országgyűlési képviselő volt, 2014
őszétől Kecskemét polgármestere. Férjezett, egy gyermek
édesanyja.

Bács-Kiskun megye magazin 2015 | 5

Mélykút a közös összefogásra is épít
A felső-bácskai kisváros önkormányzatának legfontosabb célja, hogy lakói életminőségének javításához – a saját és a külső eszközök felhasználásával
– megteremtse a szükséges hátteret. Mélykút jelenéről és a következő esztendők terveiről Kovács
Tamás polgármester számolt be magazinunknak.
Jelenleg is több fontos projekt
megvalósítása zajlik a településen.
Jól halad a szennyvízgyűjtő hálózat
kiépítése, a már megépült csatornarendszerre folyamatosan kötik be a
lakóépületek kivezető szennyvízcsatornáit. Ugyancsak a végéhez
közeledik a szomszédos településsel közösen megpályázott, az ivóvíz minőségét javító program kivitelezése. Néhány hónapon belül
az itt élők már az uniós szabványnak minden tekintetben megfelelő
minőségű vizet fogyaszthatnak a
városi ivóvízhálózaton keresztül.
Mindkét beruházás igen magas:
95, illetve 100 százalékos uniós
támogatással valósul meg. Kovács
Tamás bízik abban, hogy az infrastrukturális fejlesztések magukkal
hozzák a gazdasági élénkülést is.
A polgármestertől megtudtuk
azt is, hogy a pályázatok útján

Kovács Tamás

1973-ban született. Végzettsége
szerint élelmiszertechnológus mérnök. 1996 óta mezőgazdasági és
vidékfejlesztési tanácsadóként, falugazdászként dolgozott, munkája
során igyekezett a mélykúti lakosok, elsősorban a mezőgazdaságból élők problémáit megoldani.
2006 óta a város alpolgármestere, 2010-től pedig polgármestere.
Mélykútról
további
érdekességek:

www.pannoniakincsei.hu

Az energetikai fejlesztésekkel sok pénzt takarít meg a város

elnyerhető további állami, illetve
uniós forrásokat mindenekelőtt
utak építésére szeretnék fordítani. De továbbra is pályáznak
energetikai fejlesztésekre. Eddigi
két nyertes pályázatukból az önkormányzat és a polgármesteri
hivatal épületének, valamint a
sportcsarnoknak a villamosenergia-szükségletét kívánják fedezni
napelemes rendszerrel.
A munkahelyteremtést illetően
élnek a Start- és a közmunkaprogram adta lehetőségekkel. Az utóbbi
keretében jelenleg kétszáz embert
tudnak foglalkoztatni. Az önkormányzati ciklus végére a mai, 20
százalékot meghaladó munkanélküliségi rátát szeretnék csökkenteni. Ebben komoly partnert látnak
a helyi vállalkozókban. Éppen

ezért a jelentős munkaerő-igényű
fejlesztéseket kívánják támogatni,
ezáltal is csökkentve a helyi, sőt a
térségi munkanélküliséget.
A civilszervezetekkel jó kapcsolatot ápol az önkormányzat, mondta
a polgármester. Több mint 5 millió
forinttal támogatják őket évente.
Pályázataikat az önkormányzat szívesen gesztorálja: eddig hat civilszervezetnek kb. 10 millió forinttal
segítettek előfinanszírozással.
Mélykút hagyományosan lótartó
és a lovakat szerető település. Ennek okán szeretnének előbbre lépni
lovas sport és a lovas turizmus területén is. A hagyományos augusztusi
Mélykúti Napok programsorozat
keretében idén országos, „A” kategóriás fogathajtó-versenyt szeretnének rendezni.

Pintér Művek:

pontosság, megbízhatóság és minőség
A Pintér Művek székhelye Kecelen, a Duna–Tisza közén fekvő, Bács-Kiskun megyei kisvárosban található. A mai napig
családi tulajdonban lévő cég a modernizálódó magyar gazdaság egyik ismert és elismert vállalata. Alkalmazottainak száma meghaladja a százötvenet, hozzávetőlegesen 50 alvállalkozóval és 40 beszállítóval állnak szerződésben.

A Pintér Művek a megye egyik legismertebb vállalata. Egy helyi kisiparos, Pintér
József alapította a céget 1978-ban.
A vállalat fő profilja a fémipar. A kezdetektől kiemelt hangsúlyt fektettek és fektetnek ma is arra, hogy alapvetően olyan
munkákat vállaljanak el, amelyek nem illeszkednek más cégek gyártási profiljába.
Ennek megfelelőn alakították ki egyedi
gépparkjukat. A Pintér Művek mindig is
kereste a kihívásokat, ami napjainkra is
igaz. Az alapítás óta változatlan a cég
mottója: „Ön adjon feladatot, mi
megoldjuk, megtervezzük és
ww
kivitelezzük!”
w.
A vállalat legfontopi
nt
sabb tevékenyséer
m
ge az egyedi
uv
gépgyártás,
e

k.h

u
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ami kis darabszámú, súlyban,
méretben vagy a megmunkálási folyamatot tekintve különleges munkadarabokat jelent.
Építmények, létesítmények,
technológiai
rendszerek,
berendezések, acélszerkezetek, nyomástartó berendezések, ipari csővezetékek, speciális hulladéktárolók, daruk, darupályák és ipari robotok tervezését,
gyártását, szerelését, üzembe helyezését,
karbantartását és kivitelezését fővállalkozóként, akár nukleáris területen is.
Olyan nagy nemzetközi vállalatokat
tudhat hosszú idő óta a partnerei között,
mint az Alstom, az Andritz Hydro vagy a
Siemens. A Pintér Művek 1995-től rendelkezik üzemterülettel a Paksi Atomerőmű

területén. A vállalat a RHK Kht.
egyik fő beszállítója, s közel
két évtized óta gyárt speciális tárolókat a használt nukleáris fűtőelemek számára.
A gyártás mellett a vállalat saját kutatásokat és
fejlesztéseket is végez. A fő
terület a környezetvédelem,
amelyen belül a cég rendelkezik saját technológiákkal, például
olyan berendezéssel, amely képes vis�szaalakítani a műanyag hulladékot alternatív energetikai folyadékká, illetve
új rendszerű, az elektrodialízis elvén
működő, nagy hatékonyságú víztisztító
egységgel. Új fejlesztésük a hulladékok
és a biomassza gázosítására alkalmas
berendezés.

A bajai kultúra igazi win-win szituáció!
A win win
szituáció
A win win helyzet használata a 60-as években
terjedt el az üzleti világban, magyar fordításban annyit tesz, hogy
„győztes-győztes”, azaz
mindkét fél számára
előnyös megállapodás
született. Baja kulturális
életére nyugodt szívvel
vonatkoztatható, hiszen
a színes programok valamennyi szereplője – a
szervezők, a fellépők és
természetesen a közönség
is – győztes.

Az elmúlt években időről időre egy bácskai városra figyelt ország-világ. Ami Baján a kulturális rendezvények terén történt, az méltó a város egyik legrangosabb fesztiváljának nevéhez: „csodálatos”.
Fercsák Róbert polgármestert szülővárosa, Baja kulturális életéről kérdeztük.
– Baja mindig is híres volt sokszínű kulturális életéről…
– Ami az itt élő nemzetiségek sokszínűségéből fakad. Számukra igen
fontos a néphagyományaik ápolása. Ha csupán a Halfőző Fesztivált
vagy a Felső-Bácskai Néptáncgálát
említem, e két rendezvény már
önmagában is szinte példa nélküli
az országban. Az elmúlt években
pedig olyan kezdeményezések születtek, amelyekre a nemzetközi
sajtó is felfigyelt. Négy éve indult
útjára a Luciano Pavarotti
Nemzetközi Emlék Mesterkurzus,
melynek mindjárt az első záró koncertjén közel 25 000 ember kapott
ízelítőt a jövő operacsillagainak
produkciójából. Szabadtéri színpadunk nyári előadásait pedig egyszerre négyezren tekinthetik meg.
– Minek köszönhető e figyelemre méltó lendület Baja kulturális
életében?
– Köszönhető ez a Baja Marketing Kft. egész csapatának, az
ügyvezetőjének, Bócsa Barnabásnak, és Szécsi Máté művészeti
vezetőnek! Ugyanakkor Baja mindig is nyitott volt a fejlődésre, a
városvezetés pedig jó érzékkel
jelölte ki azokat a területeket,
melyeket érdemes prioritásként
kezelnie. Baja városának adottságai egyértelmű kitörési pontként
jelölik meg a turizmust. A bajai
ember vendégszerető, a város természeti környezete páratlan szépségű. A kulturális élet pezsgése, a
hagyományok ápolása, a nyitottság az új felé – mind-mind jellemzik a bajaiak gondolkodásmódját.
Az elmúlt években szinte minden

kulturális rendezvényünk kimagasló színvonalú és teltházas.
Országos és nemzetközi szinten is
híres és elismert művészek sora
lett visszajáró vendége városunknak. Kevés településen található
olyan összetartó közönség-közösség, mint a városunkban. Az ő
aktív jelenlétük nélkül nem érne
semmit a kultúrába és a fesztiválokba fektetett munka!
– Azon túl, hogy a helybélieknek és az idelátogató turistáknak
magas színvonalú programokkal
tudnak kedveskedni, jelent-e valami „versenyelőnyt” ez pezsgő kulturális élet?
– Természetesen, méghozzá rengeteget! Színvonalas programjainknak köszönhetően a városunk neve
folyamatosan „forog” az országon
belül, de nemzetközi szinten is. Ez
már önmagában kész főnyeremény a
városmarketing vonatkozásában.
Baja és a városi rendezvényeink
olyan plusz reklámhoz jutnak, amely
felbecsülhetetlen értékű. Ám ez
csupán az érem egyik oldala, ráadásul ennek az éremnek mindkét oldala
nyerő! A másik oldalon megjelennek
a direkt gazdasági hatások is, melyek
olyan értékkel bírnak, amit szinte
minden bajai vállalkozás közvetlenül
is érez, nem beszélve a város saját
bevételeiről. Először is el kell mondanom, hogy a kulturális rendezvényeink önfenntartók. Ezen produkciók pályázati pénzekből, a szponzorok támogatásából, a jegybevételekből és egyéb bevételekből a saját
lábukon állnak. Ugyanakkor, ha szélesebb körben vizsgáljuk ezek gazdasági hatásait, egy újabb, bőven

termő gyümölcsfára bukkanunk. A
városunkban létrejövő produkciók
művészei heteket töltenek el nálunk.
Ha összeadjuk e vendégéjszakákat,
egy igen impozáns
szám, nagyjából 3500
vendégéjszaka a vég- Ha összeadnánk a városi
eredmény. És ehhez nagyrendezvények és
hozzáadódik még az
a sokezres nézősereg, előadások vendégeinek a
amely vendégként számát, bizony Baja város
érkezik hozzánk egyegy rendezvényre. Ha lakosságának közel ötszöösszeadnánk a városi rösét kapnánk.
nagyrendezvények és
előadások vendégeinek a számát, bizony Baja város
lakosságának közel ötszörösét kapnánk. Azt hiszem, ez az igazi winwin szituáció!
– Az idén milyen programokkal
kívánják növelni a vendégéjszakák
számát?
– Az idén 20 éves a Halfőző
Fesztivál, amelyre nagyon készülünk. Éppen a napokban készül el a
Fercsák Róbert
fesztivál hivatalos programja.
Ebben az esztendőben már nem
egy, hanem két darabot is bemutatunk nyáron a szabadtéri színpadon, a Szentivánéji álom című
musical mellett a 100. születésnapját az idén ünneplő Csárdáskirálynőt. Folytatódnak az operabemutatóink is, ebben az évadban a
Baján született, 1962-ben.
1998-tól vesz részt – városi,
Don Pasqualét tűzzük műsorra.
illetve megyei képviselőként – az
Természetesen ez csak egy kis ízelíönkormányzati
munkában.
tő abból a rengeteg kulturális prog2008 és 2014 között alpolgárramból, melyekre mindenkit szeremesterként tevékenykedett, a
tettel várunk. Aki rákeres a
városüzemeltetési és városfejlesztési feladatokért felelt. 2014www.baja.hu honlapunkra, azon
től Baja város polgármestere.
mindig megtalálja az éppen aktuális
Nős, három gyermek édesapja.
előadásainkat, rendezvényeinket.
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Félegyházi Pékség,
			 		
ahol élmény a vásárlás
Közel nyolcszáz
embert foglalkoztat, napi negyvenezer vevőt szolgál
ki a Félegyházi
Pékség. A színtiszta magyar vállalkozás fejlesztéseinek fókuszában a
vásárlók, a megrendelők állnak.
Üzleteikben nem
kötelesség, hanem
élmény a vásárlás.
A dinamikusan
fejlődő cégről
Csikász János ügyvezető igazgató
árult el további
részleteket.

Csikász János

Kecskeméten született 1974ben, diplomáját Szegeden, a
KÉE Élelmiszeripari Főiskolai
Karán szerezte. 2001-től a Kiskunfélegyházi Malom Kft.
kereskedelmi igazgatója, majd
2005-től a cég ügyvezető
igazgatója.

– Honnan indult a Félegyházi
Pékség?
– Cégünk 1999-ben kezdte meg
működését az akkori kiskunfélegyházi villanymalom helyén. 2001ig, amikor megvásároltuk a kenyérgyárat, kizárólag malomipari
termékek előállításával foglalkoztunk. 2001. március 1-jén „vertük
le a lakatot” a 20 fővel vegetáló
kenyérgyárról, és kezdtük meg működtetését. Egy profiltisztítás után
maradt a sütőipari ágazat.
– Miért éppen az?
– Mindkét ágazatban komoly
modernizálásra lett volna szükség,
és mi úgy döntöttünk, hogy erőinket
csak az utóbbira koncentráljuk. Az
első pékáru-mintaboltunkat 2001ben nyitottuk Kecskeméten. Jelen
pillanatban 83 üzletet működtetünk,
kettő nyitásának előkészítésén dolgozunk. Ma a miénk az ország legnagyobb friss pékárut gyártó üzeme,
az árbevételünk tavaly meghaladta a
4,5 milliárd forintot.
– Hogyan változott, fejlődött a
termékportfólió?
– Kezdetektől kenyerek, napi
fogyasztású fehéráruk, sütemények gyártásával foglalkozunk. A
hagyományos kovászos technológia mellett tettük le a voksunkat.
Az évek során a termelési kapacitásunk a sokszorosára növekedett.
Az utóbbi évek fejlesztéseinek
fókuszában az egészséges táplálkozás iránti egyre növekvő igény
kielégítése áll. Termékpalettánkon
egyre nagyobb teret nyernek a teljes kiőrlésű termékek, a rozslisztet
tartalmazó péksütemények.
Hozzávetőlegesen 150 km-es
körzetben vagyunk jelen, így BácsKiskun, Békés, Csongrád, Pest és
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Jász Nagykun-Szolnok megyében
is. Közel 400 partnerünket látjuk
el naponta termékeinkkel. Saját
mintaboltjainkba naponta kétszer
szállítunk, ezzel is biztosítva a folyamatos frissességet. A hálózat
bővítésének homlokterében a főváros áll, következő új üzletünket ott
nyitjuk meg áprilisban.
– Milyen fejlesztéseket hajtottak végre az elmúlt években? Sikerült-e kihasználni az uniós forrásokat?
– 2001 óta folyamatosan egymást érik a beruházásaink. A termékek modernizációjában – eltérve a hazai trendektől – teljes
mértékben a minőségre tettük a
hangsúlyt, az alapanyagokat és a
technológiát is úgy választottuk ki,
hogy a legjobb minőséget tudjuk
nyújtani. Legújabb beruházásunk
eredményeként a friss pékáru mellett a fagyasztott áruk gyártását is
elkezdtük. A mintaboltjainkba látványkemencéket telepítünk. Már a
célegyenesben vagyunk, az üzemben a háttérmunkák első üteme befejeződött. Szerencsére nagyon jó
a fogadtatása a termékeknek. Június végéig az összes mintaboltban
ott lesznek a látványkemencék.
Valamennyi
beruházásunkat
saját erőből valósítottuk meg.
Legnagyobb szomorúságunk az,
hogy még pályázati lehetőségünk
sem volt. A közel 800 dolgozónkkal, akik Kiskunfélegyházán és a
mintaboltokban dolgoznak, nem
„férünk bele” a kkv-szektor 250
fős létszámhatárába, így nem is
igényelhettünk forrást az Európai Uniótól. Sajnos a hírek a most
induló támogatási ciklusban sem
kedvezőek, reméljük, hogy talál a

kormány erre valami megoldást,
hiszen vannak terveink, további
munkahelyeket tudnánk teremteni.
– Mi a félegyházi pékáruk
titka?
– Kenyereink a régi kovászolási eljárással készülnek, több órán
keresztül érlelt kovász felhasználásával, így, akár egy hétig is
megőrzik frissességüket, bélzetük
selymes tapintású, nem morzsálódik, ízükben és illatukban visszaköszön az érett kovász kellemes
zamata. Péksüteményeink házias
jelleggel készülnek, mind a receptekben, mind az elkészítésükben nagyanyáink hagyományaira
támaszkodtunk. A töltelékeket
természetes alapanyagok és valódi gyümölcsök felhasználásával
állítjuk össze, így biztosítva a
tökéletes ízharmóniát. Házi péksüteményeink hagyományos manufakturális módszerekkel, kézzel
készülnek, prémium minőségben!

Ön is találkozott már „félegyházis” autóval az utakon? A napi szállítást több
mint 50 saját tehergépkocsival végzi a
Félegyházi Pékség. Az autók kivétel nélkül magukon viselik a cég arculatát, a
gépjármű vezetői messziről felismerhetően, egyenruhában juttatják el a termékeket a vásárlókhoz. A Félegyházi Pékség értékesítési csatornái saját üzemeltetésű mintaboltokból és viszonteladói
partnerhálózatból állnak. 2014 tavaszán
kezdték el a helyben sütött termékek forgalmazását a mintaboltjaikban.

Vállalkozóbarát környezet
						 Kiskunfélegyházán
Kiskunfélegyháza Bács-Kiskun megye harmadik, az
ország harmincharmadik legnagyobb városa. Földrajzi
fekvése logisztikai, mezőgazdasági hagyományai pedig élelmiszeripari központtá tehetik, véli Csányi József
polgármester, aki szerint az önkormányzatnak a realitások talaján maradva elérhető célokat kell kitűznie.
– A gazdasági szférából érkezett
a politikába, amely sokak szerint
teljesen más világ. Tudja hasznosítani az üzleti életben szerzett ismereteit?
– Némelyek szerint egy gazdasági
szakember nem való polgármesternek. Szerintem nincs igazuk.
Meggyőződésem, hogy a gazdasági és a közigazgatási szemlélet
nincs egymással kibékíthetetlen
ellentétben. A kettő ötvözetéből születhet meg az a légkör,
amely a helyi közösség fejlődésének generátora lehet. Ebben
a vállalkozóktól a pedagóguson
és tisztviselőn át a közmunkásig
mindenkinek fontos a helye és a
szerepe. Polgármesterként nagy
hasznát veszem a magammal hozott gazdasági tapasztalatnak, és
az ebből adódó kapcsolati tőke is
komoly erőforrás. Nagyszerű, komoly közigazgatási tapasztalattal
rendelkező munkatársaim pedig
garanciát jelentenek arra, hogy a
gazdasági szempontok mellett az
önkormányzatiság elvei sem sérülhetnek.
– Jelenleg milyen helyzetben
van Kiskunfélegyháza?
– A várost logisztikai szempontból felértékeli földrajzi helyzete. Az közismert, hogy itt halad
el az M5-ös autópálya, de az talán
kevésbé, hogy a kecskemétinél is
nagyobb a vasúti pályaudvarunk,
amely akár a térség áruszállítási
osztópontja lehet. Mindezekből

Nemzetközi kapcsolatok
Több diplomata is járt a városban, és
ezek a találkozók kézzel fogható hasznot is hoznak. Február végén a ghánai
külügyminiszter tárgyalt Kiskunfélegyházán, aki rövidesen üzletemberek kíséretében tér vissza. De vendégül látták a
tajvani nagykövetet is, aki a találkozó
nyomán 18-30 éves fiatalok számára
küldött meghívót fél-, illetve egyéves
tanulmányútra. Azzal, hogy megismerkednek az ottani mezőgazdasággal és
iparral, gyarapíthatják tudásukat, s növelhetik munkaerő-piaci értéküket.

adódóan Félegyháza előtt ígéretes jövő állhat, de a lehetőség
nem fog magától az ölünkbe
hullani. A már idetelepült vállalkozók komoly erőt képviselnek,
ők alkotják azt a munkáltatói és
adófizetői bázist, amire építhetünk. Van növényolajgyárunk, itt
üzemel Európa egyik legnagyobb
vágóhídja, ismert a kenyérgyárunk, a baromfifeldolgozónk, és
számos nagy múltú ipari üzemmel is büszkélkedhetünk. E cégeket, vállalkozásokat minden lehetséges eszközzel támogatnunk
kell. Jó példa erre, hogy míg az
előző önkormányzati ciklusban
összesen négy ipari ingatlan talált
gazdára, addig az őszi választások óta eltelt fél évben öt.
– A vállalkozások számára hogyan tudnak kedvező feltételeket
teremteni?
– Először is meghallgatjuk
őket. Kidolgoztunk például egy
halasztott fizetési konstrukciót:
amennyiben egy vállalkozás ingatlant vásárol, három év haladékot kap a fizetésre azzal a feltétellel, hogy ez idő alatt beindítja
a termelést és munkahelyeket teremt. A kezdeményezésemre létrejött Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő Egyesület célja is az,
hogy fellendítsük a térség gazdaságát, összehangoljuk a vállalkozások működését, felismerjük a
közös érdekeket és létrehozzunk
a Félegyháza térségében tevékenykedő vállalkozások között
egyfajta információáramlást, szövetséget. Ennek fontos szereplője
lehet az önkormányzat is, amely
tevékenységével megkönnyítheti
a gazdasági szereplők boldogulását. A társult vállalkozások ugyanakkor kiterjedt üzleti kapcsolataik,
nemzetközi hátterük révén képviselni tudják a város érdekeit.
Minden résztvevő félnek fel kell
ismernie, hogy a céljaink közösek,
a sikereink elérésében pedig egymásra vagyunk utalva.
– Melyek lehetnek a kitörési
pontok?

A városháza szecessziós épülete

– A miénk elsősorban mezőgazdasági régió, rengeteg erre
épülő lehetőséggel, sok zöldségés gyümölcstermesztésben érdekelt termelővel, akik a térségünk
jövőjét jelenthetik. Erre építve
tőkeerős befektetőkkel folytatunk
tárgyalásokat, például zöldség- és
gyümölcsfeldolgozó üzem létesítésére. Gazdaságpolitikánkban
egyszerre igyekszünk érvényt szerezni a már működő vállalkozások
fejlődését és az újak letelepedését
ösztönző elemeknek.
– Milyen a sport- és a kulturális élet Kiskunfélegyházán?
– A jól működő közösségeknek köszönhetően mindig pezsgő
kulturális és sportélet jellemezte
a várost. Kiemelt programjaink
közé tartozik a Városalapítók
Hete és a Libafesztivál, sportcsarnokunk pedig nemzetközi
versenyek megtartására is alkalmas. A városvezetés törekvése,
hogy a lelkesedés és lokálpatrióta
hevület mellé méltó körülményeket: rendezett városképet, tiszta
köztereket, továbbá anyagi és
erkölcsi támogatást is nyújtsunk
közösségeinknek.

Csányi József

Kiskunfélegyházán született,
1974-ben. A kecskeméti Gépipari és Automatizálási Főiskolán műszaki, a Budapesti Gazdasági Főiskolán pedig közgazdász diplomát szerzett. Több
nagy cégnél dolgozott vezetői
beosztásokban. Alapító tagja a
Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő
Egyesületnek. Nős, két leánygyermek édesapja.
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Kunszentmiklós büszke a hagyományaira
Közéleti munkáját városi képviselőként kezdte,
majd két választási cikluson át alpolgármesterként
tevékenykedett, tavaly ősz óta pedig Kunszentmiklós polgármestere. Lesi Árpádot, a kun hagyományaira büszke kisváros első emberét a település
jelenéről és a közeljövő feladatairól kérdeztük.

Lesi Árpád

Tősgyökeres kunszentmiklósi.
2002 és 2006 között képviselő,
a Városszépítő Bizottság elnöke.
2006-ban alpolgármesterré,
2014 őszén pedig polgármesterré választották. 1999 óta tagja a
Kunszövetségnek. 2010-ben
nyerte el a Kiskun Kapitányi
címet. Feleségével együtt neveli
annak 15 éves gyermekét és a
házasságukból származó négyéves kisfiát.

A kun hagyományokról szólva a
polgármester elmondta, hogy immár harmadik alkalommal rendezik meg a Kunok Világtalálkozóját.
A város lakói büszkék kun identitásukra, a kun hagyományokra, melyeket egyebek mellett néptánc- és
hagyományőrző csoportjaik ápolnak. A kéthetes programsorozat
tervezése, összeállítása javában
zajlik. Ami már bizonyos: a világtalálkozó idején tartják a messze
földön híres kunszentmiklósi birkafőző versenyt, amely ugyancsak
a kun hagyományokra épül.
A juhtartásnak is komoly hagyományai vannak e vidéken. A
tavalyi évben a „Kunszentmiklósi birkapörkölt” felvételt nyert a
Bács-Kiskun Megyei Értéktárba
is, a városban található Bak-ér nevezetű csatornával együtt.

Sok vendéget vonz a birkafőző-verseny

Az állattenyésztés mellett számottevő a város határában a búzaés a kukoricatermesztés. Ennek
okán a foglalkoztatottsági statisztikák a mezőgazdaság területén
kedvezőek, de javultak az iparban
és a kereskedelemben is, a városban található számos kis- és középvállalkozásnak köszönhetően.
Sokan ingáznak Kecskemétre és
Budapestre is.
Az elmúlt négy évben minden
korábbinál több beruházás történt
a városban. Megújult a főtér, a
városháza épülete, a kultúrház és
a piactér is. Épültek utak, és pályázati forrásokat nyertek a városi
csatornarendszer korszerűsítésére.
A városvezetés tervei között
szerepel a meglévő strandfürdő

bővítése, illetve az egészségturizmus fejlesztése. Lesi Árpádtól
megtudtuk, hogy növelni szeretnék a szálláshelyek számát, míg a
gasztronómia területén nincs okuk
panaszra: kiváló éttermek és vendéglátóhelyek várják a városba
látogató turistákat.
A közel kilencezres lélekszámhoz képest igen gazdag Kunszentmiklós kulturális és sportélete,
számos civilszervezet és sportegyesület működik a városban –
mondta a polgármestere.
Majd befejezésül hozzátette,
a városvezetés hosszú távra gondolkodik, szeretnének még több
fejlesztést véghezvinni az előttük
álló időszakban a város fejlődése,
szépítése érdekében.

Élmény a Kunság szívébe n

Kiskőrösön a város világhírű
szülötte, Petőfi Sándor emlékét egyedi formákban őrzik:
a kultuszápolás a kétszeres
„Év múzeuma” díjas emlékhely köré szerveződik. A költő
halála után hamar, már 1861ben elkészíttették a világ első
köztéri Petőfi-szobrát, amely
ma is áll. 1880-ban Jókai Mór
nyitotta meg az ország első
irodalmi emlékházát, a költő szülőházát Kiskőrösön. Az
emlékhely azóta különféle kiállítási terekkel bővült, egyedi
gyűjteményi
lehetőségekkel
gyarapítva a nemzet kulturális

értékeit. Kiskőrösön van az ország legnagyobb Petőfi témájú
kortárs képzőművészeti kollekciója. Négyszáznál is több
különböző műfajú alkotásból
állíthatnak össze aktuális Petőfi-tárlatokat a múzeumban,
vagy vállalnak vándorkiállítást,
akár külföldön is. Európában
is unikum a műfordítói szoborpark, ahol jelenleg 18 Petőfifordító szobra áll, számuk egyre nő. Szilveszterkor kulturális
programokkal emlékeznek a
költő születésére, a Petőfi-Szilveszter mára átlépte hírével az
ország határait. Emellett igen

sok turistát vonz a város két
nagyrendezvénye: a május közepi Városalapítók Napja és az
Országos Rétesfesztivál, valamint a szeptember eleji Kiskőrösi Szüret és a Szlovák Nemzetiségi Napok. A Kiskőrösre
látogatók a Szlovák Tájházban
ismerkedhetnek a város meghatározó nemzetiségének máig
élő hagyományaival, a Közúti
Szakgyűjteményben az út- és
hídépítés relikviáit, az Old Car
Museum járműveit megtekintve
pedig időutazáson vehetnek
részt. A Kiskunsági Nemzeti
Park változatos lehetőségeket

kínál a természetjárás, a túrázás és a lovaglás hódolóinak,
akik megfáradt tagjaikat a város termál- és strandfürdőjének
gyógyvizében
pihentethetik,
úszómedencéiben
frissíthetik. Aki még bírja szusszal,
válogathat a sportolási lehetőségek gazdag tárházából.
Méltán népszerűek a Kunsági
borvidék könnyed fehérborai és
rozéi is, de a pincelátogatások
felejthetetlen ízélménye a helyi
gasztronómia különlegességeit
megkoronázó rubinvörös, fűszeres illatú, zamatos Kiskőrösi
Kadarka.

Kiskőrös várja önt! Legyen a vendégünk!
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A népfőiskola új gazdasági épülete

Az új termálmedence egész évben használható

Lakitelek: Márciusban „Nyitnikék”
A kormány nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánította a népfőiskola
épületeinek rekonstrukcióját és
fejlesztését. Az új munkahelyeket
is teremtő I. ütem márciusban ért
véget.
Ennek keretében az intézmény
gazdasági épülettel bővült, két új
kutat fúrtak, így elkészülhet végre a termálvizes és a gyermekmedence. Már áll az új hévízközpont
és a szennyvízkezelő épület a
szennyvízcsatornákkal, valamint
kiépültek az erős- és gyengeáramú
vezetékek, s 25 hektárra növekedett az intézmény területe.

Mindezt Lezsák Sándortól tudtuk meg, aki azt is elmondta, hogy
a második ütemben – mintegy
kétmilliárdos kormányzati támogatásból – valamennyi meglévő
épület megújul. Végre megépülhet
a rendszerváltás időszakának történetét kutató intézet épülete, új
helyre kerülhet a nyomda, egy 180
személyt befogadó helyiséggel
bővül az étterem, és korszerűsítik
a konyhát is. Mindezeken felül valamennyi épületben megtörténik a
nyílászárók cseréje, illetve a tetőzet felújítása.
A rekonstrukciós munkák miatt a népfőiskola október 1-jétől

kizárólag külső programokat szervez, egészen 2016. március 19-ig,
a részleges átadás időpontjáig. A
tervezett jövő tavaszi nyitásnak
Nyitnikék címmel már projektnevet is adtak. A külső programokat
természetesen a munkák során
is sorra megvalósítják. Az eddig
is remekül működő kollégiumok
találkozóit nagy odaadással szervezik, továbbá tanfolyamokat,
szakköröket, pályázatokat írtak
ki, és értékfeltáró kollégiumokat
szerveznek a Drávaszögben, Kárpátalján és Erdélyben, valamint
folytatódik a Kárpát-medencei
népfőiskolai hálózat kiépítése.

A Lakiteleki Népfőiskola létrejötte
Lezsák Sándor és
felesége nevéhez
fűződik, és az elmúlt
két évtized alatt az
ország egyik szellemi fővárosává vált.
Az intézmény most
átfogó megújulás
előtt áll.
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Lajosmizse a „szamóca fővárosa”
Basky András polgármester 2006 óta
áll Lajosmizse élén.
A töretlen szavazói
bizalom azt feltételezi,
hogy az elmúlt esztendők eredményeit az itt
lakók is jól érzékelik.
Basky András

Lajosmizsén született, 1959-ben.
A tanítóképző főiskolát Esztergomban végezte el, majd később
közoktatási vezető szakirányú
diplomát szerzett a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen. Tanított Táborfalván
és szülővárosában. 14 évig volt a
helyi Általános Iskolai Kollégium
igazgatója. 2006 óta Lajosmizse
polgármestere. Hobbija a kertészkedés.

2006-ot követően a településen az
európai uniós pályázatoknak köszönhetően számos jelentős beruházást valósítottak meg, s ezeken
belül is különösen nagy hangsúlyt
fektettek a közszolgáltatások színvonalának javítására. – Új bölcsődét
és óvodát építettünk, a meglévőket
pedig felújítottuk – sorolja Basky
András. – Megszépült és energiatakarékos lett az általános iskola homlokzata, korszerű a fűtési rendszere.
Kívül-belül megújult a Polyák Imre
Sportcsarnok, napelemes rendszert
kapott a művelődési ház, és az
egészségház korszerűsítésére is sikerrel pályáztunk. A város az elmúlt
évek során közel 1 milliárd forintot
költött a közintézményeire, összesen 4,5 milliárdot a település fejlesztésére. Mindezt adósság nélkül.
Az el nem adósodott települések
számára kiírt pályázaton 200 millió
forintot nyertünk a Belügyminisztériumtól, amelyből elsősorban a
központi területeken utak és járdák
felújítását kívánjuk elvégeztetni. Ez
utóbbi munkák a nyár folyamán fejeződnek be.
Mint a polgármestertől megtudtuk, végéhez közeledik a csatornaépítési beruházás, amely 2,2
milliárdos projekt. Újabb 450 millió

forintot fordítottak az ivóvízminőség javítására, a vízműtelep fejlesztésére, az 500 m -es víztorony és
új vízvezetékek építésére. Rendbe
tették az eliszaposodott Iskola-tavat,
amely a város központjában található, és fontos a belvízgyűjtő szerepe.
A városvezetés tervei között
szerepel a tó környékének rekreációs parkká alakítása sétautakkal,
futó- és gördeszka-pályával, tanösvénnyel, játszótérrel és egy kisebb
sportcentrummal. Mindezeket uniós
forrásból kívánják megvalósítani.
Basky András szerint Lajosmizse fekvése – a főváros és Kecskemét közelsége, a vasútvonal és
az M5-ös autópálya okán – vonzó
az ipari befektetők számára. Mindezt jól mutatja az, hogy 100 millió
forinttal nőtt a városi büdzsébe befolyó iparűzési adó az elmúlt évtizedben. Szabad kapacitású ipari területek várják azokat a befektetőket,
akik beszállítói lehetnek például a
kecskeméti autógyárnak.
Régebben mezőgazdasági településként tartották számon Lajosmizsét, ám ma már jelentős az ipar
szerepe is. A hazai zöldség- gyümölcspiac mai is elképzelhetetlen
a lajosmizsei gazdák terményei
nélkül, amelyekből természetesen

GOMÉP Kft.

„Elkötelezetten a minőségi építkezésért”

Magas szintű kivitelezés: a tiszakécskei Barack Hotel
A lajosmizsei székhelyű Gomép Kft. a térség egyik legjelentősebb,
éves szinten közel hárommilliárd forint forgalmat bonyolító, és mintegy száz főt foglalkoztató cége, amely huszonhárom éve kivitelez
köz- és lakóépületeket, valamint ipari-mezőgazdasági építményeket főként a Közép-magyarországi régióban.
Az öt építészeti Nívó-díjjal rendelkező magyar családi cég
Lajosmizsén saját építőanyag-kereskedéssel, és barkácsáruházzal
rendelkezik, amellyel megbízhatóan tudja teljesíteni az egyedi
Megrendelői igényeket.
Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft.
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219.
Telefon/Fax: +36 76 457 446,
E-mail: info@gomep.hu, Web: www.gomep.hu
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Az Iskola-tó fejlesztése várható

bőven jut külföldre is. Ezek közül
is kiemelkedik az ízletes és kiváló minőségű „mizsei szamóca”,
amely ott van minden jelentősebb
hazai piacon.
– A jövő legfontosabb feladata, hogy azt a fejlesztési hullámot,
amelyet elindítottunk, tovább tudjuk folytatni. Célunk, hogy minél
több ipar települjön ide, s ehhez
megfelelő feltételeket tudjunk teremteni. Ugyancsak fontos a mezőgazdasági termékek piacra juttatása, továbbá a közbiztonság javítására a kamerarendszer kiépítése
– foglalta össze a közeljövő terveit
Basky András polgármester.

Tiszakécske nyitott a turizmus felé

A Tisza-parti szabad strand népszerű a fürdőzni vágyók körében

A tiszakécskei ember egyértelműen
szorgalmas, a maga számára megteremti azokat a létszükségleteket,
amelyekre igénye van, véli Tóth
János polgármester. A városvezető szerint a település legnagyobb
erőssége, hogy a megyében itt a
legkisebb – hozzávetőleg 6 százalék – a munkanélküliek aránya.
Jelentős adóbevételre alapozhat,
és erős, részben önállóan működő
városgondnokságra támaszkodhat
a városvezetés, amelynek célja,
hogy megtartsa a település fiataljait.
Ezért minden erejükkel támogatják
a munkahelyteremtést, a munkaerőpiac növekedését. – Olyan vállalkozásoknak adtunk lehetőséget,
amelyek tiszakécskei telephellyel
létesíthetnek üzemet, munkahelye-

ket. Egy tésztagyár, egy tej- és egy
fémipari feldolgozóüzem megvalósításáról is tárgyalunk – hangsúlyozta Tóth János. A legtöbb helybelit foglalkoztató fémipari cég,
az Andritz Kft. képzést is folytat,
így a helyi fiatalok szakmához és
munkához juthatnak. A természeti
környezetből fakadó előnyök kiaknázása a turizmus terén is szép
eredményekkel kecsegtet, de ehhez javítani kell a közlekedési lehetőségeket, bővíteni a kerékpárút-hálózatot. Két termálfürdő, egy
négycsillagos szálloda, a gyönyörű
szabad stranddal rendelkező Tiszapart, valamint a horgászok számára
kiváló lehetőséget kínáló Holt-Tisza csábítja a vendégeket. Ezek az
adottságok és a gyógyhellyé válás

Kiemelkedő természeti adottságokkal rendelkezik Tiszakécske, lakói szorgalmas,
hagyományaikat őrző emberek. A város új
polgármestere, Tóth János szerint ezeket az
adottságokat kihasználva lehetnek esélyeik
a turizmus terén. Az önkormányzat mindent
elkövet a gazdaság fejlesztése és a fiatalok
megtartása érdekében.
adják az alapját annak a döntésnek,
hogy a város „nyitott” a turizmus
felé. Idén először jelentek meg önálló standdal az Utazás Kiállításon,
amelynek sikere önbizalmat ad a
további munkához. – Igyekszünk
minél több programmal javítani a
helyi lakosok életminőségét, s a
vendégek számára vonzóvá tenni
a várost – húzza alá Tóth János.
Számos fejlesztéssel emelik Tiszakécske nívóját, sportcentrumot
építenek, megújul az egészségügyi
központ, az Arany János Művelődési Központ, a Móricz Zsigmond
Diákotthon és a könyvtár épülete. A
csónakázótó és a felújított közutak
is hozzájárulnak ahhoz, hogy a település arculata tovább szépüljön a
helyiek és a vendégek örömére.

Tóth János

1962-ben született, 1980-ban
aktív sportolóként költözött
Tiszakécskére, egy helyi vállalkozás ügyvezetője volt.
2002 óta tagja a város képviselő-testületének, tavaly ősz
óta pedig a Fidesz-KDNP
jelöltjeként Tiszakécske polgármestere. Nős, két felnőtt
gyermeke és két unokája van.
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Kiskunhalas rövidesen
gyógyhely lehet
Jó adottságokkal, kiváló termálvízzel, szőlőtermesztési és
borkészítési hagyományokkal rendelkezik Kiskunhalas.
Ezekre alapozva a turizmust tekintik a jövő legígéretesebb
ágazatának. Fülöp Róbert polgármester szerint ebben a
koncepcióban a halasi csipke is szerephez juthat.

Fülöp Róbert

1979-ben született, gazdasági
informatikus mérnök. A 2010-es
önkormányzati választáson képviselői mandátumot szerezett.
2012-től alpolgármester, 2014
óta Kiskunhalas polgármestere.
Erősíteni kívánja a város térségi
vezető szerepét a közigazgatás,
a rendészet, a közlekedés, az
oktatás, az egészségügyi ellátás
és a kereskedelem területén.

Négy esztendeje még komoly pénzügyi gondokkal küszködött Kiskunhalas, de az adósságkonszolidáció merőben új időszakot nyitott
a város életében. 4,5 milliárd forint
tartozást vállalt át két lépcsőben az
állam, ami megoldotta a gondok
zömét. – Az idei évet adósságmentesen tudtuk tervezni, a megszokott
struktúrák fenntarthatóak, sőt a
kormányzati intézkedések hatására
stabilabb, könnyebben, jobban teljesíthető a költségvetésünk – fejtette ki Fülöp Róbert. A város tavaly
ősszel megválasztott polgármestere az mondja, hogy mint minden
városvezetésé, így az ő álmuk is
a munkahelyteremtés. Nagy hátrány, hogy autópálya-kapcsolattal nem rendelkeznek. Az M9-es
viszont a „kapujukban van”. Azt

szorgalmazzák, hogy a városhoz
közel és minél előbb épüljön meg.
Ezzel esélyesebbé válhatnak a befektetőkért folytatott versenyben.
– Kitűnő szakképzők és gimnáziumok működnek nálunk, ezért nem
állunk rosszul a vidéki városok
mezőnyében. Jó közlekedési lehetőségekkel hamar felkelthetjük az
érdeklődést magunk iránt. Feltett
szándékunk, hogy a mostani uniós
ciklusban eredményesebben használjuk fel a forrásokat a gazdaságfejlesztés érdekében – fogalmazott
a polgármester.
Kitörési pontnak a turizmust
látják, amelynek egyik alappillére
az ízületi betegségek kezelésére kiválóan alkalmazható termálvíz. A
gyógyhellyé minősítés már folyamatban van, a város pedig a fürdő

fejlesztését tervezi. A szőlészetnek,
borászatnak komoly a hagyománya,
de az újjáélesztéséhez erőfeszítésekre lesz szükség. Reménykeltő, hogy
az alföldi borok rangja egyre nő.
A halasi csipkére zászlóshajóként tekintenek Kiskunhalason,
és azon munkálkodnak, hogy a
város nevét említve mindenkinek
ez jusson eszébe. Az önkormányzat támogatja a Csipkeház működését, és mindent elkövet, hogy
megtartsa azt a minőséget, amit
régen képviselt, és ami méltó egy
hungarikumhoz. A halasi csipke
százszázalékos kézimunkával készülő varrott csipke, elkészítése
roppant aprólékos és időigényes.
A városvezetés célja, hogy ismertségét növelje az ország határain
belül és azon túl.

Halasthermál – egy sokoldalú fürdő

Egész évben várja pihenni és gyógyulni váró vendégeit a Halasthermál Termálfürdő, Uszoda, Strand és
Kemping. A fürdő Kiskunhalas egyik legjelentősebb idegenforgalmi központja. Jódos ásványvizét 1983-ban
nyilvánították gyógyvízzé.
A Halasthermál Termálfürdő, Uszoda,
Strand és Kemping kialakításánál minden korosztály igényét figyelembe vették.
Az uszodacsarnokban négy medencét
alakítottak ki: a gyógyvizes termálmedence vízhőmérséklete 36, a felnőtt úszómedencéé 26, a gyermekmedencéé 32,
a merülő medencéé pedig 18° C. A nyári
strandfürdő területén három medence
található, egy 50 méteres úszómedence,
amely versenycélokra is alkalmas, egy

egész évben nyitva tartó szabadtéri termálmedence és egy gyermekpancsoló.
A hévíz eredményesen alkalmazható mozgásszervi elváltozások és idült,
gyulladásos megbetegedések kezelésére, továbbá egyes nőgyógyászati
betegségeknél, valamint törések utókezelésénél.
A létesítményben szauna, gőzkabin, masszázs, medencefürdő, orvosi
gyógymasszázs, kádfürdő, súlyfürdő,

csoportos vízi gyógytorna, manikűr-pedikűr, értékmegőrző trezor és több igényesen kialakított büfé is található. A mozgás
szerelmeseit strandfoci- és röplabdapálya várja. Szintén a fürdő területén helyezkedik el a 100 férőhelyes kemping,
amely autók, lakókocsik, lakóautók és
sátrak fogadására egyaránt alkalmas. A
kemping vendégeit tusoló, főzési lehetőség, áramcsatlakozás, parkolás, ingyenes wifi és strandolási lehetőség várja.

Cím: H-6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder István u. 1., Telefon: (+36) 77/422-590, Honlap: www.halasthermal.hu, E-mail: info@halasthermal.hu
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Made in Kecskemét
Kecskeméten elkezdődött a harmadik Mercedes-Benz modell, a CLA Shooting Brake gyártása, amely a
CLA mellett a második kizárólag Magyarországon készülő típus, illetve szintén a világ több mint száznyolcvan országába exportálják Bács-Kiskun megyéből.
A hármas szám jegyében indult az
év a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában: három évvel ezelőtt,
2012 tavaszán kezdődött a termelés
Magyarországon, és azóta már több
mint 300 ezer autó hagyta el az
üzemet. Januárban pedig beindult a
harmadik kecskeméti típus, a CLA
Shooting Brake sportkombi gyártása. A CLA kupélimuzint követően
ez már a második olyan modell,
amely kizárólag Magyarországon
készül. Ezzel immár öttagúra bővült a márka új kompaktgenerációja, és a CLA Shooting Brake megjelenésével tovább folytatódhat a
modellcsalád elsöprő sikere: az
A-, B-, CLA- és GLA-osztály értékesítése 2014-ben 24,7 százalékkal, 463 152 darabra emelkedett.
A csillagos márka a vevőinek
1 650 010 járművet szállított ki
(12,9 százalékkal többet, mint 2013ban), és ezzel a negyedik egymást
követő évben ért el rekordot.
– A kecskeméti csapat bebizonyította, hogy a Made by Mercedes-Benz in Kecskemét igazi sikertörténet. Világszerte érvényes
termelési szabványainknak megfelelően, kezdettől fogva csúcsminőségű járműveket gyártunk
itt – mondta az új típus gyártásának ünnepélyes indításán Markus
Schäfer, a Mercedes-Benz Cars
termelésért felelős igazgatótanácsi
tagja, aki Orbán Viktor miniszterelnök utasa volt a CLA Shooting
Brake Job Nr.1 első métereinek
megtételénél. A német mérnök
számára Kecskemét különösen
kedves hely: tagja volt annak a
csoportnak, amelyik kiválasztotta
a várost a márka legújabb gyárának helyszínéül, és természetesen
jelen volt az alapkőletételnél is.
– A gyár teljes csapata rendkívül büszke arra, hogy vevőink
számára az egész világon kizárólag mi gyárthatjuk a CLA-t és immár a CLA Shooting Brake-t is.
Tudatában vagyunk az ezzel járó
felelősségnek, és további csúcsteljesítménnyel folytatjuk majd
eddigi sikereinket – mondta az

3 sikeres év,
3 világhódító modell

A Mercedes-Benz idén először hétvégi
programsorozattal és nyereményjátékokkal ünnepelte a gyárnyitás március végi évfordulóját. Ennek keretében
három helyi alapítvány részére is adományprogramot jelentett be.

A kizárólag Kecskeméten gyártott Mercedes-Benz CLA Shooting Brake modell

ünnepségen Thomas Geier gyárigazgató. A kecskeméti gyárhoz
kapcsolódó beruházások összege
ma már eléri az egymilliárd eurót, és jelenleg mintegy négyezer
munkatárs dolgozik három műszakban, hogy az üzem ki tudja
elégíteni a csillagos márka kompakt autói iránti keresletet.
A kapacitásbővítéssel párhuzamosan a hazai székhelyű beszállítók száma is folyamatosan
növekedett. A kecskeméti Mercedes-Benz gyár ma már 32 hazai
székhelyű beszállítóval dolgozik.
További érdekesség, hogy a
Mercedes honosította meg a duális képzést hazánkban. A 2011 óta
sikeresen működő program hosszú
távon kínál kiváló, versenyképes
ismereteket a szakközépiskolától egészen főiskoláig, és ezáltal
biztos karrierlehetőséget. A duális
szakképzésre és a duális főiskolai
képzésre is sokszoros a túljelentkezés, ami szintén annak a bizonyítéka, hogy a régió egyik legvonzóbb
munkaadójának tartják a kecskeméti gyárat, illetve eredményesnek
a gyakorlatorientált képzést. Tavaly
májusban fejezték be tanulmányaikat az első duális szakképzésben
résztvevők, a duális főiskolai képzésről pedig 2016-ban kerülnek ki
az első diplomások.
A Mercedes-Benz gyár kiemelt figyelmet fordít Kecskemét
és a régió fejlődésére, valamint a
jövő generációjának és a hátrányos helyzetben lévő társadalmi
csoportok segítésére az oktatás,
a sport, a kultúra és a szociális
ügyek területén.

Az első ügyfélautó, 2015. január 20.

Sikeres a kecskeméti duális képzés

Thomas Geier ügyvezető igazgató a kecskeméti városháza előtt
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Nemzeti park

a Duna-Tisza közén
Negyven éve, 1975-ben nyilvánították természetvédelmi területté, s lett hazánk második nemzeti parkja a Kiskunsági
Nemzeti Park, amely azóta is gondosan őrzi és gondozza a Duna–Tisza köze igen változatos élőhelyeit.

A Kiskunsági Nemzeti Park területén számos, sehol máshol nem található növényés állatfaj él. Mások mellett ilyen a fokozottan védett, mert veszélyeztetett „pannon
bennszülött” tartós szegfű, a délvidéki földikutya, a rákosi vipera, az egyhajúvirág
vagy a túzok. Utóbbinak a legnagyobb hazai vadon élő állománya a Duna–Tisza
közében található, a Kiskunságra jellemző szikes tavak környékén.
A természeti értékek bemutatására a Kiskunsági Nemzeti Park különösen
nagy hangsúlyt fektet. A nemzeti park területén 21 – jelzésekkel, információs
táblákkal ellátott – tanösvény egész évben várja a látogatókat. Hétvégenként
természetvédelmi őrök és szakértő túravezetők segítségével lehet bejárni a kiskunsági tájakat. Szervezett formában a nemzeti park olyan
részeit is felfedezhetik a látogatók, ahová túravezető nélkül nem tudnának eljutni. Tavasztól késő őszig úgynevezett természetünnepeket is
szerveznek a nemzeti park szakemberei. Áprilisban Bösztörpusztán
rendezik meg a hagyományos „Túzokünnepet”, ugyanis ez a túzokkakasok párválasztásának, a dürgésnek az ideje. Nyár közepén, a Magyar
Nemzeti Parkok Hete alkalmából izgalmas túrákra és természetkutató

programokra várják az érdeklődőket, míg a legkisebbeknek bábműsorokkal és
egyéb gyermekműsorokkal kedveskednek. A kora ősz hagyományos rendezvénye
a bugaci pásztorünnep. Ez a behajtás, a számadás ideje, így a pásztoroké és a
csikósoké a főszerep. És persze az ilyenkor nyíló homoki kikericsben is lehet
gyönyörködni Bugacon.
November a madárvonulás szezonja. A szegedi Fehér-tavon több tízezer daru gyülekezik, és esti „behúzásuk” koronázza meg a „Fehér-tavi darvadozás” programját.
A Kiskunsági Nemzeti Park két erdei iskolája, a Naprózsa (a
fülöpházi buckavidéken) és a Kontyvirág (a Lakitelek melletti
Tőserdőn) egész évben természetismereti táborozásokra várja az
óvodásokat, iskolásokat.
Kecskeméten a Természet Háza látogatóközpont kiállításaival, programjaival, s információkkal segíti a nemzeti park iránt érdeklődők tájékoztatását.
A Kiskunsági Nemzeti Park egész évben várja a látogatóit!
A programokról folyamatosan tájékozódhatnak a www.knp.hu honlapon, vagy a www.facebook.com/KiskunsagiNemzetiPark oldalon.

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.

Kitekintő – Hotel Novotel Szeged, Csongrád megye

