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Békés megye komoly értéke
 a termálvíz és a jó termőföld

‒ Miket tart Békés megye meghatározó értéke-
inek? 

‒ Rengeteg mindent! De ha ki kell emelni 
valamit, akkor a természeti és az emberi érté-
keket említeném elsőként. Az előbbin a termő-
földjeinket értem, valamint a föld alatti vizeket, 
hiszen fantasztikus termálkincs van alattunk, 
de a felszíni vizeket is. Büszkék vagyunk hor-
gásztavainkra és a Körösökre, amelyek behá-
lózzák az egész megyét. Az itt élőket pedig a 
vállalkozószellem, a kreativitás és a sokszínű-
ség jellemzi. Ez a terület a török idők alatt el-
néptelenedett, majd az elmúlt 300 évben ismét 
benépesedett. Vállalkozószel-lemű pionírok 
érkeztek ide, akik a pusztából falvakat, város-
okat varázsoltak. Sokszínű a megye lakossága, 
mert különböző nemzetiségű és vallású emberek 
jöttek, akik az elmúlt évszázadok során ebből a 
sokszínűségből közösséget teremtettek.

‒ Melyek a megye gazdaságának legfőbb pil-
lérei?

‒ Mindenekelőtt a mezőgazdaság és a me-
zőgazdasági feldolgozóipar, ugyanis nagyon jó 
minőségűek a termőföldjeink, és nagyon magas 
színvonalú az a gazdasági kultúra, ami a feldol-
gozást jellemzi. Gondoljunk a libamájtermékek-
re vagy akár a sertésfeldolgozásra, a gyulai és a 
csabai kolbászra. 

Fontos szektor a turizmus is, amely főként a 
termálvízkincsre épül. Két kiemelkedő fürdőnk 
Gyula és Orosháza-Gyopárosfürdő. De meg 
kell említenem a gépipart, azon belül az autóal-
katrész-gyártást, ami egyre erőteljesebben van 
jelen, illetve a hadiipart, ami viszont most van 
fellendülőben. Az Airbus épít Gyulán egy heli-

Gyomaendrődön nőttem fel, ott éltem egészen 
21 éves koromig. 2015-ben Budapestre köl-
töztem, és Újpesten kezdtem kajakozni. Fele-
ségem, Ági is gyomaendrődi, a mai napig szí-
vesen látogatunk haza, de azt, hogy ott éljünk, 
sajnos egyikünk munkája sem engedi meg. 

Ám a járványügyi veszélyhelyzet idején 
úgy döntöttünk, hogy Békés megyében vé-
szeljük át azt az időszakot, ameddig a szüksé-
ges korlátozások érvényben lesznek. Vízparti 
nyaralót béreltünk, és úgy rendezkedtünk 
be, hogy akár hónapokon át is az lehessen 
az átmeneti otthonunk. Szerencsére tudtam 
naponta edzeni, rendszeresen találkoztunk a 
szüleinkkel és a gyomaendrődi barátainkkal. 
Szeretem azt a vidéket, rendkívül szép a ter-
mészet a Hármas-Körössel, az árterekkel, a 
sok holtággal. 

Nekem ez a gyönyörű táj mindennapi él-
ményt nyújtott, amikor gyerek voltam és ott 
éltem. Akárcsak a termálvizes fürdő, amely-
ről viszont azóta már tudom, hogy mekkora 
érték. A gyógyvízkincsre épült gyomaendrődi 
Liget gyógyfürdő is fantasztikus élmény, rá-
adásul olcsó, mindenkinek jó szívvel ajánlom.

Nekem Békés megyében Gyula az egyik 
kedvencem. Gyakran ellátogatunk oda, s nem 
csupán a várfürdő miatt, amely szerintem az 
ország egyik legszebbike, hanem azért is, 
mert a város gasztronómiai értékei is csábí-
tóak. Gyula kiváló éttermeibe mindenkinek 
érdemes betérnie. Békéscsaba ugyancsak 
kedves nekem, sok barátunk él ott.

Amit még nagyon szeretek Békés me-
gyében, a rendkívül sok kerékpárút! Gye-
rekkoromban is sokat bringáztunk, de erre 
felnőttként is keresem a lehetőségeket. Gyo-
maendrődről szinte a megye összes városába 
el lehet jutni kétkerekűvel, ugyanis az egész 
megyét kiváló és jó minőségű kerékpárutak 
hálózzák be. 

Javaslom minden Kedves Olvasónak, hogy 
barangolja be Békés megyét akár gyalogos 
turistaként, akár kerékpáron vagy autóval, és 
használja ki a kínálkozó lehetőséget, ismerje 
meg a megye értékeit, például a kezében tar-
tott magazin jóvoltából.

Tótka Sándor
olimpiai, világ- és 

Európa-bajnok kajakozó

Kedves Olvasó!

Jó minőségű termőfölddel, termálvizekkel és a Körösökkel, horgásztavak-
kal szabdalt gyönyörű tájjal büszkélkedhet Békés megye. A gazdaság 
alappillére az agrárium és a ráépülő feldolgozóipar, illetve a turizmus. Za-
lai Mihály, a Békés Megyei Közgyűlés elnöke szerint a békési embereket 
kreativitás és vállalkozószellem jellemzi.

Csodálatos környezetben, a tarhosi kastélyparkban áll a híres Zenepavilon  fotó: zentai péter

kopter-alkatrész üzemet. Azt gondoljuk, ebben a 
szektorban ez csupán az első fecske.

Túlléptünk végre az ígéretek korszakán, és el-
készült az M44-es út. Ez rendkívül sokat jelentett 
Békés megye megközelíthetősége szempontjá-
ból. Ami legalább ilyen fontos, hogy előkészítés, 
illetve tervezés alatt van az M47-es, ami szintén 
nemzeti forrásból épül, és Szegedet köti össze 
Debrecennel. Ezek olyan lehetőségek, amelyek 
alapvetően megváltoztatják a megye gazdaságát 
és az itt élők lehetőségeit is.

‒ A megyei önkormányzatnak napjainkban a 
pályázatok és a területfejlesztések adnak felada-
tokat. A hazai és uniós források segítségével az 
elmúlt években milyen beruházásokat valósítot-
tak meg?

‒ Nehéz volna számba venni azt a sok-sok 
fejlesztést, ezért inkább csak a vezérelvekről 
ejtek szót. Az elmúlt években a települések szol-
gáltatásait fejlesztettük. Igyekeztünk a legkisebb 
településeken is olyan színvonalat elérni, hogy 
felvehessék a versenyt a járási székhelyekkel. 

Ìfolytatás a 4. oldalon 

A NÓNIUSZ 
LÓFAJTA: 
A nóniusz fajta ősapja, 
Nonius Senior a franciaor-
szági rosières-i ménesből 
került Mezőhegyesre 
hadizsákmányként 1816-
ban, összesen 17 éven 
keresztül állt tenyésztésben. 
Később a Mezőhegyesi 
Állami Ménes nem csupán 
tenyésztette, hanem a fogat-
hajtó sportban is igazolta 
a fajta kiválóságát, amit 
az eddig elért világraszóló 
eredmények bizonyíta-
nak. 2004-ben a Magyar 
Országgyűlés a nóniusz 
lófajtát ‒ annak értékét 
elismerve ‒ nemzeti kinccsé 
nyilvánította.

AZ EGYKORI 
IGAZSÁGÜGYI 
PALOTA ÉPÜLETE 
GYULÁN:
1895 novemberében Békés 
Vármegye képviselő-
testülete egy új törvény-
széki palota felépítését 
kezdeményezte. Az 
építkezés négy éven át 
tartott, és 1899. október 
1-jén adták át a Wagner 
Gyula tervezte épületet. 
1991-ig az ügyészség is 
helyet kapott az ingatlan-
ban. A több mint százéves 
épület állagának megóvása 
érdekében 1999-ben 
átfogó felújítás és részbeni 
bővítés kezdődött, ami 
2001-ben ért véget. Külön 
érdekesség, hogy a tör-
vényszék épületének belső 
kertje természetvédelmi 
terület.

VOLGAMENTI HÉRICS:
A volgamenti hérics hazánk egyik leg-
ritkább és legveszélyeztetettebb növé-
nye. Magyarországon kizárólag Békés 
megyében él a Körös–Maros Nemzeti 
Park területén. A volgamenti hérics rit-
kaságánál fogva fokozottan védett nö-
vény Magyarországon. Tövenkénti ter-
mészetvédelmi értéke 250 ezer forint.

OROSHÁZI 
BÚZACSÍRAMÁLÉ:
A csíramálét korábban csak a magyarok 
lakta területeken ismerték és sütötték 
Európában. Az orosházi búzacsíramálé 
olyan helyi kuriózum, amely máshol ilyen 
formában nem található meg. Jellemzői, 
hogy cukor nélkül és aljatésztával készül, 
kemény, ropogós széllel sült. Egy-két napi 
állás után mézszínű és mézállagú édes 
levet enged.

A TRANOSCIUS: 
A Juraj Tranowsky 
evangélikus lelkész 
által összeállított 
énekeskönyvet első 
alkalommal 1636-ban 
adták ki. Békéscsaba 
újratelepülésekor a 
Felvidékről érkező 
szlovák ajkú lakosság 
kultúrája részeként 
hozta magával a 
Tranosciust, amelyet a 
liturgiák alkalmával és 
a hétköznapi életben is 
használtak. A könyv – 
gyakran fából készült 
– fedlapjait díszes 
rézborítással látták el, 
csuklós pántok fogták 
össze, és kapcsok 
zárták le.

Ízelítő a Békés Megyei Értéktárból

Zalai Mihály
1972-ben született Orosházán. 
Diplomáját Békéscsabán, a Kőrösi 
Csoma Sándor Főiskolán szerezte. 
2002-től 12 éven át önkormány-
zati képviselő szülővárosában. 
2010-től alpolgármester, s e minő-
ségében 2014-től polgármesteri 
jogkörben Orosháza első számú 
vezetője volt. Jelenleg a Békés Me-
gyei Közgyűlés elnöke.

A Békés megye magazint Rákóczi Gabriella újságíró kolléganőnk emlékére ajánljuk.
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Békés: biztonságos, jó adottságú, 
és erőforrásokban gazdag megye

A Békés Megyei Kormányhivatalban évente mintegy másfél millió ügyintézés történik

‒ Tíz éve kezdődött el a közigazgatás átszerve-
zése. Beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket Bé-
késben?

‒ Meggyőződésem, hogy ennek az átalakí-
tásnak az állam-, jog- és közigazgatás-történeti 
jelentősége megkérdőjelezhetetlen. Alapjai-
ban változott meg a korábbi szervezeti és fel-
adatrendszer. Olyan új közigazgatás jött létre 
– mondhatnánk, hogy a volt főispáni rendszer 
bizonyos értelemben vett jogutódjaként –, amely 
területi szinten integrálta a különböző szakigaz-
gatósági szerveket az állategészségügytől az épí-
tési hatóságon és a családtámogatási szervezeten 
keresztül a foglalkoztatásügyig egyetlen helyre, 
a kormányhivatalba.

A kormány célja az ügyfélbarát közigazgatás 
kialakítása volt. Sőt továbbmegyek, az egységes, 
átlátható, koncentrált és professzionális közigaz-
gatás létrehozása, illetve az, hogy minél köze-
lebb vigyük az ügyintézést az állampolgárokhoz. 
Összességében a jó állam megteremtése a cél. 
Békés megye 9 járásában 16 kormányablak mű-
ködik. Ezekben az elmúlt két-három évben az itt 
élőkön kívül több mint 20 ezer határon túli nem-
zettársunk is intézte ügyeit. Mivel a megyében 
mintegy 8500 tanya található, ezeket a mobilizált 
ügyfélszolgálatok, azaz kormányablakbuszok 
keresik fel. 

Nem csupán létrehoztuk, hanem folyamato-
san korszerűsítjük is a hálózatot. A megyében 
több mint 1,3 milliárd forintot fordítottunk az 
épületállomány, az infrastruktúra és az elektro-
nikus közigazgatás fejlesztésére.

A rendszer beváltotta a hozzá fűzött reménye-
ket, gyorsan, hatékonyan tudnak dolgozni a kol-
légák. Működésünk fókuszában az állampolgár 
áll, aki itt él, itt dolgozik, itt tanul.

‒ A mára kialakult szervezeti struktúra, illetve 
feladatmegosztás milyen előnyökkel jár? Az ügy-
intézés, a hivatalok elérhetősége az állampolgá-
rok szemszögéből nézve miként változott?

‒ Nemcsak az elérhetőség javult, hanem az 
elektronikus térnyerés is. 2018-tól a gazdálko-
dó szervek kizárólag elektronikus úton adhat-
nak be kérvényeket. Az állampolgároknál nincs 
ilyen szabály, de a járványidőszak alatt meglepő 
módon hamar átálltak, gyorsan megtanulták, 
hogyan kell beadni kérelmeket online módon, 
főleg a családtámogatás, a nyugdíjügyek és a 
társadalombiztosítás területén. 2018-ban 1568, 
2020-ban már 11 402 igény érkezett elektroniku-
san, s idén ezt a számot is túl fogjuk lépni. A jövő 
útja pedig a mesterséges intelligencia felhaszná-
lása, a kormány soha nem látott támogatást nyújt 
a fejlesztésre. 

‒ Mi a jól működő közigazgatás titka? A 
kormányhivatalok – jelesül a Békés Megyei 
Kormányhivatal – hogyan tudják segíteni akár 
a gazdaságélénkítést, akár a megye megtartó 
erejének növelését?

‒ 2018-ban azt fogalmaztuk meg, hogy ak-
kor működik jól a közigazgatás, 
ha három célnak megfelel és 
négy pilléren áll. A legfonto-
sabb az egységes jogalkalmazás, 
az egységes gondolkodásmód. 
Ugyanannak a szemléletnek és 
munkamódszernek kell érvé-
nyesülnie Gyulán, Battonyán, 
Szeghalmon. Ez az állampolgá-
roknak és a kollégáknak is ki-
számíthatóságot nyújt. A máso-
dik a reagálóképesség növelése. 
Vannak olyan ügyek, amikor ki 
kell menni a helyszínre és hala-
déktalanul dönteni, például ha 
súlyos természetkárosítás törté-
nik. A koronavírus-járvány alatt 

Békés megye a lehetőségek hazája, 
vallja dr. Takács Árpád kormány-
megbízott, aki mindezen túl arról 
is beszélt lapunknak, hogy a köz-
igazgatás átalakítása a megyében 
is meghozta a várt eredményt. A 
gyors ügyintézés az állampolgárok 
kényelmét, a gazdaság fellendülé-
sét és a megye megtartó erejének 
növelését szolgálja.

bebizonyosodott, hogy ez fontos elvárás. Védel-
mi bizottságot, oltási központot működtettünk, 
át tudtunk állni veszélyhelyzeti üzemmódra. 
Ehhez kapcsolódik a létszám-többszörözési ké-
pesség. Annak érdekében, hogy gyorsan tudjunk 
reagálni, legyen szó járványról, árvízről vagy 
bármilyen katasztrófahelyzetről, erőforrás-át-
csoportosítási tervet készítettünk. A harmadik a 
nyitott hatóság elve. Úgy szoktam fogalmazni, 
hogy ahhoz, hogy megvalósuljon a jó állam, a 
világ változását értő, széles társadalmi bázison 
alapuló, hatékony, fegyelmezett közigazgatásra 
van szükség, amely a kölcsönös bizalmon ala-
pul, illetve társadalomszervező funkciót lát el.

A nyitott hatóság négy pillérének egyikét a jól 
képzett, nyelveket beszélő, a feladatokkal érzel-
mileg is azonosuló kollégák jelentik. Ehhez fo-
lyamatos képzésre van szükség, hiszen rengeteg 
a változás. Megalapozott, megbízható tudásra 
van szükség. Stratégiai partnereink az önkor-
mányzatok, hiszen számos közös ügyünk léte-
zik. A velük való partnerség a második, a felső-
oktatási intézményekkel kötött együttműködés a 
harmadik pillér. Elsőrangú prioritás számunkra a 
szakemberképzés, ezért kötöttünk együttműkö-
dési megállapodást az egyházmegye fenntartásá-
ban működő Gál Ferenc Egyetemmel, a Kodo-
lányi János Egyetemmel és a Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem szarvasi intézetével. A 
negyedik pillér a szakmai szövetségekkel és a 
kamarákkal való együttműködés. 

Az interjú teljes szövege a 
www.pannoniakincsei.hu-n olvasható.

Békés megye komoly értéke
 a termálvíz és a jó termőföld

Ìfolytatás a 3. oldalról
A teljesség igénye nélkül orvosi rendelők, 
óvodák és bölcsődék felújítása történt meg, 
önkormányzati épületek energetikai korszerű-
sítését végeztük el, utak, kerékpárutak épültek, 
illetve olyan, a helyi gazdaság erősítését célzó 
pályázatokat valósítottunk meg, forrásokat he-
lyeztünk ki, amelyek az infrastruktúra javítását 
szolgálták. A városokban új ipari parkok, a fal-
vakban piacok jöttek létre.

‒ Júniusban elfogadták az Integrált Területi 
Programot. Ez milyen időszakra vonatkozik, és 
milyen vezérelveket tartalmaz?

‒ A 2021‒2027-es időszakra vonatkozó 
programban is ugyanolyan célokat tűztünk ki, 
mint az előző ciklusban. Az ipari és közlekedé-
si infrastruktúra, a turizmus és a helyi szolgál-
tatások fejlesztése a cél, illetve a felzárkóztatás 
érdekében két járás – a sarkadi és mezőkovács-

házi – komplex kiemelt fejlesztését tervezzük. 
Ebben a ciklusban 86,4 milliárd forint fejlesz-
tési forrásból gazdálkodhatunk. 

‒ A megyei önkormányzatok sokat tehetnek 
az értékek feltárása, a közösség építése és a 
megyei identitás megerősítése terén. Milyen 
eredményeket értek el?

‒ Mi nem csupán az értéktárat működtetjük, 
hanem meg is mutatjuk az értékeket. Hatodik 
alkalommal rendeztük meg önállóan a Me-
gyenapot, amire más megyében nincs példa. 
Minden évben szeptember első hétvégéjén 
várjuk a megye lakosságát Békéscsabára, ahol 
bemutatjuk a megyei és települési értéktárak 
elemeit, megszervezzük a megye legnagyobb 
kézműves vásárát és piacát 70-80 kiállítóval. 
Rendre szervezünk katonai hagyományőrző 
bemutatókat, gyermekfoglalkoztató programo-

A csikós bemutatók, a kézi aratóversenyek és a különböző ízvilágú gasztronómiai fesztiválok a hagyományőrzés céljait is szolgálják

Dr. Takács Árpád
1972-ben született Gyulán. 1993-
ban út-hídépítő mérnöki, 2005-ben 
jogi diplomát szerzett. 2000-től 
2016-ig a megyei, illetve az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóságon dolgozott. Tűzoltó dan-
dártábornok. 2017 elején a Békés 
Megyei Kormányhivatal főigazgató-
jává nevezték ki, majd az év nyarán 
pedig kormánymegbízottá.Több évtizedes álom válik valóra az M44-es gyorsforgalmi autóút megépítésével, amelyen e pillanatban Békéscsabától Tiszakürtig közlekedhetünk

kat, és lehetőséget biztosítunk a Békés megyei 
nemzetiségek bemutatkozására. Ez a rendez-
vény a megyei identitás erősítésére szolgál. 
Egy másik pályázati program hasonló céllal in-
dul el. Népművészeti és gasztronómiai táboro-
kat, vízi- és kerékpártúrákat, megyei vásárokat 
szervezünk, vándorkiállítás keretében visszük 
el a településekre a megyei értéktárat. Lesznek 
népzenei koncertek Bartók Béla Békés me-
gyei gyűjtéséből. Talán kevesen tudják, hogy 
sok ismert népdalt, köztük az Elindultam szép 
hazámból kezdetűt is itt gyűjtötte. A megyei 
hírességek életéből színdarab, a települési ér-
téktárakban szereplő nemzeti értékekről rövid 
bemutatófilmek készülnek, illetve a pályázati 
forrásból a megye turisztikai célú bemutatását 
szolgáló imázsfilmek is szerepelnek a terveink 
között. ■

Az ügyfélbarát közigazgatás kialakítása volt a legfontosabb cél

A Kelet-Magyarországot átszelő gyorsforgalmi autóút eddig elkészült, mintegy nyolcvan kilométe-
res szakaszán Békéscsabától Tiszakürtig négy sávon autózhatunk biztonságos körülmények között.
A további szakaszok folyamatban lévő kivitelezése jó ütemben halad, azok forgalomba helyezése a 
tervek szerint legkésőbb 2024 végéig várható. 
Az M44-es gyorsforgalmi autóút összesen több mint 110 kilométer hosszú lesz, s ebből 54,6 kilomé-
ternyi fejlesztés Békés megyében valósul meg. A távlati tervek között egyébként szerepel az M44-es 
meghosszabbítása Gyula és a román határ irányába.
A kormány célkitűzései között kiemelt jelentőséggel bír, hogy hazánk 2030-ra Európa öt legélhe-
tőbb és legversenyképesebb országa közé tartozzon, amihez elengedhetetlen a megfelelő úthálózat.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2025-re Magyarországnak mind a 23 megyei jogú városa kivétel 
nélkül elérhető lesz négysávos úton, és a hazai települések háromnegyede, azaz az ország lakosságá-
nak 90 százaléka 30 perces közelségben lesz egy-egy négysávos autóúthoz.  

Tovább épül az M44-es gyorsforgalmi autóút

»Minden évben szeptem-
ber első hétvégéjén várjuk 
a megye lakosságát Békés-
csabára, ahol bemutatjuk 
a megyei és települési ér-
téktárak elemeit, kézműves 
vásárral és piaccal.«
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Sokrétű szolgáltatási palettával    
segíti a vállalkozókat a kamara

A kamara szakmai programjai iránt mindig nagy a vállalkozói érdeklődés

‒ Szolgáltató kamara vagyunk, széles körű 
jogosítványokkal. Feladataink között sok az 
olyan jellegű, amely személyes részvételre 
épül. Öröm, hogy ezeket már meg tudjuk va-
lósítani. A kamarai szolgáltatások terén nem 
csökkent az aktivitás a pandémia idején sem, 
de Békés megye gazdaságát – a 2019-ig tar-
tó biztató és töretlen fejlődés ellenére – a jár-
vány az országos átlagnál jobban visszavetette. 
Ügyfélszolgálataink a korlátozások idején is 
elérhetők voltak, munkatársaink az állampol-
gárok rendelkezésére álltak, elsősorban tele-
fonon és elektronikus formában. Azóta is fo-
lyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat a gazdaság 
védelmét és újraindítását szolgáló kormányzati 
intézkedésekről, a támogatási és pályázati le-
hetőségről. Hasonlóképpen járunk el a megye 
gazdasági állapotát illetően, hogy javaslataink 
nyomán megfelelő gazdaságvédelmi intézke-
dések szülessenek.

A szakképzés területén felmértük, hogy a 
külső gyakorlati képzőhelyeink közül hány 
szűnt meg, ki tudja megvalósítani a jelenléti 
oktatást, ki vált át online oktatásra. Az utóbbi 
bevezetésében segítséget nyújtottunk. 

‒ Forráskereséssel is segítik a vállalkozáso-
kat. Milyen eredménnyel jár ez a munka?

‒ A foglalkoztatást és a beruházásokat biz-
tosító támogatásokat és a kormányzati támo-
gatású, olcsó hiteleket a megye vállalkozói is 
igénybe veszik. Ebben a kamarának fontos a 
közvetítő, pályázatfigyelői és tanácsadási sze-
repe. A gazdaság fejlesztésében és élénkítésé-
ben betöltött funkcióit tekintve nagy jelentősé-
gű a Széchenyi Hitelkártya Program, amelyben 
kamaránk a regisztráló szervezet feladatát látja 
el. Az éves ügyfélforgalom jelentős. A bankok 
által kihelyezett hitel összege 2020-ban 3,4 
milliárd forint volt, ami az előző évhez képest 
emelkedést mutat. 2021. augusztus 31-ig 386 
kérelmet nyújtottak be a vállalkozók, az újrain-
dítási hitelre pedig júliusi bevezetése óta közel 
120 igénylés érkezett. Információs csatornáin-
kon tájékoztatást adtunk a GINOP Plusz gaz-
daságfejlesztési projektről, amelyet 576 milli-
árd forintos kerettel hirdetett meg a kormány.

‒ Mit lehet elmondani a szakképzésről?
‒ A szakképzési rendszer átalakítása új 

feladatokat is hozott számunkra. Alapvetően 
a duális képzésben veszünk részt, elősegítve, 
hogy az iskolák, a tanulók és a képzőhelyek ta-
lálkozzanak. A tapasztalatok jók, egyre többen 
döntenek úgy, hogy szakmát tanulnak. A szak-
képzésnek nem kizárólag a gazdaság és a mun-
kaerőpiac igényeit, hanem egyéb nemzetgaz-
dasági érdekeket is ki kell szolgálnia, valamint 
az egyén boldogulását is meg kell céloznia. Mi 
e hármas komplexitásnak megfelelően látjuk 
el pályaorientációs munkánkat. Jelen vagyunk 
az általános iskolák felső tagozatán, valamint a 
gimnáziumok 3. és 4. évfolyamán. 

Üzem- és céglátogatásokat, pályaorientációs 
táborokat, konferenciákat, vetélkedőket szer-
vezünk, a témában kiadványokat készítünk, 
kommunikálunk a közösségi oldalakon és az 
interneten, szülői értekezleteket tartunk, egyéni 
tanácsadást nyújtunk. Egy határon átnyúló pá-
lyázat keretében 15 pályaorientációs kisfilmet 
készítettünk, amelyek megtekinthetőek a leg-
népszerűbb videómegosztókon.

‒ Milyen, határon átnyúló kezdeményezések, 
gazdasági kapcsolatok motorja a kamara?

‒ A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által 
létrehozott és a Békés Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara gesztorálásában működő Magyar‒
Román Tagozat az alapítástól eltelt 20 év fo-
lyamán számos magyarországi, illetve romániai 
rendezvény, konferencia, fórum és üzletember-
találkozó egyedüli vagy társszervezője volt. 

A határ menti létet Békés megye mindig 
is egyfajta geopolitikai előnyként értékelte. A 
Dél-Alföld, kiegészülve a Partiummal, a Bán-
sággal és a Vajdasággal mintegy négymillió 
ember lakóhelye, igen jelentős gazdasági tér-
ség. Jelenleg még nagyon sok és kitartó mun-
ka szükséges ahhoz, hogy a gazdaság számára 
könnyen átjárható legyen a térség, de a közép-
távú jövőkép pozitív. Románia csatlakozása a 
schengeni övezethez egyelőre még halasztó-
dik, de Szerbia uniós csatlakozása hamarosan 
elérhető közelségben lesz. Ezek mind-mind a 
térséget fogják erősíteni, ezért kiemelten fon-
tosnak tartjuk a régió gazdasági kamaráival 
való együttműködést, és ebben szép eredmé-
nyeink vannak már most is. A partiumi részen 
Nagyváraddal állunk szoros kapcsolatban a 
ROHU-pályázatok területén. Egy környezettu-
datosságot segítő pályázatunkat éppen nemré-

A versenyképességi szempontokat szem előtt tartva igyekszik számos területen segíteni a vállalkozásokat a Békés 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A részletekről dr. Orosz Tivadar elnök – aki egyben a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara Magyar–Román Tagozatának elnöke is – adott tájékoztatást.

giben zártuk, míg a vállalkozóvá válást segítő 
pályaorientációs pályázatunk jelenleg is fut. 

Ki kell emelnem a határ menti együttműkö-
dés kérdéskörében a vajdasági kapcsolatainkat. 
Együttműködünk a szabadkai, az újvidéki és a 
nagybecskereki (Zrenjanin) gazdasági kama-
rákkal, illetve képviseltetjük magunkat a Szerb‒
Magyar Kereskedelmi Kamara elnökségében is. 

‒ Szakmai programjaik közül melyek a leg-
népszerűbbek?

‒ Nagyon népszerűek azok a szakmai kon-
ferenciáink, amelyek az adózás, a számvitel 
és a munkaügy területeit dolgozzák fel, vagy 
egy-egy szakterület aktuális kérdéseivel fog-
lalkoznak. Minden programunkon magasan 
kvalifikált előadóktól, oktatóktól kaphatnak 
naprakész tudást a résztvevők. Nagy érdek-
lődés kísérte nemrégiben György László gaz-
daságstratégiáért és szabályozásért felelős ál-
lamtitkár előadását. Tavasszal Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter vezetésével 
összeült a Magyar‒Román Gazdasági Vegyes 
Bizottság, amelynek jómagam is tagja vagyok. 
Ennek óriási jelentősége volt, sok fontos gaz-
dasági kapcsolódási lehetőségről esett szó. ■

Dr. Orosz Tivadar
1952-ben született. Szakközgazdász, 
adószakértő. A NAV Békés megyei 
szervezetének jogelődelődjénél dol-
gozott, az APEH első megyei elnöke. 
1991-től egy könyvvizsgáló és gaz-
dasági tanácsadó társaság ügyveze-
tője. 2016-tól a Békés megyei kama-
ra, valamint a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara Magyar–Román Ta-
gozatának elnöke.

Békéscsaba a hazai szlovákság központja

A szlovák nemzetiség a város közéletében nap-
jainkban is aktív szerepet vállal. Békéscsabán 
több olyan intézmény működik, melyek nem 
csupán helyi és regionális, hanem országos 
jelentőségűek is. Ilyen többek között a Csabai 
Szlovákok Szervezete, a Szlovák Pedagógi-
ai és Módszertani Központ, a Magyarországi 
Szlovákok Kutatóintézete és a Szlovák Kultúra 
Háza – ahol az Országgyűlés szlovák szószóló-
ja rendszeresen fogadóórát tart, de a városban 
található a Szlovák Köztársaság Főkonzulátu-
sa is. A helyi nemzetiségi szervezet alapította a 
Csabai Szlovákok Kft.-t, amely – tudtuk meg az 
ügyvezetőtől – panziót és éttermet üzemeltet a 
városközpontban. 

Az evangélikus nagytemplom mellett talál-

Az elnéptelenedő településen a 18. 
század első felében evangélikus 
szlovákok leltek otthonra, s alig egy 
évszázad alatt Békéscsabát a me-
gye legnagyobb, dinamikusan fej-
lődő városává tették. A nemzetiségi 
szervezetek működéséről Csaponé 
Mesnikov Melinda, a Csabai Szlo-
vákok Kft. ügyvezetője számolt be 
magazinunknak.

ható panzióban 11 szoba áll a ven-
dégek rendelkezésére, s egy időben 
33 főt tudnak fogadni. A szobákat 
a Kisfaludy Program keretében 
2019-ben újították fel, s a panzió-
hoz zárt parkoló is tartozik. Csaponé 
Mesnikov Melinda elmondta azt 
is, hogy elsősorban üzleti célból 
érkező vendégek veszik igénybe 
szolgáltatásaikat, a 80 fő befogadá-
sára alkalmas éttermet pedig nem 
csupán a panzió lakói látogathatják. 
A gasztronómiai kínálatban termé-
szetesen megtalálhatóak a szlovák 
konyha ínyencségei, mások mellett 
a kiszely-leves és a sztrapacska.

Mivel Békéscsaba ezernyi turisz-
tikai látványossága és gazdag prog-
ramkínálata évről évre egyre több 
látogatót vonz a városba, a Csabai 
Szlovákok Kft. törekszik arra, hogy 
a nyári főszezon mellett az elő- és 
utószezont is fel tudják használni a 
szervezeten belül működő szlovák 
nemzetiségi csoportok minél széle-
sebb körben történő bemutatására. ■

Elérhetőség:
Szlovák Kultúra Háza
5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10. 
tel.: 66/321-771, 06-30-742-3421
web: slovak.hu

A panzió tágas szobái nem nélkülözik a kényelmet

Pihenjen az Arcanum Hotelben!
 Amit csomagunkban kínálunk:
	 • Szállás franciaágyas szobánkban
	 • Bőséges reggeli
	 • Szállodánk wellness és fitness részlegének használata 
	 • Ingyenes Wifi használat
	 • Kerékpár kölcsönzés
	 • Zárt parkoló használata

 Csomag ára: 49.900 Ft /2 fő/ 2 éj

10%-os 
kedvezménykupon: 

ARCH10 
Érvényes 2022. 03. 31-ig történő 

foglalás esetén. 
A kedvezmény kiemelt időszakban 

nem érvényes.



Békés kikapcsolódás és felejthetetlen élmények a Nagy Napon is.
Szállodánk kedvelt helyszíne esküvőknek és lakodalmaknak.

Elérhetőségeink: 
+36 66 740 740 Ι info@arcanumhotel.hu Ι www.arcanumhotel.hu Ι 5600 Békéscsaba, Orosházi út 158.

Hangulatos enteriőr és finom ételek nagy választéka
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Békéscsabát méltán nevezik Dél kelet-Magyarország fővárosának

‒ Az uniós és egyéb pályázatok révén milyen 
fontosabb fejlesztések történtek a megyeszék-
helyen az elmúlt években?

‒ Városunk fejlődése töretlen, Békéscsa-
bán a veszélyhelyzet alatt sem állt meg az élet, 
folytatódtak a beruházások.

Békéscsaba gyarapodásának szempontjából 
rendkívüli jelentőséggel bír a Modern Városok 
Program, melynek köszönhetően régi álmunk 
vált valóra 2019-ben, amikor átadták az M44-es 
gyorsforgalmi utat Tiszakürt és Kondoros kö-
zött. 2020 végén birtokba vehették az autósok 
a Kondoros és Békéscsaba közötti szakaszt, és 
folyamatban van a városunkat nyugatról elke-
rülő fürjesi összekötő út építése is. Megnyitotta 
kapuit a Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont, 
ipari park épült, befejeződött az energetikai és a 
közvilágítási rendszer kiépítése, jelenleg is tart 
a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása, 
valamint a piac fejlesztése.

Európai uniós forrásból megtörtént a Békés 
Megyei Könyvtár energetikai korszerűsítése. 
Folyamatosan újulnak meg óvodáink és közin-
tézményeink. Jelentősen fejlődött kerékpárút-

A város 1718-ban történt újratelepítése óta eltelt több mint háromszáz 
év során számtalan nemzedék követte egymást, miközben változtak, for-
málódtak a szokások, kialakultak és erősödtek a tradíciók, megszilárdult 
a közös értékrend. A megyei jogú város polgármesterének, Szarvas Pé-
ternek a vendégei voltunk. 

Szarvas Péter

1962-ben született Békéscsabán. Köz-
gazdász, a Körös Volán Zrt., majd a 
jogutód DAKK vezérigazgatója. E 
vállalatcsoportnál végzett munkája el-
ismeréséül 2012-ben állami kitüntetés-
ben részesült. 2014 óta Békéscsaba 
független polgármestere. Szabadide-
jében rendszeresen sportol, szereti a 
zenét, alapító tagja a Csabai Csípős 
Blues Clubnak.

A békéscsabai vasútállomás épülete a 2013 és 2016 közötti    rekonstrukciót követően ismét eredeti állapotában látható

hálózatunk, s 2020-ban átadtuk az új Védőnői 
Centrumot is, hogy csak a leglényegesebb fej-
lesztéseket említsem. 

A beruházások sora azonban folytatódik. 
Nyár óta több ütemben zajlik a kormány tá-
mogatásából minden idők legjelentősebb út- és 
járdafejlesztési programja. A repülőtér forgalma 
az elmúlt években jelentősen megnövekedett. 
Fontosnak tartjuk, hogy továbblépjünk. Ki kell 
dolgoznunk a fejlesztés műszaki tartalmát, hogy 
a repülőtér a jövőben is szolgálhassa a befekte-
tői célokat. 2020 decemberében jelent meg az a 
kormányhatározat, amely forrást rendelt a beru-
házás előkészítésének megtervezéséhez. 

Befejeződött a sportcsarnok és a Munkácsy 
Emlékház felújítása, valamint az Omaszta park 
és a Munkácsy híd rekonstrukciója, s jelenleg 
is tart a Kórház utcai híd korszerűsítése.  

Mindezekkel a fejlesztésekkel a jövő erős 
Békéscsabáját építjük tovább, ahol gyermeke-
ink és unokáink is boldogan élhetnek. 

‒ Békéscsabát sokan Munkácsy Mihály 
városának tartják. Hogyan őrzik és ápolják a 
korszakos magyar festő örökségét?

‒ Munkácsy Mihály ha-
zánk legismertebb festő-
művésze, nevét a világ sok 
országában számontartják. 
Hosszú éveken át élt és al-
kotott Békéscsabán, innen 
indult el a világhírnév felé, 
amely a legnevesebb festők 
közé emelte. Előszeretettel 
ábrázolt rajzain ismerős csa-
bai arcokat. Büszkén mond-
hatjuk, hogy Békéscsaba 
Munkácsy városa. Nevét 
ma tér, utca, múzeum és híd 
is őrzi. A Munkácsy Mihály 
Múzeumban és a Munká-
csy Emlékházban látható 
a festőgéniusz életéhez és 
munkásságához kapcsolódó 
személyes relikviák döntő 
többsége. A Békéscsabán ta-
lálható Munkácsy-hagyaték 
nemzetközi szinten is egye-
dülálló gyűjteményt képez. 
A Modern Városok Prog-
ram keretében épülő Mun-
kácsy-negyed pedig a még 
a művész életében kialakult 
kultuszt fogja méltó módon, 
ugyanakkor korszerű kere-
tek között fenntartani.

Született békéscsabai-
ként büszkeséggel tölt el, 
hogy városunk kulturális 
kincsestára között szerepel 
Munkácsy Mihály szellemi 

és tárgyiasult hagyatéka, melyet a város kultu-
rális intézményei, különösen a Munkácsy Mi-
hály Múzeum, gondosan ápolnak. A festő iránt 
érzett mély tisztelettől vezérelve Békéscsabán 
elsőként, már a mester halála után tíz nappal, 
1900. május 11-én utcát neveztek el róla.

A városnak fontos, hogy egyre magasabb 
szintre emelje helyi, nemzeti és nemzetközi 
színtéren is a festő ismertségét és elismertsé-
gét, és elérje, hogy Munkácsy és Békéscsaba 
neve összekapcsolódjon az emberek tudatá-
ban. Mindez hosszú távon elősegítheti a tele-
pülés turisztikai fejlődését.

A Munkácsy-negyed Békéscsaba kulturális 
városrésze, amely a Modern Városok Program 
keretében valósul meg. A mintegy hárommil-
liárd forintos beruházás Munkácsy Mihály 
életútját és életművét hivatott népszerűsíteni. 
A vállalkozás érinti a Munkácsy Mihály Mú-
zeumot, a Munkácsy Mihály Emlékházat, az 
Urszinyi–Beliczey-kúriában helyet kapó Bé-
késcsabai Napsugár Bábszínházat és a Békés 
Megyei Könyvtárat. Köztéri műalkotások em-

lékeztetnek bennünket arra, hogy a Munkácsy-
negyedben járunk.

‒ Közel hárommilliárd forintból valósultak 
meg munkahelyteremtő beruházások Békés-
csabán. Melyek voltak ennek a projektnek a 
sarokpontjai?

‒ Az elmúlt időszakban három helyszínen is 
létrejöttek iparterületek, ebből egy állami beru-
házásból a Modern Városok Program keretében, 
a másik kettő pedig önkormányzati finanszíro-
zásból. Az első betelepülő, a Linamar Hungary 
Zrt. már megkezdte a termelést. Jelenleg több 
befektetőjelölttel tárgyalunk az iparterületekre 
való beköltözésükről. Békéscsaba iparszerkezete 
szerencsésnek mondható, mert a járványidőszak 
másfél éve a város négy legfontosabb iparága, a 
gépipar, a nyomda- és csomagolóanyag-ipar, az 
építőanyag-ipar és az élelmiszeripar közül egye-
dül az elsőt érintette hátrányosan, míg a másik 
háromra a termelésbővülés volt a jellemző. A 
munkanélküliségi ráta némi növekedést köve-
tően mára visszaállt a korábbi négy százalékra, 
ami országos viszonylatban is kedvező adat. 

‒ Ön az elnöke a Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesületnek. 

‒ Az Egyesületnek több önkormányzat a 
tagja, s abból a célból hozták létre jó néhány 
évvel ezelőtt, hogy olyan térségfejlesztési pro-
jekteket dolgozzanak ki, amelyek a Körösök 
völgyének turisztikai szépségeit és adottságait 
népszerűsítsék, ezáltal növelve tovább az ide 
látogató vendégek számát. Mindezt egyebek 
mellett kerékpárutak építésével, a vízi és a hor-
gászturizmus vonzóbbá tételével szeretnénk 
elérni. Korábban is voltak már sikeres projekt-
jeink, elsősorban a kerékpárutak építése terü-
letén, de a 2021‒2027-es fejlesztési ciklusra is 
rendelkezünk tervekkel. 

A Körösök  völgye turisztikai térség Gyulá-
tól egészen a Szentes városáig tartó területeket 
foglalja magában. Az aktív pihenést szolgáló 
fejlesztések között szerepel a Wenckheim turis-
ta- és kerékpárút kialakítása, amely biztonsá-
gossá teszi majd négy, korábban a Wenckheim 
család tulajdonában lévő kastély megközelíté-
sét. A nyomvonal fele erdős szakaszokon halad 

végig, a teljes kerékpárút körülbelül 2022 vé-
gére készül el. 

‒ A Szlovák Köztársaság főkonzulátusa a 
városukban működik. Mit jelent a két ország 
közötti kereskedelmi, gazdasági, kulturális és 
tudományos kapcsolatok fejlesztése?

‒ Büszke vagyok arra, hogy Békéscsaba ha-
gyományosan a szlovákság egyik nagy múltú 
magyarországi központja. A békéscsabai szlo-
vákok több mint 300 évvel ezelőtti betelepíté-
sük óta a városban kezdettől fogva magyarok-
kal éltek együtt. Ittlétük folyamán a többnyelvű, 
többvallású település hagyományos kultúrá-
jának meghatározó etnikai elemeivé váltak. 
Az alföldi szlovák telepesek alkalmazkodtak a 
magyar kultúrához a népviselet, a szokások és a 
magyar nyelvhasználat tekintetében is. 

Városunkban működik a Magyarországi 
Szlovákok Kutatóintézete, a Szlovák Tájház 
és az évről évre egyre több gyermek nevelé-
séért és tanulásáért felelős Szlovák Gimnázi-
um, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium. 
Kuriózumnak számít napjainkban, hogy város-
unkban rendszeresen tartanak istentiszteletet 
szlovák nyelven, a Csabai Mérlegben időnként 
jelenik meg szlovák blokk, a Ľudové noviny 
és a CSABA TV közösen készít televíziós 
nemzetiségi hírműsorokat, melyek a szlovák 
nyelvi autonomitás erősítését biztosítják. Vá-
rosunkban a szlovákok és a magyarok együtt 
dolgoznak, és ebből mindkét nemzet tagjai 
profitálnak.

‒ Hogyan jellemezhető Békéscsaba kulturá-
lis élete? Melyek a város legfontosabb látniva-
lói? Milyen programok várják az ideérkezőket 
az esztendő hátralévő hónapjaiban?

‒ Városunk számos kulturális, építészeti és 
gasztronómiai szempontból is meghatározó 
kincset rejt. Évről évre megrendezzük a Csabai 
Nyár című rendezvénysorozatot, amely színes 
kulturális programokat kínál a Városházi Esték 
színházi előadásaitól kezdve a képzőművészeti 
kiállításokon át a komoly- és könnyűzenei kon-
certekig. Talán nincs Magyarországon olyan 
ember, aki ne hallott volna már a Kolbászfesz-
tivál páratlan atmoszférájáról. Ugyancsak régi 
hagyomány az augusztusi ZENIT, azaz a Ze-
nei Ifjúsági Találkozó és Fúvószenei Fesztivál.
Nagy megtiszteltetés érte a Békéscsabai Jókai 
Színházat, ugyanis a felújított szentesi teátrum 
annak a tagszínháza lett, így a mi társulatunk 
szervezi az ottani színházi programokat is.  

Terveink szerint idén is megrendezzük a 
Csabai Adventet kézműves vásárral, kará-
csonyfával, gyertyagyújtással, koncertekkel és 
ünnepi díszkivilágítással. ■

A Békéscsabai Jókai Színház 1879-ben nyitotta meg kapuit

A Városháza 1871–1873-ban épült kora eklektikus stílusban
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A Munkácsy Mihály Múzeum         
páratlan látnivaló Békéscsabán

1914-ben nyitotta meg kapuit a gyűjteménytár, 
amely 1951-ben vette fel Munkácsy Mihály 
(1844–1900) nevét. Az elmúlt évtizedekben a 
múzeum gyűjteményei „kinőtték” a régi kiállító-
tereket, így 2008-ban egy európai uniós támoga-
tásnak köszönhetően az alagsori rész is megnyílt 
a látogatók előtt. 

2013-ban a Munkácsy Mihály Múzeumba 
került a Jankay Gyűjtemény és Kortárs Galéria, 
melynek anyagából állandó kiállítás létesült. 
2019-től egy, a Településfej-
lesztési Operatív Program kere-
tében megvalósult pályázatnak 
köszönhetően a két különálló 
épületrészt egy újabb kiállító- 
és rendezvényterem köti össze. 
A Modern Városok program 
Munkácsy-negyed fejlesztésé-
nek és a Kubinyi Ágoston-prog-
ram I. és II. ütemének keretében 
2020-ban nyílt meg a „Munká-
csy Mihály – Egy géniusz dia-
dala” című új, állandó Munká-
csy-tárlat, míg 2021 májusában 
a „Békéscsaba az évezredek 
idővonalán” című kiállítás. Jól-
lehet két tárlatot nyitottak, még-
is mindkettő az „utazás TÉRben 
és IDŐben” című állandó kiállí-
tás részeként szerepel, melynek 
a művészeti és kiállításterve Sz. 
Szilágyi Gábor munkája, míg a 

A múzeum őrzi és gyarapítja a megye múltjára és jelenére vonatkozó jellegzetes tárgyakat, eszközöket, művésze-
ti és ipari alkotásokat, az itt élő nemzetiségek tárgyi és szellemi kultúráját, a megyében valaha élt személyiségek 
emlékét, tárgyait, alkotásait, ereklyéit. Biztosítja az összegyűjtött tárgyak állagmegőrzését, műtárgyvédelmét, 
valamint a hagyományos módszerekkel és digitalizált formában történő népszerűsítését.

kivitelezést a Rio Lámpastúdió Kft. végezte, az 
Unisol Installációs Kft. közreműködésével. 

Az „utazás TÉRben és IDŐben” kiállítás fó-
kuszába az idő került, ugyanis az idővonal segít-
ségével kitekintést nyerhetünk a nagyvilágba is, 
így a termekben látható tárgyak és történetek be-
lehelyezhetők tágabb horizontba is. A QR-kódok 
segítségével pedig minden egységben lehetőség 
nyílik egy-egy kurátori tárlatvezetésre is.

A térhasználatnak köszönhetően az alagsori 
részen tágasabb lehetőség nyílt 
bemutatni a múzeum régészeti 
és természettudományos gyűj-
teményeinek értékeit. A termé-
szettudományos kiállítás anya-
gában a fosszíliák és a kőzetek 
a letűnt korokban, míg a prepa-
rátumok a jelenkor élővilágában 
segítenek eligazodni. Mindehhez 
segítséget nyújt egy interaktív 
megyetérkép is, amely nagy nép-
szerűségnek örvend a látogatók 
körében. Az alagsori rész többi 
termében, szinte labirintusszerű 
elrendezésben, a megye régésze-
ti múltját követhetjük nyomon az 
újkőkortól a Rákóczi-szabadság-
harc végéig. A modern techniká-
nak köszönhetően bepillantást 
nyerhetünk egy újkőkori falu 
életébe, meghallgathatjuk, mi-
lyen volt egy avar csörgő hangja, 

és a lovagi páncélok is életnagyságban tárulnak 
szemünk elé. A földszinti részben az idővonal 
mellett a lakóházépítés került a középpontba a 
város 1718-as újratelepítésétől kezdve egészen 
a panelkorszakig. A gazdag néprajzi és történeti 
gyűjtemény emlékanyagai mellett a város kép-
zőművészeti életéből is ízelítőt kaphatunk. Itt 
sem maradhatnak el a különlegességek, meg-
kondíthatjuk a csabai harangokat, bepillantást 
nyerhetünk a régi csabai piacok hangulatába, és 
graffitiket is készíthetünk a panelek árnyékában. 
A lakóházak legizgalmasabb része a padlás, így 
a múzeumpedagógiai terem is egy padlás han-
gulatát idézi.

Mindkét kiállítási egység U alakban ölel kö-
rül egy-egy nagyobb termet, azonban míg az 
alagsori részben egy időszaki tárlatoknak helyet 
adó, hangulatos kiállítótér található, addig a föld-
szinten a Munkácsy Mihály Múzeum ékszerdo-
boza, a „Munkácsy Mihály – Egy géniusz diada-
la” című kiállítás tekinthető meg. A 19 nagyszerű 
festmény mellett a mester festőeszközei, szemé-
lyes tárgyai, a kapott emléktárgyak, a csabai 
években készült asztalosmunkák és fotográfiák 
képviselik a világ legnagyobb Munkácsy-gyűj-
teményét. Ráadásul a „Magic box” segítségével 
megismerkedhetünk az ifjú Munkácsy csabai 
éveivel is, és bizony nem akárki meséli el ezek-
nek az éveknek a történetét, hanem maga az 
érintett. Az „utazás TÉRben és IDŐben” való-
ban egy izgalmas, változatos élményekkel teli 
kalandra hív, a világért se hagyják ki! ■

  Részlet a „Munkácsy Mihály – Egy géniusz diadala” című új, állandó kiállításból, amely bemutatja a festőóriás életútját                  fotók: lehoczky péter

14. sz.-i tornapáncél másolata

A megyeszékhelyen van a hazai     
röplabdázás egyik fellegvára

– Milyen hagyományai vannak a röplabdasport-
nak Békéscsabán?

– A városban a röplabdázás több évtizedes 
múltra tekint vissza. Az 1990-es évek végén, az 
akkor élvonalban játszó Békéscsabai Főiskolai 
DSE megszűnni kényszerült, de egy maroknyi 
lelkes szimpatizáns új egyesületet alapított, hogy 
e nagyszerű sportág továbbra is megmaradjon 
a városban. A Békéscsabai Röplabda Sport-
egyesület 2000. augusztus 17-én alakult meg, a 
felnőttcsapat a 2007/2008-as idényt már az NB 
I.-ben kezdte, és innen nem volt megállás. A klub 
hamar Békéscsaba büszkeségévé vált, hiszen a 
város történetében első ízben a BRSE szerzett 
csapatbajnoki címet a legmagasabb osztályban, 
amelyet zsinórban ötször is megvédett. Ezek 
mellett két alkalommal hódította el a Magyar 
Kupát és nyerte meg a Közép-európai Ligát. 
Büszkék vagyunk arra, hogy miénk a sportág 
elmúlt évtizedének legsikeresebb és legnépsze-
rűbb magyar klubja, melynek neve immár Euró-
pa-szerte jól cseng.

– 2010 óta tölti be a Békéscsabai Röplabda 
Sportegyesület elnöki posztját. Honnan indult a 
BRSE, és hová szeretnének eljutni?  

– Egy átfogó koncepció nélküli, komoly for-
ráshiánnyal küzdő klubot vettem át, ami közel 
volt a megszűnéshez. Nem tartották fontosnak 
a marketinget, miközben látványban, izgalom-
ban és élményben sportágunk vetekszik bármely 
más labdajátékkal. Hatalmas utat tettünk meg, és 
bátran mondhatom, hogy a magyar röplabdázás 
felemelkedésének zászlóshajója a Békéscsabai 

A Békéscsabai Röplabda Sport-
egyesület eddigi története fényes 
példa arra, hogy a sportág szere-
tete, a kitűzött célok megvalósításá-
nak érdekében történő összefogás 
és nem utolsósorban egy „nagyvá-
rosnyi” szurkolósereg támogatása 
mi mindenre képes. Baran Ádámtól, 
a klub elnökétől kértünk interjút.

Röplabda Sportegyesület. Több mint egy év-
tizede kiemelten fontosnak tartjuk a minőségi 
szakmai munkát, melynek köszönhetően szá-
mos utánpótlás- és felnőtt válogatott játékost 
ad Békéscsaba a magyar röplabdázásnak. Egy 
hátrányos helyzetű régióban sikerült felépíteni 
Magyarország legeredményesebb utánpótlás bá-
zisát. Mindezen eredmények hatalmas felelőssé-
get rónak a klubvezetésre. 

A felnőtt csapatunk sikerei és a professzioná-
lis munka gyümölcseként felépített BRSE brand 
hatására rendelkezésre áll az utánpótlásban a 
kellő sportolói létszám. Határozott célunk, hogy 
felnőtt csapatunk hazai és nemzetközi szinten is 
sikeres legyen a következő évtizedben, a sport-
szerető polgárok hétről hétre a világ legjobb 
játékosait láthassák a megújult városi sportléte-
sítményekben. 

– Úgy tudom, mindennél nagyobb hangsúlyt 
fektetnek az utánpótlásnevelésre is. Megépült a 
Békéscsabai Röplabda Akadémia, ahol a legki-
sebbek is megismerkedhetnek a röplabdával…

– Klubunk fennállásának több mint két év-
tizede alatt számtalan sporttörténelmi sikert ért 
el hazai és nemzetközi szinten is, azonban az 
egyesületet működtetők hitvallása szerint a leg-

nagyobb siker mégis az, hogy 
hatalmas ütemben nő a röplab-
dázást választó lányok száma, 
és egyre népszerűbb ez a cso-
dálatos sportág. 

A BRSE elhivatott abban, 
hogy Magyarországon a női te-
remröplabda színvonalát mind 
klub-, mind nemzeti szinten 
folyamatosan fejlessze. A Ma-
gyar Röplabda Szövetségen 
kívül e cél elérésében partner 
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata, amely a 
város kiemelt értékének tartja 
a klubot. Ennek köszönhető, 
hogy az itt megvalósítandó 
röplabda-akadémia gondolata 
már 2016-ban szerepelt a Mo-

dern Városok Programban. Célunk a magyar női 
röplabdázás minőségi utánpótlás bázisát meg-
teremtő akadémia működtetése Békéscsabán, 
amely minden korosztályban válogatott szintű 
játékosokat nevel annak érdekében, hogy a nem-
zeti csapat állandó résztvevője legyen a világver-
senyeknek.

Közel 300 utánpótláskorú sportolónk van, 
tehát a bázis adott, azonban kiemelt fontossá-
gú a minőségi képzés, és az ahhoz szükséges 
feltételek megteremtése. Bízunk benne, hogy 
eddigi munkánk és eredményeink, valamint 
Magyarország sportéletében betöltött szere-
pünk alapján kiérdemeljük az akkreditált sport-
akadémia címet.

– Terveznek-e további fejlesztéseket, beruhá-
zásokat? 

– A BRSE saját tulajdonú sportcsarnokkal 
rendelkezik, melyet a Békéscsabai Röplabda 
Akadémia projekt keretében 2020-ban adtunk át. 
A nemzetközi kitekintésben is egyedülálló léte-
sítményben térelválasztási lehetőséggel egyszer-
re három szabványméretű, hitelesített röplabda-
pályán lehet szervezni az utánpótlásképzést. 

Készülve arra, hogy határon túli sportolókat 
is fogadni tudjunk, hosszas elemzést követően 
meghatároztuk azt a koncepciót, amely mellett 
megoldást tudunk biztosítani a sportolók lak-
hatására. Engedélyes szintű tervekkel rendel-
kezünk ahhoz, hogy egy meglévő és működő 
leánykollégium minőségi fejlesztésével és bőví-
tésével szükséges mértékű kollégiumi férőhelye-
ket hozzunk létre. ■

Baran Ádám
Békéscsabán született, de Szolnokon 
nőtt fel. Gyermekkora óta élete szerves 
része a sport. Szakdolgozatát a sport-
szponzorálás témakörében írta. Közel 
25 év után tért vissza Békéscsabára, 
ahol 2010 óta a Békéscsabai Röplab-
da Sportegyesület elnöke. 2013-tól a 
Magyar Röplabda Szövetség elnök-
ségének tagja. Idén a Magyar Bronz 
Érdemkereszttel tüntették ki.

Idén is megszerezte a bajnoki címet a BRSE U19-es lánycsapata  fotó: csukás zsolt

A Röplabda Akadémia épületét 2020-ban adták át  fotó: incze lászló
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A Marzek Kner Packaging Kft.
jól ismeri a piaci siker titkát

– A cégük több mint 130 éve jelent 
meg a nyomdaipari piacon. Jelent-e 
bármilyen előnyt a több mint száz-
éves múlt? Mi az, amit az elődöktől 
átörökítettek?

– Minden bizonnyal fontos bás-
tyája egy cégnek a stabil és hosszú 
ideje tartó, kiegyensúlyozott műkö-
dés. Jelentkezik ez a technológiai 
tudásban, a piacismeretben, a gazda-
sági ciklusok kezelésének tapaszta-
latában. Felelőtlenség lenne azonban 
csak a múltban hinni, amikor a ma 
vagy a holnap problémáit kívánjuk 
megoldani. Mint ahogyan a körülöt-
tünk lévő világ, úgy a csomagoló-
anyag-gyártás is szinte napról napra 
változik. Manapság már nem a meg-
rendelői igények technológiai meg-
valósítása a kihívás, hanem a szol-
gáltatásokhoz szorosan kapcsolódó 
szerviz felépítése és működtetése.

– Mi a Marzek Kner Packaging 
Kft. cégfilozófiája?

– State of the art – vagyis a leg-
korszerűbb, az adott pillanat köve-
telményeinek megfelelő színvonalú 
termelés fenntartása. Ahhoz azon-
ban, hogy a cég sikeres legyen a 
jelenben, folyamatos fejlesztések 
is szükségesek. Vállalatunk a saját 
szegmensében egyedülálló és sikeres 
ellátásimenedzsment-rendszereket 
fejlesztett ki és tart fent. A mi sike-
rünk kulcsa a megrendelőkkel való 
együtt gondolkodás, és annak pénz-
ben is kifejezhető hozadéka mindkét 
fél számára. 

– Évtizedek óta meghatározó sze-
replői az európai csomagolóanyag-
gyártásnak. Napjainkban hogyan áll 
össze a termékportfólió? 

– A Marzek-csoport a megren-
delő üzletfelek minél szélesebb 
körű kiszolgálásra specializálódott. 
Ezért megtalálható portfóliónkban 
a gyógyszeripar minden szekunder, 
papírbázisú csomagolóanyaga, de 
rendelhetnek tőlünk címkéket és 
egyéb doboztermékeket, valamint 
flexibilis – fóliabázisú – termékeket a napi fo-
gyasztási cikkek gyártói Európa-szerte.

– Elsősorban milyen piacra termelnek?
– A vállalatcsoport minden gyára főként 

exportpiacokra termel. Európa szinte minden 
országában található partnerünk, s körük évről 
évre bővül. 

– Hogyan alakult a foglalkoztatottak száma, 
illetve az árbevétel, az eredmény?

– Munkatársaink létszáma 15 év alatt a 
négyszeresére nőtt, árbevételünk pedig a két 

Magyarország csomagolóanyag-iparának meghatározó szereplőjeként a békéscsabai Marzek Kner Packaging 
Kft. tizenhat évvel ezelőtt csatlakozott az ausztriai székhelyű Marzek-csoporthoz, és ez gyökeres változást hozott 
a cég életébe. Kása István Zoltán ügyvezető igazgatótól kértünk interjút. 

magyar céget illetően tavaly mintegy 12 milli-
árd forint volt. Eredményességünk megfelel az 
iparágban szokásos szintnek. 

– Mi jellemzi a Marzek Kner Packaging ter-
mékeit és üzletpolitikáját?

– A csomagolásra mindig szükség lesz. 
Cégfilozófiánk szerint követjük a környezet-
védelemmel összefüggő trendeket, de nem 
felejtjük el, hogy a mi termékeink elsődleges 
feladata az áruk állagának védelme, a meg-
különböztethetőség biztosítása a fogyasztók 
számára, ami közvetetten sokkal komolyabban 

védi a környezetet, mint az nyilván-
való. Ezt tartjuk szem előtt. 

A Marzek Kner Packaging Kft. 
más iparágak bizalmát elnyerve ké-
szíti vevői számára változatos anya-
gok és technológiák felhasználásá-
val termékeit. A piac folyamatosan 
változó elvárásainak társaságunk 
rugalmasan, a vevők által kért mi-
nőségű termékekkel és egyedi szol-
gáltatásokkal kíván megfelelni.

Tovább kívánjuk fejleszteni a 
szervezet működését minden elemé-
ben, hogy a jövőben is gazdaságilag 
eredményes társaság legyünk. Ezzel 
szolgálhatjuk az összes érdekelt fél 
– vevők, tulajdonosok, alkalmazot-
tak, beszállítók és a társadalmi kör-
nyezet – érdekeinek érvényesülését.

– Milyen beruházásokat hajtottak 
végre az elmúlt időszakban? Tervez-
nek-e újabbakat?

– Elsődlegesen hatékony és sta-
bil minőséget gyártó gépsorokat 
vásárolunk. Hosszú távú partnerség 
alakult ki megrendelőinkkel, ezért a 
középtávú fejlesztéseket valós piaci 
igényekre alapozzuk. 

– Az oktatás és a szakképzés 
terén végzett munkáját Kármán 
Tódor-díjjal jutalmazták, míg a 
vállalatcsoport elnöke Magyar Ér-
demrend Tisztikeresztje kitüntetést 
kapott. Milyen teljesítmény áll e 
kitüntetések hátterében, s mi az a 
plusz, amit önök vállalnak? Mi ad 
motivációt ehhez a munkához?

– A szakképzés a versenyszfé-
rában működő cégek kötelessége, 
hiszen erősségünk és legfontosabb 
erőforrásunk a jól képzett szakem-
ber. Ez motivál minket az oktatás 
minden szintjét átölelő tevékeny-
ségeink során. Erőfeszítéseinket 
siker koronázza; ma Békéscsabán 
található a magyarországi nyomda- 
és csomagolóanyaggyártó-ipar ok-
tatási fellegvára. Erre mindannyian 
rendkívül büszkék vagyunk. ■

Kása István Zoltán

46 éves pénzügy szakos közgaz-
dász, MSc és MBA diplomával. 
2002 és 2004 között a gyulai Dürer 
Nyomda kereskedelmi igazgatója. 
2005-től napjainkig a Marzek Kner 
Packaging és a Marzek FlexiLog 
kft.-k ügyvezetője. A „Packaging 
a Te jövőd!” nyomdaipari képzési 
kampány ötletgazdája és mentora. 
Két gyermek édesapja.

Hans Temple: Munkácsy Mihály műtermében c. képe a cég főépületén

Békéscsabán tovább él a    
kolbászkészítés hagyománya

– A gasztronómia szerelmeseit a jól ismert 
csabaikum várja Békéscsabán. Milyen hagyo-
mánya van a kolbászkészítésnek ezen a vidéken?

– A 19. század végén jelentősen megnőtt a 
sertésállomány a régióban, ami magával hozta a 
feldolgozás fejlődését, az állati termékek minél 
sokrétűbb felhasználását. Innen eredeztethető a 
kolbászkészítés hagyománya is. Környékünk 
kiváló termőföldekkel rendelkezik, ahol jó mi-
nőségű gabona terem, a helyi sertéstartók kiváló 
alapanyagot tudtak és tudnak a mai napig szol-
gáltatni a csabai kolbászhoz. 

Az 1900-as évek elején csak Békéscsabán 
körülbelül ötven olyan hentesmestert tartottak 
nyilván, akik kolbászkészítéssel is foglalkoztak. 
Az 1949-es államosítás után a mesterek vagy ab-
bahagyták a szakmát, vagy elmentek dolgozni a 
nagy húsüzemekbe. A rendszerváltás után nyílt 
újra lehetőség a már-már elfeledett családi tra-
díciók újraélesztésére, amikor már nem csupán 
nagyüzemi, hanem őstermelői, kisvállalkozói 
szinten is lehetőség nyílt a kolbászkészítésre.

A receptek átadása, a különféle készítési mó-
dok megismerése családi hagyományőrzés alap-
ján történik. Napjainkban is több olyan kolbász-
készítő vállalkozás működik, ahol apáról fiúra 
száll a tudás.

– Mitől különleges a csabai kolbász?
– A csabai kolbász sajátossága a készíté-

si módjában, összetételében, fűszerezésében, 
vagyis a karakterében rejlik. A békéscsabaiak 
készítenek vékony- és vastagkolbászt, a „csa-
bai kolbász” fogalma alatt mégis rendszerint az 

A messze földön híres csabai kol-
bász a város legfontosabb presz-
tízsterméke. A Csabai Kolbász-
klub Egyesület tagjai önzetlenül, 
egymással összefogva segítik a 
hagyományőrzést, a kolbászké-
szítés elsajátítását akár a legfia-
talabb korosztályok bevonásával 
is. Hégely Sándorral, az egyesület 
elnökével beszélgettünk.

utóbbit, a vastag szárazkolbászt értjük, amit nyá-
ron vágunk meg és teszünk az asztalra.

Az igazi, az eredeti csabai kolbász kifejezet-
ten házitermék lévén, nem lehet mindenütt és 
mindig egyforma. A csabai kolbász jellegét is 
sokféle tényező befolyásolja, például a sertés 
fajtája, a hús összetétele, a fűszerek minősége, 
a füstölés és a tárolás. Elengedhetetlen köve-
telmény persze, hogy kizárólag sertéshúsból 
készítsék, sőt többféléből, legyen benne comb, 
karaj, tarja és némi szalonna is. Az igazi, a régi 
csabai kolbászt mindig sertésbélbe töltötték, a 
vastagbélbe, szaknyelven a kuláré másfél mé-
teres szakaszába. Ennek volt köszönhető a csa-
bai kolbásznak az az értékes tulajdonsága, hogy 
megőrizte „zaftosságát”, s nem vált keménnyé, 
szárazzá még egyéves korában sem.

A csabai kolbász alapvető fűszere a paprika 
és a só, ezen kívül tesznek bele köménymagot 
és fokhagymát is, de a legfőbb tényező a paprika 
színe, íze és ereje marad. Erős paprika szüksé-
ges a fűszerezéséhez, mert az igazi csabai kol-
bász egyik fő erénye az ereje, vagy legalábbis 
jelentős csípőssége. Ugyanakkor az édesnemes 
festőpaprika sem maradhat ki belőle, mert a 
csabai kolbász nem lehet sárgás, fakó, seszínű, 
hanem szemre is tetszetősnek, élénkpirosnak 
kell lennie. Jellegzetes, sajátos ízt és zamatot ad 
a csabai kolbásznak a füstölése, mely régebben 

szabadkéményben, szalma vagy 
kukoricaszár füstjével történt, 
ma leginkább bükkfafűrészpor 
vagy kukoricacsutka felhaszná-
lásával végzik. Röviden tehát: a 
csabai kolbász paprikával fűsze-
rezett, sertéshúsból készült, nem 
morzsolódó, de nem is kemény, 
zaftos, erős, élénkpiros színű, 
enyhén füstízű, tartósan elálló 
kolbászcsemege.

– Nagy hangsúlyt fektetnek a 
kolbászkészítés tradíciójának to-
vábbadására?

– Városunk egyik legjelentő-
sebb civil szervezetének, a Csa-
bai Kolbászklub Egyesületnek 

az elmúlt nyolc évben kiemelt célja lett a békés-
csabai gyerekek megszólítása annak érdekében, 
hogy a csabai kolbász hagyományait a követke-
ző generációk is megismerjék. 

A már évek óta sikerrel működő kolbász-
gyúró programok révén olyan gyerekek is talál-
koznak a csabai kolbász készítésével, akiknél a 
családban nem készül kolbász. E kolbászkészítő 
foglalkozások az egyesület klubházában zajla-
nak, ahol disznótoros sütemények készítésével 
is megismertetjük a gyerekeket. A Csabai Kol-
bászfesztiválon több száz csapat jelenlétével 
évről évre megrendezésre kerül az Ifjúsági Kol-
bászkészítő Verseny. Létrehoztunk egy kaland-
szobát, ahol a játékosok a disznóóltól a kamráig 
követhetik, hogy miként lesz a sertésből kol-
bász. Megismerhetik azokat a tárgyakat, amiket 
a szüleik, nagyszüleik régen otthon használtak. 
Hatvan perc alatt kell megoldaniuk több mint 
húsz feladatot. Ha sikeresen teljesítik, megkap-
ják az igazi csabai kolbász receptjét. ■

Hégely Sándor
1970-ben született Békésen. Gazdasá-
gi menedzserként eddigi pályafutása 
során mindig is vállalkozóként dolgo-
zott. Többségi tulajdonosa a 2017-
ben alapított Hégely Holdingnak, 
amelynek elsősorban az egészségügy-
ben vannak befektetései. 2010 óta a 
Csabai Kolbászfesztivált rendező cég 
tulajdonosa, a fesztivál igazgatója. 
Nős, két gyermek édesapja.

A Csabai Kolbászfesztivál Közép-Európa egyik legismertebb gasztrokulturális rendezvénye 

A tárolás is befolyásolja a kolbász jellegét

»A receptek átadása, a 
különféle készítési módok 
megismerése családi 
hagyományőrzés alapján 
történik.«
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– Békés megye idegenforgalmi központjaként a 
turizmus átfogó, hosszú távú fejlesztését tűzte ki 
feladatául a városvezetés. Sikerült elérni a cél-
jaikat?

– Gyula a Dél-Alföld legjelentősebb turisz-
tikai központja, ezt a vendégéjszakák objektív 
adatai is alátámasztják. Ezért nálunk az egyik 
stratégiai ágazat a turizmus, amelyet a város 
évtizedek óta tudatosan fejleszt. Az elmúlt tíz 
év fejlesztési stratégiája arra irányult, hogy a 
szezonalitás hatásait csökkentsük. A nyári hó-
napokban nincs gond a vendégforgalommal, telt 
házzal működnek a szálláshelyek, az a kiemelt 

célunk, hogy az ősztől tavaszig tartó időszakban 
növeljük a látogatottságot. Fejlesztéspolitikánk 
egyik fókuszpontja az időjárástól független 
attrakciók megvalósítása. Ennek érdekében 
az elmúlt tíz évben fedett élményfürdőt építet-
tünk, napjainkban pedig a Magyar Turisztikai 
Ügynökségnek a Kisfaludy Program keretében 
nyújtott támogatásából új fedett termálfürdőt 
alakítunk ki. Ez a beruházás a tervezés fázisánál 
tart. Egy régi, rossz állapotú épület helyére épül 
az új fürdő, tehát a zöldfelület nem csökken. 
Ez azért fontos, mert a Várfürdő igazi vonz-
ereje a minősített gyógyvíz mellett az őspark. 
A beruházás első eleme most indult ősszel, a 
kültéri gyermek vízi paradicsom kibővítésével 
és felújításával, ezt jövő nyáron már birtokba 
vehetik a vendégeink. Jövő ősszel szeretnénk a 
fedett fürdő építését elindítani. Ebbe a célrend-

Gyula a megye első számú       
idegenforgalmi központja

A város értékegyüttesére a legbüszkébbek a helyiek. Ebbe 
ugyanúgy beletartoznak az épített örökségek és a termé-
szeti szépségek, mint a jellegzetes prémiumszolgáltatások. 
Mindennek a hajtóereje pedig az alkotó polgári szellemi-
ség, amely mindig is a legfontosabb volt Gyula fejlődésé-
ben. Dr. Görgényi Ernő polgármester vendégei voltunk.

Dr. Görgényi Ernő

1975-ben született Gyulán. Jogi 
diplomát a szegedi József Attila Tu-
dományegyetemen szerzett. Egyéni 
ügyvédként dolgozott polgármester-
ré választásáig. E munkája mellett 
2006-tól önkormányzati képviselő és 
bizottsági elnök a városi képviselő-tes-
tületben, 2009-től a helyi Fidesz frak-
cióvezetője. 2010 óta Gyula város 
polgármestere.

szerbe illeszkedett bele 
az Almásy-kastély re-
konstrukciója. Úgy gon-
doltuk, hogy közösségi 
célú hasznosításra van 
szükség, ezért a kormány 
támogatásának köszönhe-
tően, európai uniós pályá-
zatot nyerve elvégeztük a 
romos épület műemléki 
rekonstrukcióját, a kas-
télyt 2016-ban adtuk át. 
Különleges, állandó kiál-
lítást rendeztünk be benne, amely bemutatja az 
arisztokrácia világa mellett a kastély személy-
zetének életét is, „Hétköznapok és ünnepek egy 
alföldi kastélyban” címmel. A modern technika 
számos lehetőségét kihasználjuk, az érintőkép-
ernyős felületektől kezdve a holoprojektorig. A 
fiatalok is nagyon élvezik a kiállítást. A látoga-
tottság visszaigazol minket, a vírusjárvány előtt 
évente nyolcvanezren látogatták.

– Milyen egyéb fejlesztési eredményekről tud 
beszámolni?

– Az elmúlt öt évben az óvodáink és iskolá-
ink felújítása terén történt jelentős előrelépés, 
egy kivételével az összes városi óvoda felújítása, 
bővítése megtörtént. Az egészségügyi és szoci-
ális infrastruktúrában is haladtunk, megtörtént a 
gyermekháziorvosi rendelő teljes felújítása, mo-
dernizálása. Gyulán van a megyei kórház, ahol 
nagy léptékű fejlesztések zajlottak. Hétmilliárd 
forintból új műtéti tömb épülhetett fel. 21. száza-
di minőségű gyermekosztályt alakítottak ki. 

Útfelújítások történtek, kerékpárutakat épít-
hettünk. Az egyik fontos kerékpárút a városer-
dei üdülőtelephez vezet, amely a Fekete-Körös 
partján halad 4,5 kilométer hosszan, a másik-
nak most volt a műszaki átadása, ez a Feke-
te- és Fehér-Körös összefolyásához vezet, amit 
Szanazugnak nevezünk. Így biztonságosan el 
lehet biciklizni a Körösök völgyébe, ahol aztán 
a töltéseken lehet folytatni a kerekezést. Kiegé-
szítő programként tudunk vezetett kerékpártú-

rákat és vezetett vízitúrákat ajánlani a vendé-
geinknek. Van egy új projektünk, amire már 
elnyertük a támogatást, gyermekparadicsomot 
hozunk létre játszóházzal és gyermekmegőr-
zővel, fedett résszel és kerttel a vendégek és a 
gyulaiak számára. A létesítményt egyéb prog-
ramokra is igénybe lehet majd venni, jövőre 
adjuk át. 

– A Gyulai Vár, a Várfürdő, a kolbász… A 
városról ezek jutnak először eszünkbe. Mire le-
hetnek még büszkék a gyulaiak?

– A város értékegyüttesére vagyunk a leg-
büszkébbek, amelybe beletartoznak az épített 
örökségeink, a természeti értékeink, a prémi-
umtermékek, amelyekről ismernek minket, a 
kolbász és a pálinka. A büszkeségünk az al-
kotó polgári szellemiség, ami évszázadok óta 
hajtómotorja városunk fejlődésének. Jelentős 
kulturális intézményrendszert működtetünk. 
Az elmúlt évtized egyik nyertese a kulturális 
szféra, ötmilliárd forint értékű beruházást va-
lósítottunk meg. Az Erkel Ferenc Művelődési 
Központot teljeskörűen felújítottuk. Az 1888–
89-ben épített Vigadót is megmentettük, fel-
újítottuk, az egykori megyei múzeum épületét 
szintén, képtárat alakítottunk ki benne. A Gyu-
lai Várszínház és a könyvtár is több tízmilliós 
fejlesztésben részesült. A Várszínház nemcsak 
játszóhely, hanem szellemi műhely is. Jövőre 
kezdi meg az 59. évadját.

Az interjú teljes szövege a 
www.pannoniakincsei.hu-n olvasható.

Javában épül az Airbus Helicopters gyulai gyára fotó: petróczki gábor

A Gyulai Várfürdő 8,4 hektáros területe madártávlatból

A Városháza épülete  fotó: pénzes sándor

Előrelátás és hatékonyság –
Csaba Metál a startvonalon 

– Melyek a cég történetének legjelentősebb mér-
földkövei?

– Édesapám egyszemélyes vállalkozásként 
1993-ban alapította a céget. A Csaba Metál 
Zrt. jelenleg két különböző területen tevékeny-
kedik. A békéscsabai telephelyen nyomásos 
alumíniumöntéssel foglalkozunk, és szinte 
kizárólag a személygépjármű-ipart szolgáljuk 
ki. A 2005-ben Szeghalmon vásárolt telephe-
lyen hegesztett acélszerkezeteket – komplett 
alvázakat, trélereket, buszvázakat – gyártunk a 
haszonjárművek piacára. 

2000 óta szállítunk a megfelelő megrende-
lés-volument biztosító autóiparnak. Ez volt az 
első jelentős piaci megjelenésünk, azóta or-
ganikus a növekedés. 2012-ben adtuk át az új 
gyártócsarnokot, s ezt követően szinte minden 
második évben szignifikánsan emeltük a gyár-
tóterületet. A legutóbbi ingatlanberuházásunk 
2019-ben volt. 

Az új vevők belépését is mérföldkőnek te-
kintjük, hiszen fontos visszajelzések a partneri 
és az egyéb elismerések. 2011-ben a Delphi 
Automotive PLC-től kaptunk kitüntetést, 2014-
ben a Continental-csoportnál voltunk az év be-
szállítója, egy 2012-es beruházásunkért pedig 

A folyamatos fejlődés stratégiáját 
követi a Csaba Metál Zrt., amely 
2014 óta közel negyvenmillió euró 
értékű beruházási programot való-
sított meg. A piac kihívásaira, válto-
zásaira a cég gyorsan reagál, sőt 
előre felkészül, hogy kellő időben 
a startvonalon legyen. A részletek-
ről Majoros Csaba vezérigazgató 
beszélt magazinunknak.

megkaptuk „Az év beruházója” díjat a Nemzet-
gazdasági Minisztériumtól, hogy csak néhány 
jelentősebb elismerést említsek.

– Mennyire érintette a járványhelyzet a cé-
get?

– Az elmúlt lassan két évet a racionalizálás jel-
lemezte. Kifejezetten büszkék vagyunk rá, hogy 
meg tudtuk őrizni a szakembergárdát. Sok a tur-
bulencia a járműiparban, de szerencsére nincs 
ellátási problémánk, az alapanyagárak viszont 
az egekbe szöktek. Nincs egyszerű dolgunk, 
de törekszünk arra, hogy minél hatékonyabban 
dolgozzunk. Ezért is indítottuk el a folyamatfej-
lesztést, amellyel jelentős potenciálokat tudtunk 
felszabadítani.

Tavaly a Nemzeti Befektetési Ügynökség és 
a Külügyminisztérium versenyképesség-növe-
lő támogatási programjában 1,6 millió eurós, 
idén 3 millió eurós hatékonyságnövelő beruhá-
zást valósítunk meg.  Az ideinek a közepén tar-
tunk, de a tavalyi projekt során 20-25 százalék 
hatékonyságot tudtunk „találni”. Két EKD-s, 
azaz egyedi kormánydöntéssel támogatott pro-
jektünk is volt, ami nagyon nagy segítséget 
jelent, és persze komoly vállalásokat az árbe-
vételre és a létszámra vonatkozóan. Jelenleg 
1150 munkavállalót foglalkoztatunk. Kicsit 
tudathasadásos állapot, hogy válság idején fej-
lesztünk, de így tettünk 2008-ban is. Amikor 
vége lesz a járványnak, ott állunk majd tettre 
készen a startvonalon. 

– Ma már a jó szakemberekért is komoly harc 
folyik a munkaerőpiacon…

– Több programunk fut, köztük életpályamo-
dell is, ami a középiskolától a diplomaszerzésig 
terjed. Igyekszünk minél gyorsabban megta-
lálni az utat a fiatalokhoz, üzemlátogatásokat 
szervezünk, pályaválasztási vásárokon, ren-
dezvényeken veszünk részt. Együttműködünk 
a duális képzésben a Békéscsabai Szakképzési 
Centrummal. A fiatalok gépjárműiparhoz kap-
csolódó szakmát szerezhetnek, vagy érettségiz-

hetnek és tanulhatnak tovább a felsőoktatásban. 
Megállapodásunk van a szegedi és a miskolci 
egyetemekkel, valamint a BME-vel különbö-
ző szakágakra vonatkozóan. Igyekszünk minél 
több fiatal figyelmét felkelteni, de fontos a szü-
lői ráhatás is. Ha ők meghallják, hogy öntészet, 
gépgyártás, a régi idők munkakörülményeire 
gondolnak, de amit mi csinálunk, az világszín-
vonalú, s ez a munkakörülményekre is igaz.

– Milyen a cég társadalmi szerepvállalása?
– Békéscsaba és Szeghalom, sőt a megye 

egyik legnagyobb munkáltatója vagyunk. 
Minden szinten gördülékeny az ügyintézés, 
jó kapcsolatokat ápolunk. Nagyon jól érezzük 
magunkat ebben a gazdasági környezetben. El-
kötelezetten támogatjuk a helyi sport több szak-
ágát, a kulturális rendezvényeket, sokat teszünk 
a fiatalok helyben maradásáért. Lokálpatrióta 
módon működünk, mi is szeretnénk hozzájárulni 
ahhoz, hogy fejlődjön Békés megye.

– Mi a Csaba Metál Zrt. jövőképe?
– Vannak terveink, s mivel benne vagyunk a 

kiemelt exportőri programban, nagyon jó támo-
gatási lehetőségek szolgálják a fejlődésünket. 
Sok újdonságot tartogat a jövő, átalakulóban van 
a piac. Mi időben léptünk, 2014 óta gyártunk al-
ternatív hajtású járművekbe alkatrészeket. Tuda-
tosan úgy alakítjuk a portfóliónkat, hogy bármi-
lyen irányt vesz a szektor, tudjunk reagálni, ezért 
abszolút bizakodó vagyok. ■

Majoros Csaba
Gépészmérnöki és kohómérnöki dip-
lomát szerzett a Miskolci Egyetemen. 
Több ipari vállalkozás résztulajdono-
sa. 2013 és 2015 között a Csaba 
Metál Zrt. műszaki menedzsere, 2015 
és 2019 között vezérigazgató-helyet-
tese. 2019-től a vállalat vezérigazga-
tója, valamint az igazgatóság tagja. 
2020 óta a Magyar Öntészeti Szö-
vetség elnökségének tagja.

A cég üzletfilozófiája szerint a megbízható minőség a piac megszerzésének, megtartásának és bővítésének legcélravezetőbb eszköze



17Békés megye 2021Békés megye 202116

www.szeretemagyulait.huwww.szeretemagyulait.hu
Gyula, Béke sgt. 50.

Gyuláról GyulaitGyuláról GyulaitA leg�nomabb ajándék!

A Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. szervezésében 
megvalósuló nyári programok – a korábbi évekhez 
hasonlóan – elmaradhatatlan részét képezik a vá-
ros kínálati palettájának. 

Fókuszban a város aktív és ökoturisztikai kincsei áll-
nak. Vízi kaland, mozgás és ismeretszerzés együtte-
sét kínálja az Evezés az Ó-Fehér-Körösön elnevezésű 
vízitúra. A tapasztalt túravezető által koordinált él-
ményevezésen a résztvevők egy teljesen egyedi pers-
pektívából ismerkednek Gyulával, valamint az Élővíz-
csatorna és a Körös-vidék különleges élővilágával. 
A szakemberek három különböző hosszúságú és ne-
hézségű útvonalat ajánlanak, valamint egy igazán kü-
lönleges kombinált túrát. Gondolva az első élményt 
keresőkre, elérhető egy egyórás belvárosi sétaevezés, 
de a kínálatban szerepel olyan túra is, amely a komo-
lyabb kihívást kedvelők tetszését nyerheti el. 
Az aktív kikapcsolódás elemeit a kulturális értékek-
kel ötvözi a Hűlt helyek – evezz és tekerj! elneve-
zésű kombinált túra. 
A Múltidézés két keréken kerékpáros túrán hely-
történeti szakvezető tár fel titkokat és legendákat 
Gyula középkori múltjából. 
A programkínálatból nem maradhat ki a Gyulai 
történetek és legendák névre keresztelt városné-
ző séta, mely során fény derül Gyula történetének 
számtalan érdekességére.
A jövő év programjainak összeállítása során is fő-
ként az aktív programokra épül a kínálat.

www.visitgyula.com

Gyula. Természetesen. A Gyulai Várfürdő a megye    
egyik turisztikai ékköve

A Gyulai Várfürdő impozáns téli főbejárata kereken húsz évvel ezelőtt épült  

– Megnyitása óta a fürdő folyamatosan bővül, 
szépül, fejlődik. Melyek voltak a legjelentősebb 
beruházások?

– A Gyulai Várfürdő az idegenforgalom 
motorja a régióban. Már a háború utáni idők-
ben is, az 1950-es években a gazdaságilag mar-
ginalizálódó város számára a kitörési pontot a 
turizmus jelentette. A várfürdő 1959. május 
1-jén nyitotta meg kapuit, kezdetben gyógy-
fürdőként, amely a több mint 2000 méter 
mélységből feltörő 71 °C-os termálvízre épül. 
A sárgásbarna színű nátrium-hidrogénkarboná-
tos gyógyvíz elsősorban kopásos mozgásszervi 
megbetegedésekre, bőrgyógyászati panaszok-
ra, krónikus idegbántalmakra, balesetek, mű-
tétek utáni rehabilitációs kezelésekre javallott. 

A forgalom igazán akkor kezdett fellen-
dülni, amikor 1971-ben gyógyvíz-minősítést 
kapott a Gyulai Várfürdő, és megkezdődött a 
gyógyá-szati részleg kialakítása. Később egy 
50 méteres verseny- és egy 25 méteres tan-
medencével bővült a létesítmény, majd egy 
kupolával fedett wellnessrészleg is épült. Az 
egykori lovarda műemléképületét 2002 után 
teljesen felújították, a parkban hullám- és gye-
rekmedence épült, s folytatódott a gyógyászati 
részleg fejlesztése. 

Amellett, hogy gyógyfürdő vagyunk, a 
családosok fürdője is, mivel 2013 karácso-
nyán egy új, az ország egyik legszebb fedett 
élményfürdőjével, az AquaPalotával bővült 
a komplexum. A létesítmény több mint 6000 
négyzetméteres, s a közel 900 négyzetméternyi 
vízfelületen számtalan élményelem – sodrófo-
lyosó, vízesések, buzgárok, nyakzuhanyok, 
álló- és fekvőmasszázsok, szaunavilág, ugró-
medence, családi csúszda – található benne. 
Magyarországon egyedülálló a fel(l)ejtő fán-
kos csúszda, amely különleges élményt nyújt 
kicsiknek és nagyoknak.

 – Napjainkban mi minden várja a pihenni 
vágyókat?

– A családi élményparkkal együtt 23 meden-
cével büszkélkedhet a fürdő. Az egész évben 
működő gyógyászaton reumatológus szakorvo-
si felügyelet mellett többek között szénsavfür-

dő, súlyfürdő, tangentor, gyógytorna, masszázs, 
rekeszes galván- és elektroterápiás kezelés, va-
lamint iszappakolás vehető igénybe. A Castello 
Szaunaparkunk a wellnesscentrumból nyílik, 
s ott két beltéri infraszauna, gőzkabin, három 
kültéri szauna és merülődézsa nyújt teljes ki-
kapcsolódást.

A Várfürdő nem csupán gyógyvizéről és 
medencéiről híres, hanem egyedülálló bo-
tanikai értékeiről is. Különlegessége továb-
bá, hogy történelmi emlékhely is, mivel az 
Almásy-kastély parkjában, egy arborétumban 
található. A fürdőt megérinti a történelem, 
hiszen a városi emlékezet szerint e több száz 
éves fák lombjai alatt zenésítette meg Erkel 
Ferenc a Bánk bánt 1860-ban. Közel százféle 
fa és cserje színezi a fürdőben pihenni vágyó 
vendégek hangulatát. Számtalan növénykülön-
legesség található itt, például virginiai mocsári 
ciprus, gyertyán, mamutfenyő, borókafenyő. A 
legöregebb fa egy 150 éves kocsányos tölgy.

– Hogyan alakult a látogatószám az 
elmúlt években? 

– A Gyulai Várfürdő az ország hetedik 
legnagyobb vendégforgalmú, nemzetközi 
jelentőségű fürdője, ahol a belépők száma 
éves szinten meghaladja a 600 000 főt. 
Jellegzetes küldőpiaca a kelet-magyaror-
szági nagyvárosok és Budapest, valamit a 
partiumi részek és Erdély, továbbá a vaj-
dasági magyarlakta területek.  

– Milyen attrakciókkal, programokkal 
várják a látogatókat?

– A verseny óriási a hazai és a kül-
földi piacon is, ezért fejleszteni kell fo-
lyamatosan. Az ApuaPalota átadása óta 

Gyulának már a török uralom előtt volt hideg vizes fürdője. 1518-ban oklevél rendelkezett arról, hogy azt a plé-
bánosnak kell rendben tartania. A török időkben természetesen felvirágzott a fürdőkultúra, Evlia Cselebi török 
világutazó 11 fürdőről tett említést. Kun Miklóstól, a Gyulai Várfürdő ügyvezető igazgatójától kértünk interjút.

eltelt időszakban kisebb léptékű beruházások 
valósultak meg a fürdő területén, megújult a 
versenyuszoda, jelentős parkosítás történt, a 
műszaki infrastruktúra is jelentős rekonstruk-
ción van túl. 

Szolgáltatásainkat évről évre bővítjük. 
Néhány programunk egész évben jelen van a 
fürdő életében, ilyen a szombati éjszakai well-
nessünk, a hangulatos szaunafelöntéseink, a 
beauty masszázsszalonunk kedvelt relax vagy 
páros masszázsai. A nyári hónapokban szom-
batonként diszkó várja a fiatalokat a csúszdás 
medencénél, amit vízi fitnesszel teszünk még 
színesebbé.  A piciknek minden héten bábszín-
házzal kedveskedünk a gyerekparadicsomnál. 
Évek óta örömmel biztosítunk helyszínt a vá-
rosi rendezvényeknek is a fürdő területén.

A Gyulai Várfürdő történetének legnagyobb 
projektje, az új gyerekparadicsom kialakítása 
már elkezdődött, s a jövő nyárra elkészül. A 
lovarda és a kupolás wellness közötti épület-
együttes teljes körű átalakítására vonatkozó 
koncepciótervek elkészültek, a munkálatok a 
tervek szerint 2022 őszén indulhatnak el. ■

Kun Miklós
Gyulán született. Külkereskedelmi és 
pénzügyi szakirányú közgazdász 
végzettséggel 1997-ben a Pécsi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtu-
dományi Karán szerzett gazdasági 
szakjogász diplomát. Húsz éven át 
a bankszektorban dolgozott a fővá-
rosban. 2016 óta a Gyulai Várfürdő 
ügyvezető igazgatója. Három gyer-
mek édesapja.A „polip” gyógymedence mögött az AquaPalota épülete
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Barangolás a Gyulai Várban

A gyulai uradalmat 1403-ban adományozta 
Zsigmond király Maróti János macsói bánnak. 
A Maróti család kihalásával a terület a király, 
Hunyadi Mátyás tulajdonába került, aki fiának, 
Corvin Jánosnak ajándékozta azt. Őt követően – 
a 16. század elején, páratlan módon – asszony 
birtokolta a várat és az uradalmat: Frangepán 
Beatrix, Corvin János felesége, Mátyás király 
menye. Mivel a vár sík és mocsaras vidéken 
állt, a kő szállításának magas költsége miatt a 
Körösök adta agyagból égetett téglából épült. 
A 16. század második felében a gyulai erődít-

A Gyulai Vár Európa és a valamikori Magyar Királyság egyetlen épen 
maradt síkvidéki gótikus téglavára, de nem csupán az építőanyaga mi-
att számít különlegesnek, hanem azért is, mert sík vidékre építették.

A gyulai Almásy-kastély ezernyi élményt kínál
A török hódoltság másfél évszázadát követő-
en a felső-ausztriai iparos családból származó 
katonatiszt, Harruckern János György III. 
Károly magyar királytól szolgálatai fejében 
kapta meg a csaknem egész Békés várme-
gyére kiterjedő területet. Az elnéptelenedett 
megyébe ő hívott magyar, német, szlovák és 
román telepeseket. 

A gyulai kastély barokk épületét Harruckern 
János György fia, Harruckern Ferenc alakította 
ki, akinek unokája, Wenckheim Ferenc azt pár-
ját ritkító nemesi rezidenciává bővítette, mellé 
lovardát emelt, parkjába és télikertjébe pedig 
egzotikus növényeket ültetett.

A kastély Wenckheim Stefánia Mária grófnő 
és gróf Almásy Kálmán házassága révén került 
az Almásy család birtokába. Az utolsó Almásy-
örökös, Alajos 1945 novemberében öngyilkos 
lett, öccse, Kálmán a világháború kitörésekor 
Angliában maradt. A II. világháború után a 
kastélyt államosították, az épületben szakmun-
kásképző, később ápolónőképző szakiskola és 

kollégium, majd csecsemőotthon működött. Az 
1960-as években a kastélyparkban termálfürdő 
nyílt. A 2016 márciusában befejeződött felújítást 
követően 2017-ben a példaadó műemlék-fel-
újításért járó ICOMOS-díjat nyerte el a gyulai 
Almásy-kastély. A felújított épületben megnyílt 
kiállítás révén 2018-ban a Gyulai Almásy-
kastély Látogatóközpont bekerült az Év Európai 
Múzeuma-díj 40 jelöltje közé.

A kastély 2019-ben a Heritage Hotels of Eu-
rope elnevezésű nemzetközi szervezet Heritage 
& Experience díját kapta azon a vetélkedésen, 
amelyen 13 európai ország több mint száz kas-
télya és történelmi jelentőségű épülete vett részt. 

A kastély csodálatos parkjában platánok, töl-
gyek és berkenyék árnyékában hűsölve, igazi 
kisvárosi nyugalom lengi körül a múltat, való-
di szellemi felüdülést kínálva a látogatónak. A 
gyulai Almásy-kastély 2016-ban átadott impo-
záns főépületéhez L alakban csatlakozó egyko-
ri kiskastély-szárny, mai nevén Stefánia-szárny 
2019–2020-ban újult meg. A korhű szellemben 
felújított csemegetár, főzőiskola, valamint ele-
gáns rendezvénytér funkciót betöltő épületrész 
az egykoron a kastélyban élt gróf Wenckheim 
Józsefné Jankovich Stefániáról kapta nevét. A 
Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont bálter-
me exkluzív helyszínként a korszerű berendezés 
mellett békebeli, elegáns hangulattal várja ven-
dégeit. A barokk kastély környezete, a csodálatos 
park különleges élményt kínál a nemrég átadott 
épületrész eseményein részt vevőknek. ■Az Almásy-kastély ismét teljes pompájában

A legrégebbi hazai várszínháznak       
közel hatvan éve Gyula ad otthont 

– Nehéz időszakot éltek meg a színházak is. 
A Gyulai Várszínház hogyan vészelte át a 
pandémiás hónapokat? Sikerült-e valamilyen 
formában fenntartani a kapcsolatot a közön-
séggel?

– Amikor nem tarthattuk meg az előadása-
inkat, mi is az online térbe költöztünk, és fo-
lyamatosan azon dolgoztunk, hogy nézőink a 
rendkívüli helyzetben se maradjanak színházi 
élmények nélkül. Gyakrabban frissülő web-
oldalunkon, illetve Facebook- és Instagram-
oldalainkon az előző évadokra emlékeztető 
videóanyagokat, interjúkat, sőt teljes előadá-
sokat osztottunk meg. Emellett rendre virtu-
ális párbeszédre is invitáltuk a nézőinket a 
közösségi média oldalain. Kértük, hogy véle-
ményezzék a megosztott posztokat, videókat, 
információkat, s vegyenek részt a meghirdetett 
játékokban.

– Úgy hírlik, hamar feledésbe merült a ne-
héz időszak. Azóta milyen darabokat tűztek 
műsorra? 

– Az elmúlt két esztendőben olykor sze-
rencsénk is volt, mert a nyári évadokat szinte 
korlátozásmentesen meg tudtuk tartani. Évek 
óta arra törekszünk, hogy a magyar színházi 
kultúra gazdagságát, sokszínűségét, legkülön-
bözőbb értékeit mutassuk be Gyulán az ott 
élőknek, az üdülővendégeknek és a kulturális 
turizmus híveinek. Eközben országos figyel-
met keltő saját bemutatókat, sőt ősbemutatókat 
hozunk létre, illetve fesztiválokat rendezünk.

A társművészetekkel is kiegészítve a legkü-
lönbözőbb színházi műfajokban kínálunk mi-
nőségi művészeti programokat: idén is. Voltak 
például történelmi drámák, kortárs színjátékok, 
musicalek, vígjátékok, gyerek-, illetve családi 
darabok, bábelőadás, kortárs táncszínházi és 

Az utóbbi két évtizedben a Gyu-
lai Várszínház tevékenysége nem 
korlátozódik a nyári hónapokra, 
az októbertől áprilisig tartó évad-
ban számos vendégelőadással, sőt 
saját bemutatókkal várják egyre 
népesebb közönségüket. Dr. Elek 
Tiborral, a színház ügyvezetőjével 
beszélgettünk.

komolyzenei előadások, népzenei, világzenei, 
blues- és lemezbemutató koncertek, vígopera, 
moralitásjáték, utcaszínházi előadások, tudomá-
nyos konferenciák, könyvbemutatók, kiállítások. 

Hat fesztivált rendeztünk, köztük sikeresen 
lebonyolítottuk – ezúttal csak magyar társula-
tokkal – a Shakespeare Fesztivált, a korábbi-
aknál is magasabb szintre emeltük az Erdélyi 
Hetet, és három nap alatt hat Szabó Magda-elő-
adást mutattunk be komoly nézői érdeklődés 
mellett. Tizedszer rendeztük meg az Irodalmi 
Humorfesztivált. Felolvasószínházi előadá-
sunkkal együtt hat rangos saját bemutatót hoz-
tunk létre, többnyire természetesen koprodukci-
ós partnerekkel. A Nemzeti Színházzal közösen 
mutattuk be Az ajtót, Udvaros Dorottyával és 
Söptei Andreával a főszerepben. A dunaújvárosi 
Bartók Kamaraszínházzal közös ősbemutatónk 
volt a Hamlear Nagy Ervinnel, Koltai Róberttel, 
Sipos Imrével. A két úr szolgáját a kézdivásár-
helyi Udvartér Teátrummal valósítottuk meg a 
Tószínpadunkon. A Kamaratermünkben a Két 
Hold világa című, a Transzformáció Alapítvány-
nyal és a Spektrum Színházzal közös ősbemuta-
tót Bogdán Zsolttal és Szorcsik Krisztával lát-
hatták a nézők, a Mi lennék nélküled? című saját 
előadásunkat Szilágyi Enikő hozta létre.

– Október elején indult az őszi évad. Milyen 
vezérelvek alapján állították össze a műsort?

– Az áprilisig tartó évadban a fenti törek-
véseket kamaratermi körülmények között 
igyekszünk megvalósítani, a legkülönbözőbb 
műfajokban kínálunk minőségi művészeti 
programokat, igényes szórakozási lehetősé-
geket. Jazz- és komolyzenei előadás éppúgy 
akad, mint gyerekprogramok óvodásoknak, 
kisiskolásoknak és középiskolásoknak. 

Novembertől látható a Kamaratermünkben 

a Valami csaj(ok), a Jelenetek egy házasság-
ból, decembertől a Winterreise, a Mesterhár-
mas című új előadás, Törőcsik Franciskával 
és Prieger Zsolttal emlékezünk Pilinszky Já-
nosra. Gyula város és tágabb vonzáskörzete, 
a délkeleti országrész közönségének, a város-
ba látogató üdülővendégeknek így próbálunk 
nemcsak nyáron tartalmas, elgondolkodtató és 
felemelő szórakozási lehetőségeket biztosítani, 
a szlogenünknek megfelelően: Gyulai Várszín-
ház – Ahol a művészet felszabadít. 

– Mire számíthatnak a nézők a 2022-es 
évadban?

– Megtartjuk a mára már kialakult évad-
szerkezetet a hangsúlyos fesztivál-programso-
rozatokkal, miközben továbbra is törekszünk a 
sokszínűségre, és arra, hogy a legjobb, legér-
dekesebb, legizgalmasabb magyar produkci-
ók közül hívjunk meg néhányat Gyulára. Az 
előadásszámot ugyanakkor csökkentjük, hogy 
még nagyobb figyelmet fordíthassunk az itt 
készülő bemutatókra. Jövő augusztus közepén 
Tamási Áron Napokat fogunk tartani, egy, a 
Nemzeti Színházzal közös bemutatóval. Ter-
veink szerint lesz négy kortárs magyar műből 
premierünk, köztük három ősbemutató. ■

Dr. Elek Tibor

1962-ben született Nyíregyházán. 
A napjainkban Békéscsabán élő 
József Attila-díjas irodalomtörténész, 
kritikus a Bárka című folyóirat főszer-
kesztője. Számos irodalmi és kultu-
rális program, konferencia, fesztivál, 
könyvbemutató, író-olvasó találkozó 
szervezője, lebonyolítója. 2017 
novemberétől a Gyulai Várszínház 
Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A Hamlear című előadást nagy sikerrel játsszák, Nagy Ervin főszereplésével  fotó: kiss zoltán

»Idén hat fesztivált ren-
deztünk, köztük sikeresen 
lebonyolítottuk – ezúttal 
csak magyar társulatokkal 
– a hagyományos Shakes-
peare Fesztivált.«

mény Eger és Szigetvár mellett az ország három 
legerősebb végvárának egyike volt. A vár 1566-
ban – Szigetvár elestének évében – került török 
kézre, miután 63 napon át tartotta a hatalmas, 
megközelítőleg 30 ezres török sereggel szemben 
mindössze kétezer várvédő. Tulajdonképpen 
nem is bevették, a várbeli készletek fogyása és a 
kitörő vérhasjárvány miatt volt kénytelen feladni 
Kerecsényi László várkapitány. 

A 129 évnyi török uralom után a területet a 
Harruckern család kapta meg, a várat gazdasá-
gi célokra hasznosították, pálinka- és sörfőzőt, 

illetve cselédlakásokat alakítottak ki benne. A 
sikertelen 1705-ös kuruc ostrom után a katonai 
jelentősége megszűnt. 1849-ben itt szállásolták 
el a fogoly Damjanich János és Lahner György 
tábornokokat. A vár régészeti feltárása és re-
konstrukciója az 1950-es években kezdődött 
meg, múzeumnak 1962, színháznak 1964 óta 
ad otthont. Mai, teljesen megújult formájában 
2005-től 24 kiállítóteremmel várja a látogatókat. 

A Gyulai Vár és a mellette lévő honvédtiszti 
emlékhely 2012 óta Magyarország történelmi 
emlékhelyeinek egyike. 

A Gyulai Végvári Napokon minden évben 
megelevenedik a török kori Gyula; megismer-
hető a végvári vitézek élete, csatajeleneteken 
keresztül a hagyományőrzők felidézik a kor 
harci szellemét, a védők és az ostromlók életét. 
A látogatók benézhetnek a Várkertben táborozó 
hagyományőrző egyesületek sátraiba, és testkö-
zelből ismerhetik meg, hogyan öltöztek, mit et-
tek, miként szórakoztak közel ötszáz éve. ■
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Szarvas méltán szerepel    
a turisztikai útikönyvekben 

A turisták körében népszerű sétahajók egyike a holtágon  fotók: gácsiné petrovics szilvia

– Ön 1998 óta élvezi szülővárosa választópolgá-
rainak bizalmát. Változott-e az elmúlt 23 évben a 
város gazdasági szerkezete?

–  Egy város életében a legfontosabb té-
nyezőnek mindmáig a gazdaság prosperitását 
tartom. Napjainkban Szarvason a termelő, a 
szolgáltató és az idegenforgalmi vállalkozások 
a legerősebbek, jóllehet ezek egy része tőke-
szegény, ugyanis az elmúlt években a befekte-
tők nemigen adták egymás kezébe a kilincset 
nálunk. Az M44-es gyorsforgalmi autóút meg-
épülése viszont végre bekapcsolja városunkat 
az ország gazdasági vérkeringésébe. Ez azért 
is fontos, mert egy település lakosságmegtartó 
képessége nagymértékben függ a rendelkezésre 
álló munkahelyek számától. 

Szarvason a legnagyobb foglalkoztató e pil-
lanatban a Gallicoop Zrt., míg az elsősorban 
vetőmagok nemesítésével és szaporításával fog-
lalkozó Corteva Zrt.-vel kapcsolatban a magas 
hozzáadott értékű termelés emelhető ki. A vá-
rosban egyébként több mint kétezer kisebb-na-
gyobb vállalkozás működik. A mikro- és kisvál-
lalkozások jó része, az összes szarvasi cég közel 
fele az önkormányzat döntésének értelmében 
mentesül az iparűzési adó fizetése alól.

– Említette a települések lakosságmegtartó 
képességét. Az önkormányzat mivel tudja segíte-
ni a fiatalokat, illetve a pályakezdőket?

– Pályázatok révén, a „Szarvas hazavár!” 
program keretében 18 önkormányzati tulajdonú, 
bútorozott lakásba úgy költözhetnek be két évre 
a fiatal házasok, hogy bérleti díjat nem, csupán 
a közüzemi költségeket kell fizetniük. Azaz 
lakhatást biztosítunk arra az időre, amíg megte-
remthetik maguknak a saját otthonukat. Szintén 
európai uniós forrásból úgynevezett alkalmaz-
kodási projektet indítottunk kistérségi szinten a 
kezdő kisvállalkozóknak, melynek során segít-

jük őket például a pályázataik elkészítésénél, 
valamint szakmai tanácsadással, de egyéb mó-
don is igyekszünk menedzselni az indulásukat. 
Egyebek mellett e célból hoztuk létre a Szellemi 
Inkubátorház és Tudásközpontot, ahol képzé-
sekkel, iroda- és tárgyalóhelyiség biztosításával, 
pályázati, üzletvezetési és vállalkozásfejlesztési 
tanácsadással segítjük a fiatalokat vállalkozásuk 
beindításában. Ezenkívül működik az ipari park-
ban egy inkubátorházunk, amelyben jutányosan 
bérelhető helyiségek vannak.

– Milyen beruházások zajlanak a városban?
–  Közel száz projekt valósult és valósul  meg 

szinte egy időben, lehetetlenség valamennyit 
felsorolni. Minden fontos területen törekszünk 
arra, hogy folyamatosak legyenek a fejlesztések. 
Tényleg csak címszavakban: félmilliárd forint 
pályázati forrást nyertünk belvízelvezetésre, 720 
millió forintot a Kacsa-tó projekt kivitelezésére. 
Teljes egészében megújul az Erzsébet liget, új 
futballpálya épül, 700 millió forintból felújítot-
tuk a múzeumot, pályázati pénz áll rendelkezé-
sünkre a holtág kotrására, karbantartására. Fel-
újítjuk a nemzetiségi önkormányzatok irodáit és 
közösségi helyiségeit, folyamatban van a zöld 
város programunk is.

A Szent Klára Gyógyfürdő korszerűsítésének 
és bővítésének még az idén elkészülnek a kivite-
li tervei. Önerőből építünk utakat és járdákat, de 
erre is voltak sikeres pályázataink. Sokat tettünk 
és teszünk azért, hogy a közintézményeink mel-
lett az ipari és agráripari üzemeink is energiata-
karékosan működhessenek. Kuriózum, hogy a 
termelői piacunkon tél elejétől használt termál-
vízzel fűtik majd a padlózatot.

– Hogyan alakulnak a turisztikai célú beru-
házások?

Az elmúlt esztendők sikeres gazdaságélénkítő, és a közszolgáltatások minőségét javító projektjei révén a Hár-
mas-Körös holtágának partján fekvő Szarvas mára nem csupán az ott élők, hanem az odalátogatók számára is 
a vonzó, látnivalókban és programokban gazdag kisvárost jelenti. Babák Mihály polgármesterrel beszélgettünk.

– Az infrastrukturális fejlesztések természe-
tesen a város, az itt élők érdekeit szolgálják, 
de a beruházások jó része az idegenforgalom 
vonatkozásában is hasznosul. Például bizton-
ságos kerékpárutakra nekünk van szükségünk, 
ám ha általuk számottevően erősödik a kerék-
páros turizmus, az mindannyiunk hasznára 
válik. Megjegyzem, a turisztikai szolgáltató 
ágazatban érdekelt cégek a jól felmért vendég-
igények alapján önállóan bővítik kínálataikat, 
az önkormányzat pedig ehhez azt a városké-
pi hátteret igyekszik biztosítani, amely még 
vonzóbbá teszi településünket az idelátogatók 
számára. Azaz egyre zöldebbé tesszük a várost, 
fákat ültetünk, parkosítunk, tisztán tartjuk a 
belterületi utakat és a köztereinket, folyamato-
san bővítjük a strand és a gyógyfürdő szolgál-
tatásait, és persze hosszan folytathatnám még 
a sort.

Végezetül pedig hadd jegyezzem meg, hogy 
Szarvas az a város, ahol mindig történik vala-
mi. Az idei év utolsó hónapjában a gyógyfürdő 
mellett a Tessedik Sámuel Múzeum, a Szlovák 
Tájház és nem utolsósorban a Cervinus Teátrum 
is várja vendégeit. ■

Babák Mihály
1947-ben született Szarvason. 1976-
tól 1990-ig több cikluson át tanácstag, 
1998-tól polgármester és országgyűlési 
képviselő. 1993-tól a Fidesz városi cso-
portjának tagja.1998-tól Szarvas város 
polgármestere. 2002-ben az Év polgár-
mestere. 2015-ben megkapja a Polgá-
rokért Díjat, 2017-ben a Magyar Ér-
demrend tiszti keresztje polgári tagozat 
díjat. Nős, egy lánygyermek édesapja.

A Millenniumi Emlékmű a Körös hullámain

A Cervinus Teátrum 
Szarvas életének fontos része

– Mióta létezik a város ókori, latin nevét vise-
lő színház? Miben különböznek a többi vidéki 
teátrumtól? 

– Szarvason már 1897-ben létezett a Nyári 
Színkör. Az 1950-es években elhalt a színházi 
élet a városban, majd néhány évtized múltán 
újraéledt. A Weöres Sándor Regionális Szín-
ház, melyet a színházszerető közönség igénye 
hívott életre, 2000-ben kezdte meg működését. 
Mivel Szarvas város történelme összefonódik 
a szlováksággal, 2004 óta működünk szlovák 
nemzetiségi színházként is. Időközben átala-
kultunk nonprofit művészeti kft.-vé, ma már 
a közművelődési feladatokat ellátva szlovák–
magyar produkciós színházként és moziként is  
sikeresen működünk. 

A kft. tevékenysége felöleli a kultúra több 
szegmensét, s megkerülhetetlen része Szarvas 
társadalmi életének. Másképp működünk, mint 
a klasszikus értelemben vett kőszínházak. Pél-
dául művészeti képzés is zajlik nálunk, a drá-
maoktatástól a néptáncon át a kézművességig. 
Hitünk szerint a gyerekeket kell a legodaadób-
ban kiszolgálni, mert ők lesznek később a kö-
zönségünk. Természetesen az iskolákkal is jó a 
kapcsolatunk, a diákbérleti rendszer igen nép-
szerű. De otthont adunk iskolai produkcióknak 
is, gyakran tartanak nálunk évzáró ünnepsége-
ket és egyéb programokat.

Produkciós, tájoló és befogadó szín-
házként, egyfajta népszínházként 
működnek, s teszik ezt magyar és 
szlovák nyelven. Rengeteget utaz-
nak, a nyári hónapokban sem tarta-
nak szünetet. A színház szerteága-
zó teendőiről dr. Dósa Zsuzsával, a 
szarvasi Cervinus Teátrum művésze-
ti igazgatójával beszélgettünk. 

– Hogyan kapcsolódik a Cervinus Teátrum 
a Szarvasi Vízi Színházhoz?

– A Vízi Színház a Cervinus Teátrumé, azt 
pedig az önkormányzat alapította. Egyedi-
sége Fekete Péternek köszönhető, az akkori 
Békés Megyei Jókai Színház igazgatójaként  
ő javasolta, hogy a vízi színpad egész nyáron 
át nyújtson különleges, egyedi műsorkínála-
tot. Háromoldalú üzemeltetési megállapodás 
jött létre a Cervinus Teátrum, a Teátrum Kft., 
és a békéscsabai színház között. Nyaranta 
két hét a Cervinus Teátrumé, akkor rendez-
zük a Cervinus Művészeti Fesztivált, amely 
egyszerre összművészeti és 
nemzetiségi is. A vízi színház 
egyébként minden évben júni-
us második hétvégéjén nyit és 
augusztus 20-án zár. 

– Ön művészeti igazgatója 
a színháznak, egyúttal a tár-
sulat egyik színésze is. Hogyan 
éli meg e kettős „szerepet”?

– Élvezettel és örömmel. 
Nekem a színház a nagybetűs 
szerelem. Régebben volt egy 
saját iskolám, ahol tanítottam. 
A drámapedagógiát, a színhá-
zat akartam felhasználni arra, 
hogy a gyerekek könnyebben 
boldoguljanak a hétköznapok-
ban, nyitottak legyenek. Most 
is tanítok, drámapedagógiai 
kurzust tartok egy pedagógiai 
főiskolán, van két osztályom 
a művészeti alapiskolában, 
a drámatagozatos gyerekeknek drámajátékot 
oktatok. Persze a színészet is az életem része. 
Szlovákiából, a Felvidékről származom, Po-
zsonyban végeztem a színművészetit. Életemet 
ezek elegye  és  művészeti igazgatói teendőim  
töltik ki. Ehhez jön a műfordítás és évente egy, 
legfeljebb két színpadi szerep, ugyanis időköz-
ben belefogtam a rendezésbe is. 

– Mi a legsikeresebb előadásuk? Milyen be-
mutatókra készülnek?

– A siker fokmérője, ha még évek múlva is 

műsoron lehet tartani egy darabot. Nagy sikert 
aratott a Valahol Európában, évekig ment a 
Szigorúan tilos című szlovák színmű, ami ős-
bemutató volt. A Holle anyó és a Csodaszarvas 
az első bemutatóink között voltak, de még mű-
soron tudjuk tartani mindkettőt. 

Idén a Bűvös tojás táncmesejátékot, majd 
a Sors bolondjai és a Temetés című vígjáté-
kokat mutattuk be nagy sikerrel. Kétnyelvű 
színészek is dolgoznak nálunk, hol magyarul, 
hol szlovákul adjuk elő a darabot. Persze a két 
előadás különbözik egymástól, mert a nyelv 
sajátos ízt kölcsönöz minden produkciónak. ■

Dr. Dósa Zsuzsa

1967-ben született Rimaszombaton. 
A Pozsonyi Színművészeti Főiskolán 
diplomázott. Játszott a kassai Thá-
lia Színházban, a komáromi Jókai 
Színházban, majd a Győri Nemzeti 
Színházban. 2004-ben megalapította 
a Proscenium Színitanodát. 2004-től 
színészként szerepeket vállal a szarva-
si Cervinus Teátrumban is, 2012-től a 
színház művészeti igazgatója.

A Szarvasi Vízi Színház nézőtere az antik görög teátrumok hangulatát idézi fel

A krónikák szerint az első műkedvelő színielő-
adást 1845-ben tartották Szarvason. Az 1860-
as években amatőr színtársulat alakult, a „kö-
zönség tömegesen tódult az előadásokra”.   
   Szarvason a Bolza családnak köszönhetően 
1897-től hivatalosan is beindult a színházi élet, 
a Nyári Színkör fából épült színháztermébe 
hétszázan fértek be egyszerre. Amint a nyá-
ron megérkeztek a színészek, s elkezdődött a 
szezon, Szarvason felpezsdült az élet. Az igaz-
gatók többnyire az Árpád Szállóban bérel-
tek szállást, a színészek szarvasi családoknál 
szálltak meg. 
Naponta egy előadást tartottak, este 8 órakor, 
vasárnap kettőt, ekkor az első előadás délután 
négykor kezdődött. Egy-egy darab rendsze-
rint két alkalommal került a közönség elé, 
nagy siker esetén akár többször is.

A Nyári Színkör

A színházterem 420 néző befogadására alkalmas



23Békés megye 2021Békés megye 202122

Az arborétum és a Pepi-kert történe-
te az olasz eredetű Bolza család ne-
véhez fűződik. A növénykertben kö-
zel 1600 fa és cserje található, ebből 
1200 a lomblevelűek száma. A fák és 
a cserjék mellett hozzávetőlegesen 
250 lágyszárú növényfaj is megte-
kinthető az arborétumban.

A Szarvasi Arborétum Magyarország 
legnagyobb arborétuma, 82 hektáros 
területén változatos növény- és állatvi-
lágával, mindig megújuló látnivalóival. 
Látogatói szerint ősszel a legszebb. Az 
október közepétől elkezdődő lombszí-
neződés sokak számára nyújt emlékeze-
tes látványt, hiszen az ősz színei, a bar-
na, sárga, vörös, borvörös és rőt ezernyi 
árnyalatai szinte mindenhol feltűnnek a 
kertben. 

Egy kiadós séta az arborétumban 
így nem csupán egészséges családi és 
baráti program, hanem szemet-lelket 
gyönyörködtető élmény. Az egész év-
ben nyitva tartó arborétum az év min-
den napján számos lehetőséget kínál a 
feltöltődésre. Lássuk, milyen élmények 
várnak önökre a Pepi-kertben! A szol-
gáltatások és élményprogramok közül 
elsőként említhető a növényritkaságok 
megtekintése: 150 éves óriás hegyi ma-

mutfenyő, 200 évet megélt kocsányos 
tölgyek, ősi páfrányfenyő, különleges 
mocsárciprus, tavasszal virágzó liliom-
fák, ősszel vöröslő japán juharok.

Maradandó élményt kínál az állat-
világ felfedezése is: szabadon élő kék 
pávák, őzek, nyuszik, mókusok, gazdag 
madárvilág, és ne feledkezzünk meg 
az emupárról, Emmáról és Kareszről 
sem. A vezetett túrák közül felhívjuk a 
figyelmet a botanikai, a kerékpáros és a 
feladatlapos szakvezetésekre. A parker-
dei élménytúrákon pedig ökojátékpark, 
meditációs tanösvény, a bibliai gyógy-
növény- és fűszerkert megtekintése, 
játékos természetismereti foglalkozás 
várja a vendégeket. Virtuális arborétu-
mi játékot jelent a greening footprints 
applikáció, de megtekinthető Pepi gróf 
varázstanyája, az interaktív botanikai 
múzeum multimédiás terminálokkal.

Az üvegházban kaktuszgyűjtemény 
és teknősterrárium látható, Tündöklő 
kövek címmel pedig kültéri képzőmű-
vészeti kiállítás.

Szabadulós játékok a Viharzóna és az 
Árnyékvilág, a Csodaösvény pedig igazi 
családi kalandtúra.

Az izgő-mozgó fajátszótéren óriás 
sakk, malom, teke, gyufás fejtörő és 
rajztábla várja a látogatókat.

A Szarvasi Arborétum feledhetetlen élmény

További információk:
Telefon: 66/312-344
E-mail: pepikert@pepikert.hu
Honlap: www.pepikert.hu
GPS koordináták: 46.87366/20.52793

A történelmi Magyarország mértani közepén, az ország legnagyobb Arborétumában 
található a szarvasi Mini Magyarország makettpark, az ország legnagyobb, és 
egyben egyetlen interaktív makettparkja. A makettpark az évek során Szarvas város 
legtöbb látogatót vonzó turisztikai attrakciójává vált, melyet évente több mint 100 
ezer látogató keres fel, és amely akár egy belépővel is megtekinthető az ország 
legnagyobb arborétumával, a híres Szarvasi Arborétummal együtt. 

A Mini Magyarország makettpark hazánk, Erdély, Felvidék, Kárpátalja és Őrvidék 
(Burgenland) történelmét, hagyományait, építészeti nevezetességeit mutatja be. A 
park évről évre bővül, így már a közel 100 építészetéről, történelméről, földrajzi 
elhelyezkedéséről híres épület, kastély, templom, vár, állomásépület között 
kalandozhatunk, miközben több száz év történelmi hagyománya, építészete és 
neves eseményei elevenednek meg a szemünk előtt. Az ország egyetlen interaktív 
makettparkja - ahol a makettek nagy része rejt mozgó vagy hangzó meglepetést -   
minden Szarvasra kiránduló csoport, diák, pedagógus számára egyaránt kötelező 
program. Megcsodálható még Magyarország leghosszabb szabadtéri vasúti modell 
pályája, ahol a több mint 600 méternyi mini vasúti sínen, alagutakon, hidakon, 
viadukton átkelő mini mozdonyok közlekednek, melyeket a látogatók indíthatnak 
gombnyomással. A kisgyermekek pedig egy különleges és egyedi játszótéren 
tölthetik el még tartalmasabban kirándulásukat.

Mini Magyarország Makettpark - Szarvas
5540 Szarvas, I. kk. 9.     info@minimagyarorszag.hu     www.minimagyarorszag.hu

A SZARVASI ŐSZ FELEDHETETLEN ÉLMÉNYEKET TARTOGAT,

LEGYEN AZ KIRÁNDULÁS, TERMÉSZETJÁRÁS,

KULTURÁLIS VAGY TÖRTÉNELMI EMLÉKHELYEK FELKERESÉSE.

SZARVAS
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Gyomaendrőd kedvelt turisztikai úti cél

‒ Hogyan jellemezhető a település gazdasága?
– Városunk a Gyomaendrődi járás székhelye, 
rajtunk kívül még négy település tartozik hoz-
zánk. A 13 ezer lelkes Gyomaendrődön négy-
öt olyan magyar, illetve vegyes tulajdonú cég 
található, melyek meghatározzák 
városunk gazdaságát. Közülük ki-
emelném a Kner Nyomdát, amely 
immár 140 éve meghatározó sze-
replője a településnek. De szintén 
említést érdemelnek a könnyűipar 
területén működő vállalkozások. 
Mivel jelentős mezőgazdasági te-
rületekkel rendelkezünk, ezért az 
agrárium is fontos foglalkoztató 
Gyomaendrődön. 

‒ Melyek a legfontosabb, jelen-
leg is zajló beruházások, s miket 
terveznek a közeljövőben?

– Napjainkban prioritást élvez az ipari 
parkunk fejlesztése. A körülbelül 11-12 hek-
táros területen még nem épült ki az alapinf-
rastruktúra, ezen mindenképpen változtatni 
szeretnék, s ezáltal lehetőséget biztosítani az 
olyan befektetőknek, akik hozzájárulhatnak 
a gazdaság és a foglalkoztatás erősítéséhez. 
A turizmus területén is tervezünk nagyobb 
volumenű beruházásokat. Az egyik ilyen a 
Ligetfürdő fejlesztése. A beruházással kap-
csolatban a közeljövőben kerül meghirdetés-
re egy feltételes közbeszerzési kiírás. Ez egy 
sokrétű, több területet is érintő beruházás, a 
csúszdapark kialakításától az étteremépítésen 
át apartmanok felépítéséig jó néhány projek-
tet magában foglal.

‒ Dinamikusan növekszik Gyomaendrőd ide-
genforgalma. Ez minek köszönhető?

– Elsősorban a vonzó ter-
mészeti környezet határozza 
meg a turisztikai ágazatot, 
a holtágak igen népszerűek 
a vízi sportok és a horgászat 
szerelmeseinek számára. A 
Ligetfürdő látogatottsága 
szintén számottevő, az orszá-
gos hírű horgászpályánkon 
pedig sorra rendezi az orszá-
gos és regionális versenyeket 
a megyei horgászszövetség. 

‒ Melyek a város említésre 
méltó vendégváró programjai?

A Gyoma és Endrőd nagyközségek 
egyesülésével 1982-ben létrejött 
Gyomaendrőd 1989-ben nyerte 
el a városi rangot, s napjainkban 
immár Észak-Békés egyik megha-
tározó gazdasági, igazgatási és 
kulturális központja. Toldi Balázs 
polgármestertől kértünk interjút. 

– Legnépszerűbb turisztikai attrakció Gyo-
maendrődön a Ligetfürdő, s talán ennek is kö-
szönhető, hogy a vendégházak forgalma évről 
évre erőteljesen növekszik, s ugyanez elmond-
ható a Bárka és a Körös Látogatóközpont, 
valamint az Erzsébet ligeti lombkoronasétány 
látogatottságáról is. Egyre több vendég érkezik 
hozzánk. 

Négy nagyobb programunk közül május 
első hétvégéje a Sajt- és Túrófesztiválé, amely 
egy nemzetközi rendezvény, központjában a 
kézműves sajt- és túrókészítés áll. Augusztus 
elején tartjuk a Volkswagen „bogarak” talál-
kozóját magánszervezésben a Ligetfürdő te-
rületén. Az augusztus 20-i nemzeti ünnepünk 
környékén kerül sor a Halfőző Versenyre. 
November utolsó előtti hétvégéjén rendezzük 
meg hagyományosan a Disznótoros és Böllér-
pálinka Versenyt, amely lezárja a gasztronómi-
ai jellegű programjaink sorát. ■

Toldi Balázs

1981-ben született Gyomán. A 
Tessedik Sámuel Főiskolán személy-
ügyi szervező, majd 2005-ben pénz-
ügyi közgazdász diplomát szerzett. 
Korábban dolgozott egy helyi ka-
zángyár kereskedelmi vezetőjeként. 
2010 és 2014 között a település 
alpolgármestere, 2014 őszétől Gyo-
maendrőd polgármestere. Két fiúgyer-
mek édesapja.

A lombkoronasétány

Kondoros meghitt kisváros         
Békés megye szívében

‒ Kondoros 2013 nyarán kapta meg a városi 
címet. Mi mindennek volt ez köszönhető?

– Elsősorban annak a felfelé ívelő fejlődési 
pályának, amelyre Kondorost a korábbi évek 
városvezetése állította, s utalok itt legfőképpen 
hivatali elődömre, Dankó Bélára, aki 2014 óta 
országgyűlési képviselő. A városi rang meg-
szerzésében gondolhatunk mindenekelőtt a 
látványosan növekedő infrastrukturális kiépí-
tettségre, a meglévő értékeink megőrzésére és 
ápolására, s természetesen a település kedvező 
adottságai is hozzájárultak ahhoz, hogy Kon-
doros városi címet kapott. 

Érdekességként megemlítem, hogy mivel 
Kondoros lélekszáma nem éri el az ötezret, to-
vábbra is indulhatunk a Magyar Falu Program 
pályázatain. 

Tipikus mezőgazdasági település vagyunk, 
jó minőségű szántóföldi területekkel rendel-
kezünk, s mindmáig a helyi agrárium igényli 
a legtöbb munkaerőt. Az ipar vonatkozásában 
két, a gépjárműiparban érdekelt cég számít a 
legnagyobb foglalkoztatónak Kondoroson. 
Szerencsés földrajzi elhelyezkedésünk okán 
harminc kilométeres körzetben négy nálunk 
nagyobb város is elérhető, így sokan utaznak 
naponta Szarvasra, Békéscsabára, Orosházára 
és Gyomaendrődre, ottani munkahelyekre. 

‒  Milyen a város infrastrukturális ellátott-
sága? Melyek voltak a közelmúlt legfontosabb 
fejlesztései?

– Büszkén mondhatjuk, hogy immár száz-
százalékos a szennyvízhálózat kiépítettsége, 
viszont komoly gondot jelent a szilárd burkola-
tú belterületi utak hiánya. 2014-ben mindössze 
30 százalék körüli volt a burkolt utcák aránya a 
városban, ezért a következő évben a lakosság-
gal közösen elindítottunk egy útépítési progra-
mot, amely során önkormányzati bevételekből 
és lakossági hozzájárulással láttunk hozzá a 
munkához. Maga a projekt 2020-ban fejező-
dött be, s ez idő alatt több mint tíz kilométer 
betonút épült Kondoroson. A teljes beruházási 
érték több mint 360 millió forint volt, amelyből 
260 milliót az önkormányzat, százmilliót pe-
dig a lakosok vállaltak magukra az öt év során. 
Napjainkban már 50 százalék fölötti a burkolt 
utak aránya a településen. 

Egészséges és jó minőségű az ivóvizünk, a 
bölcsődénket most bővítjük egy újabb csoport-
szobával, óvodánk és iskolánk kapacitása meg-
felelő, fogadni tudják a gyerekeket. Mindaz, 
ami egy kisváros nyugodt és kiegyensúlyozott 
működéséhez szükséges, rendelkezésünkre áll.  

‒ Zajlanak-e beruházások napjainkban, 
illetve terveznek-e újabbakat az előttünk álló 
esztendőben?

– A gazdaságélénkítés jegyében TOP-
os pályázati forrásokból új termelői piacot 
építettünk, üzembe helyeztük a zöldség- és 
gyümölcshűtőházat. Bővült a kerékpárút-há-

A település története a szorgos földművesek és állattenyésztők története, a tatár és török háborús pusztítás és 
újjáépítés, a dolgos kezek és a küzdelmes előrejutás históriája. Kondoros városát a gazdag hagyományok és a 
dinamikusan fejlődő jövő egyaránt jellemzi. Ribárszki Péter polgármester vendégei voltunk.

lózatunk, négy helyszínen hajtottunk végre tu-
risztikai célú beruházásokat több mint 200 mil-
lió forint értékben. Voltak sikeres energetikai 
projektjeink, azaz összességében elmondható, 
hogy Kondoros évről évre tovább gyarapodik. 

A kisebb volumenű fejlesztések a Magyar 
Falu Program keretében valósulnak meg, pél-
dául az útjavítások és a járdafelújítások, a te-
mető belső sétányait is rendbe tettük, tavaly 
falubuszt tudtunk vásárolni, korszerűsítettük a 
művelődési házat.

Dolgozunk a zöldváros projekten, és folya-
matban van egy belvízrendezési programnak a 
megvalósítása is. A jövő évtől pedig indulhatunk 
a TOP Plusz pályázatokon, továbbra is prioritá-
soknak tekintve az energetikai korszerűsítést, az 
útépítést és a turisztikai célú fejlesztéseket.

‒ Az itt élők híresek hagyománytiszteletük-
ről, kulturális értékeik és népszokásaik ápolá-
sáról. Mire a legbüszkébbek a kondorosiak?

– A hagyományok ápolása és megélése 
valóban fontos legtöbbünknek, és büszkék is 
vagyunk például a szlováksághoz köthető ha-
gyományainkra, de említhetném a gasztronó-
miai értékeinket és a betyársághoz köthető tra-
dícióinkat. Talán nem mindenki tud arról, hogy 
a nyolc út találkozásánál 1740 körül épült, s 
máig messze földön híres Kondorosi Csárda 
falai között bujdosott egykor Rózsa Sándor, de 
a csárdát olyan hírességek is a történelem ré-
szévé tették, mint Arany János és Erkel Ferenc.

Remek alkalom hozzánk látogatni a minden 
évben megrendezett Kondorosi Betyár Napok-
ra, amelyet július derekán tartunk, és szintén a 
hagyományainkról szól, a hajdani betyárvilág 
bemutatásával. Ez alkalomból sokan látogat-

nak el hozzánk a környékbeli településekről, 
de távolabbi vidékekről is.  

‒ Arra kérem, hogy a kisváros számos kultu-
rális és gasztronómiai rendezvénye közül em-
lítsen meg legalább még egyet.

– Minden évben október elején tartjuk a 
Batthyány–Geist-kastély kertjében az apró-
vadas vadászati szezont indító rendezvényün-
ket, melynek az a történelmi előzménye, hogy 
1851-ben a csákói birtokon alakult meg ha-
zánk első vadásztársasága. Az esemény tehát 
a vadászathoz köthető, de egyúttal látványos 
gasztronómiai és kulturális találkozó is. A va-
dászkastély romos állapota miatt sajnos jelen-
leg nem látogatható, de minden erőnkkel azon 
dolgozunk, hogy forrást találjunk a felújításá-
ra, és eredeti pompájában tudjuk megmutatni 
azt a Kondorosra látogatóknak.

S ha már szó esett a Kondorosi Csárdáról, 
az oda betérő vendégek nem csupán egy feled-
hetetlen gasztronómiai, hanem kulturális élmé-
nyekkel is gazdagodhatnak, ha megtekintik a 
nemrégiben felújított csárdamúzeum egyedül-
álló relikviáit. ■

Ribárszki Péter

1979-ben született Békéscsabán. 
2006-ban a mezőtúri székhelyű 
Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgaz-
dasági Főiskolai Karán mezőgaz-
dasági mérnöki diplomát szerzett. 
Több mint 19 éve dolgozik a helyi 
közigazgatásban, 2014 őszétől  
polgármesterként vezeti Kondoros 
városát. Feleségével, Annával há-
rom gyermeket nevelnek. 

Augusztusban adták át a városi tavon található Családok Szigetét a hozzá tartozó híddal együtt
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A megújulás a versenyképesség záloga

– Mi a Varjasi Farm Kft. fő profilja, és hol van-
nak érdekeltségei?

– Cégünk családi tulajdonban van, a testvé-
remmel ketten vezetjük. 2007 szeptemberében 
alapítottuk, fő tevékenysége a baromfitartás. 
Békés és Csongrád megyében nyolc település 
kilenc telephelyén egymillió darab brojler-
csirkét állítunk elő. Folyamatosan fejlesztünk, 
szeretnénk a megye meghatározó gazdasági 
szereplőjévé válni.

– Milyen fejlesztések szolgálják e cél elérését?
– Év végére Sarkadon elkészül a feldolgo-

zóüzemünk, heteken belül indul a pelletgyártó 
üzemünk építése, ezt 2022 júniusára tervezzük 
átadni. A Pest megyei Nyáregyházán vágóüze-
met építünk, amely 2022 húsvétjára indul el. 
2024-re saját kiskereskedelmi hálózatot szeret-
nénk kiépíteni. A sarkadi feldolgozóüzemben 
baromfihúsból felvágottakat, virsliket, pácolt 
termékeket fogunk készíteni, ezeket saját már-

kaként forgalmazzuk. Szeghalmon csaknem 
négyszázmillió, Újkígyóson 700 millió fo-
rintból korszerűsítettük a baromfitelepünket. 
Szeghalmon két projektünk van indulóban: itt 
épül 2,5 milliárdos keretből, pályázati támoga-
tással egy 17 ezer négyzetméteres 10 istállós 
baromfitelep, valamint egy szalmapelletüzem. 
Utóbbi egy elnyert kutatásfejlesztési pályázat 
keretein belül valósul meg.

Központi feladata, hogy csökkentsük a mély-
almos baromfitartásnál jelentkező talpfekélyből 
eredő teljesítmény-, valamint életminőség-csök-
kenést, és egy új innovatív alomanyagot állít-
sunk elő, amely a piacon hiánypótló lenne.

Nagyon fontos számunkra, hogy folyamato-
san fejlesszünk és rendszerszinten involváljunk, 
amivel a vállalati szinergiákat erősítjük. Ezek 
miatt tervezzük, hogy a meglévő baromfitrá-
gyából magas minőségű növényi tápanyagot 
állítunk elő, amit a kertészetek, a nagyüzemi nö-
vénytermesztők egyaránt fel tudnak használni.

– Az említett fejlesztések hogyan befolyásol-
ják a foglalkoztatást?

– Jelenleg 68 alkalmazottunk van. A nyáregy-
házi vágóüzem 50 fővel indul, de 2023-ban már 
két műszakban 100 főt szeretnénk foglalkoztat-
ni. A trágyafermentáló, a pelletüzem és a terve-
zett kiskereskedelmi hálózat számításaink sze-
rint 250 fő fölé duzzasztja a jelenlegi létszámot.

– Pest megye miért került a cég látószögébe?
– Amikor Mezőkovácsházán megszűnt a 

baromfifeldolgozó üzem, szerettük volna élet-
re kelteni, de nem találkoztak az elképzelése-
ink a tulajdonosi körrel. Viszont korábban egy 
vállalkozás beolvadt a cégcsoportunkba, így 
annak Pest megyei telephelyén építjük fel a ba-
romfifeldolgozónkat. Az agglomerációból az 
ország számos pontja könnyebben elérhető. A 
fejlesztéseink zömét azonban igyekszünk Bé-
kés megyére koncentrálni. Cégvezetőként el-
kötelezettségem és hitvallásom, hogy Békésért 
tegyünk a legtöbbet, hiszen itt élünk. Ennek a 
megyének a fejlődését igyekszünk elősegíteni, 
ezért arra törekszünk, hogy minél több beruhá-
zást hozzunk Békés megyébe. ■

Bagó Zsolt

1979-ben született Gyulán, de 
gyermekkorát Vésztőn töltötte. Ta-
nulmányai befejezése után a csa-
ládi vállalkozásukban kezdett el 
dolgozni. A Varjasi Farm Kft.-t annak 
megalakulása óta vezeti. A vésztői 
Fidesz-csoport vezetője, és a Ma-
gyar Broilerszövetség Intézőbizott-
ságának tagja. Két felnőtt gyermek 
édesapja.

Egymást követik a beruházások

Természetvédelmi 
területek 
Békésben

A Körös–Maros Nemzeti Park hazánk hetedik nemzeti 
parkjaként 1997-ben került megalapításra a Dél-Tiszántúl 
természeti és táji értékeinek megőrzéséért. 

A nemzeti park nem alkot egybefüggő területet, hanem 13 
részterületből áll, amelyek összterülete 51 125 hektár, mely-
ből 6419 hektár fokozottan védett terület. A természeti kör-
nyezet kialakulására jelentős hatással voltak a Kárpátok felől 
érkező folyók, a Körösök és a Maros tájformáló munkája. A 
folyóvölgyek az élővilág terjedésének, vándorlásának zöld 
folyosói a mai napig.

   A nemzeti park szikeseinek, löszgyepeinek növényze-
te a keleti sztyepterületekkel mutat rokonságot. A legérté-
kesebb fajok az európai léptékben is kevés helyről ismert 
volgamenti hérics, illetve a hazánktól keletre még gyakori-
nak mondható kónya zsálya. A növényekhez hasonlóan az 
állatok esetében is a keleti és déli elterjedésű fajok között ta-
láljuk a természetvédelmi szempontból legjelentősebbeket. 
Ide tartozik például a dobozi pikkelyescsiga, a sztyeplepke, 
az atracélcincér és a magyar földikutya. Az itt fészkelő mada-
rak közül kiemelendő a világszinten veszélyeztetett túzok, a 
parlagi sas, a kerecsensólyom és a kék vércse.

Vésztő városvezetése          
élni tud a lehetőségeivel

‒ A számos sikeres pályázati projekt közül me-
lyek voltak a legfontosabbak? 

– A maga módján mindegyik fontos, hiszen 
emberek sokasága élvezi e projektek eredmé-
nyét. Talán közülük mégis a legjelentősebb, 
mert a város lakosságának széles körét érinti az a 
tankerületi, de Vésztőn megvalósuló beruházás, 
ami során most zajlik az általános iskola felújítá-
sa, és épül a tornacsarnok. Jelenleg azon dolgo-
zunk, hogy Vésztő gyarapodhasson egy új sport- 
és szabadidős létesítménnyel és uszodával.

‒ Vésztőn a mai napig meghatározó a szán-
tóföldi növénytermesztés. Az önkormányzat mi-
vel tudja segíteni az őstermelők piacra jutását? 

– Bővítettük és biztonságossá tettük a helyi 
piacot. A megépült mezőgazdasági csarnokban 
tárolási és hűtési lehetőséget tudunk biztosítani 
az agrárvállalkozásoknak, s a hídmérleg min-
denki számára elérhető. A savanyítóüzemünk 
a helyben megtermelt zöldséget és gyümölcsöt 
felvásárolja további feldolgozásra. A jövő évben 
megnyíló központi konyha pedig a helyi termé-
kek és alapanyagok felhasználásával támogatja 
majd a település őstermelőit.

‒ Mit jelent a városvezetés számára a térsé-
gi szerepvállalás? 

– Közös önkormányzati hivatalt tartunk 
fenn Körösújfaluval. Két EFOP-os és egy 
TOP-os pályázati projekt keretében működünk 
együtt konzorciumvezetőként több szomszé-
dos településsel. Így a térségi oktatás színvo-
nalának növelése, a kulturális programok szer-
vezése és az identitás erősítésének elősegítése 
szélesebb körben valósulhat meg.

‒ Milyen az immár húszéves város kulturális 
és sportélete? 

A hétezer lelkes kisváros Békés megye északi részén helyezkedik el, a Kis-Sárrét tájegységben. Vésztőt a leg-
korábbi írásos emlék 1350-ben említi először Vejzetheu (vejszető) néven. A 2001 nyarán városi rangot kapott 
település polgármesterével, Karakas Anikóval beszélgettünk.

– Megítélésem sze-
rint kiemelkedő. Öt 
sportegyesület működik 
Vésztőn, és több civil 
szervezet is rendszere-
sen biztosít lehetőséget a 
sportolni vágyók számá-
ra. A Sinka István Műve-
lődési Központ, Népfőis-
kola és Városi Könyvtár 
számos közösségi ren-
dezvénynek ad otthont, 
de saját szervezésben is 
tart kulturális és szóra-
koztató programokat a 
városban és a környéken 
élők számára. 

‒ Ön 2019 ősze óta a 
város polgármestere. Mi-
lyen célokat tűzött önmaga és a munkatársai 
elé a választási ciklus végéig? 

– Röviden megfogalmazva célom, hogy 
megfelelő kisvárosi életkörülményeket bizto-
sítsunk, az emberek megtalálják számításukat, 
szeressenek itt élni, a fiatalok a tanulmányaik 
befejezése után szívesen jöjjenek vissza szülő-
városukba. Ennek érdekében az önkormányzat 
ösztönzi a munkahelyteremtést, s biztosítja 
a korszerű oktatási, sportolási és szórakozási 
feltételeket.

Terveink között szerepel az uszoda és egy 
inkubátorház felépítése, valamint a beltéri utak 
és a kerékpárút javítása, nappali idősotthon 
építése és a könyvtár épületének korszerűsíté-
se. Ebben az évben tervezzük a Bagolyvárban 
a Kós Károly Látogatóközpont, valamint a 

Karakas Anikó

1969-ben született Gyulán. Köz-
gazdász diplomával rendelkezik. 
Harminc éven át dolgozott a bank-
szektorban.1998 óta önkormány-
zati képviselő, 2019 őszétől a város 
polgármestere. Széchenyi Istvánnal 
együtt vallja, hogy „azokért élünk, 
akiket szeretünk, azokért, akik igaz-
nak tartanak. A jövőnek élünk: a 
szépért, s jóért, amit tehetünk.”.

A vésztői városháza 1897 és 1903 között épült. Az impozáns, neoreneszánsz stílusú épület a környék legszebb közintézménye

A megújult Bagolyvár Vésztő emblematikus épülete

Metykó Képtár megnyitását. Az adventi idő-
szakban a Városháza előtti téren karácsonyi 
vásárt rendezünk a helyi kézművesek és ter-
melők bevonásával, a karácsonyi fények han-
gulatával. ■

Nyolc, többségében Békés megyei 
településen érdekelt a Varjasi Farm 
Kft. A családi vállalkozás alapítása 
óta szüntelenül fejlődik, napjaink-
ban féltucatnyi beruházás indítá-
sán, megvalósításán dolgoznak. 
Céljuk a sajátjuk mellett a megye 
előrehaladása. Bagó Zsolt ügyve-
zetővel beszélgettünk.

fotók: motkó béla, balogh gábor
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Békés, a vizek városa kitűnő    
turisztikai adottságokkal rendelkezik

Az idegenforgalmi célú beruházásokon belül kiemelt szerepet kap a fürdőkomplexum fejlesztése 

Békés város a megye névadó települése, járási 
központként pluszfeladatokat lát el, továbbá tér-
ségi szintű turisztikai koncepcióval és eredmé-
nyekkel büszkélkedhet. Műemlékjellegű főtere, 
számos gasztronómiai jellegzetessége és barát-
ságos lakói szerethető, nyugodt mezővárossá tet-
ték a története során – tudtuk meg Kálmán Tibor 
polgármestertől.

A békési házikolbász, a szilvalekváros pa-
pucs és a híres pálinka mellett számos egyéb 
ínyencség is várja a hangulatos éttermek vendé-
geit. A Kettős-Körös hűs habjai és egyedülálló 
természeti környezete vízitúrázásra csábítják 
a kajak-kenu szerelmeseit, a folyóparton lévő 
kishajókikötő pedig kora tavasztól késő őszig 
áll a kishajó- és csónaktulajdonosok rendelke-
zésére. Tőle néhány száz méterre, festői kör-
nyezetben található a Dánfoki Üdülőközpont, 
melynek közel 600 méteres szabadstrandja 
hívogatja a fürdőzőket. A családbarát létesít-
mény – tudtuk meg a polgármestertől – ki-
váló helyszínéül szolgál gyermek- és ifjúsági 
táboroknak, osztálykirándulásoknak, sport- és 
edzőtáboroknak, céges, baráti, valamint csalá-
di összejöveteleknek, kulturális rendezvények-
nek, gólyatáboroknak, illetve biciklis és vízi-
túráknak egyaránt. A kishajókikötő és átemelő 
nem csupán a hajótulajdonosok számára kínál 
őrzött hajótárolási lehetőséget, hanem kiváló 
kiindulópontja a vízitúráknak is. Az átemelő 

segítségével a folyó alsó, vadregényes szaka-
sza akár a Tiszáig horgászható és hajózható. 

Az üdülőteleptől a városközpont irányában, 
a Kőrösi Csoma Sándor utcában található a 
2009-ben megnyílt a Békési Gyógyfürdőhöz 
tartozó városi uszoda. A létesítményben 25 
méteres úszómedence és tanmedence üzemel, 
a wellness-szolgáltatásokkal, pezsgőággyal, 
nyakzuhannyal, vízmasszázzsal, szaunával és 
gőzkabinnal pedig a pihenni vágyók igényeit 
szolgálják ki. A kültéri gyógymedence 39 °C-
os vize kiválóan alkalmas gyulladásos és ko-
pásos ízületi, reumás, illetve gerincbetegségek 
kezelésére, továbbá nőgyógyászati problémák 
és bőrbetegségek gyógyítására. 

Kálmán Tibor elmondta azt is, hogy a telepü-
lés a közeljövőben több mint kétmilliárd forint-
ból fejleszti tovább a fürdőkomplexumot. Száz-
húszmillió forintos kormányzati támogatással az 
előkészítés már elkezdődött. Ebből az összegből 
a város készítheti el a megvalósíthatósági ta-
nulmányt és a műszaki terveket. Az előkészítő 
munka 2021 végéig lezárul. A beruházás célja 

A Körösök vidékének népszerűsége 
az utóbbi években folyamatosan 
emelkedik mind a horgászok, mind 
a turisták körében. A szép természe-
ti környezetben fekvő Békés váro-
sát a folyamatos infrastrukturális fej-
lesztés jellemzi, s ez még vonzóbbá 
teszi a Körösök fővárosaként is em-
legetett települést, amelyről Kálmán 
Tibor polgármester beszélt magazi-
nunknak.

a strand- és a wellness-szolgáltatások bővítése. 
Többek között hullámmedence, ugrótorony, 
csúszdapark, sodrófolyosó és szaunacentrum 
épül. Szabadtéri sport- és kültéri fitneszlehetősé-
geket alakítanak ki, grillteraszt hoznak létre, par-
kosítanak, továbbá a tervek szerint a létesítmény 
területén négycsillagos szálloda épül. Végeze-
tül a polgármester Szabó Lőrinc szavait idézte, 
ugyanis a költő a városban időzve így összegezte 
ottani élményeit: „Olyan az a Békés, mint egy 
csinos, de annál komolyabb kis Debrecen.”. ■

Kálmán Tibor
1976-ban született Békéscsabán.  A 
Szegedi Tudományegyetem Juhász 
Gyula Pedagógusképző Karán ma-
tematika–testnevelés szakon szerzett 
diplomát, majd a Pécsi Tudomány-
egyetemen testnevelőtanári diplo-
mát. 2012-től a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség elnökségi tagja. 2016-tól 
Békés főállású alpolgármestere, majd 
2019 őszétől polgármestere. 

Zöldterület uralja a Körös bal partján fekvő Dánfoki Üdülőközpontot A SUP, azaz az állva evezés egyre népszerűbb a fiatalok körében is

Sarkad mára a Viharsarok        
egyik meghatározó települése

‒ A legfontosabb városfejlesztési beruházásokat 
milyen pályázati lehetőségek tették lehetővé, és 
melyek voltak ezek?

– Az elmúlt néhány esztendőben több mint 
tízmilliárd forint értékben indítottunk el, illet-
ve fejeztünk be településfejlesztési beruházá-
sokat, s ezeket a városban élő emberek közös 
sikerének tartom. 

A már megvalósított projektek között új böl-
csődét építettünk, felújítottuk az óvodáink és a 
középiskola épületeit, új tálalókonyhát létesí-
tettünk a Gyulai úti általános iskolában. Több 
közlekedésfejlesztési projektet hajtottunk végre 
(körforgalom, szilárd burkolatú utak és kerék-
párutak építése), zöld város programok kereté-
ben megújítottuk a Táncsics és a Szent István 
tereket, illetve a Kossuth kertet. Felújítottuk a 
Béke sétányt, több játszóteret és sportparkot 
alakítottunk ki, rehabilitáltuk a csapadékvíz-el-
vezető rendszereinket, bérlakásokat és közössé-
gi házat építettünk. Szállásépületeket, konyhát, 
rendezvényközpontot és egyéb turisztikai attrak-
ciókat alakítottunk ki az Éden-tavak környezeté-
ben, vásárcsarnokot építettünk a piac területén. 
Megtörtént a Sarkadi Járási Hivatal épületének 
bővítése, valamint számos térfigyelő kamerát te-
lepítettünk a városban.

A még futó, legnagyobb volumenű fejleszté-
sek közül a tanuszodát említem elsőként, amely 
egymilliárd forintos beruházás, és várhatóan a 
jövő nyár elejére készül el. A két sarkadi általá-
nos iskolai épületegyüttes közül a Kossuth utcai 
székhelyintézmény infrastrukturális fejlesztése 
1,4 milliárdos program, s ebben szerepel egy 
városi tornacsarnok építése is. A felújított isko-
laépületet ebben a hónapban vehetik birtokukba 
a gyerekek. 

Folyamatban van egy iparfejlesztési progra-
munk a Sarkadkeresztúri úti ipartelepen, ahol 
üzemcsarnokot és szociális épületeket alakítunk 
ki. Ebben az évben is folytattuk a belterületi 
utak aszfaltozását egy belügyminisztériumi pá-
lyázatnak köszönhetően.  

Rövidesen közzéteszik a TOP Plusz pályá-
zati kiírásokat, s a Sarkadi járás számára 6,3 

A Fekete-Körös jobb partján fekvő, nagy múltú települést napjainkban a kiegyensúlyozott gazdálkodás, a meg-
fontolt és körültekintő városfejlesztés, a folyamatos gyarapodás, a civil lakosság összefogása és a békés közélet 
jellemzi. Dr. Mokán István polgármesterrel Sarkad mindennapjairól beszélgettünk. 

milliárd forint lett lehatárolva. Ebből az ösz-
szegből a város mintegy hárommilliárd forintra 
számít. Ezzel kapcsolatos terveink Sarkad igen 
sok részét érintik, mivel korábban is, és a jö-
vőben is arra törekszünk, hogy a város egész 
területén megvalósuljanak fejlesztések. 

– Említette az Éden-tavakat…
– A város közepén lévő két tó igazi felüdü-

lést nyújt a helybélieknek és az ide látogató tu-
ristáknak is. Valóságos paradicsom a pecások 
számára, a helyi horgászegyesületek több mint 
ezer tagot számlálnak. A kettes tó közepén lévő 
szigeten, amelyet mutatós fahídon át lehet meg-
közelíteni, tovább bővül és szépül az Éden Kem-
ping, és egy kilátót építettünk a két tó közötti 
területen. Egyébként hosszú évek óta a tavak 
környezetében rendezzük meg a Nemzeti Vágta 
egyik előfutamát, a Viharsarki Vágtát, amelyet 
látványos lovasprogramok kísérnek. 

‒ Sarkad kistérségi szerepe bizonyos értelem-
ben úttörő a hazai közigazgatás történetében…

– 1992-ben, Magyarországon elsőként, a kis-
térség 11 települése létrehozott egy egyesületet 
azzal a céllal, hogy összehangolja a területfej-
lesztési terveket, elképzeléseket. Ebből az egye-
sületből jött létre 2004-ben a Sarkad és Környé-
ke Többcélú Kistérségi Társulás, amely számos 
feladatot vállalt magára. Összehangolja a telepü-
lések területfejlesztési elképzeléseit, koordinálja 
a szociális feladatokat, az egészségügyi ellátás 
területén felügyeli a központi ügyeleti rendszert, 
s 2011 óta közösen működtetünk járóbeteg-
szakellátó központot Sarkadon. Minden esetben 
összehangoljuk a benyújtandó pályázatainkat, 
nagyon jó a kistérségi együttműködés.

– Melyek a város legnagyobb érdeklődésre 
számot tartó nagyrendezvényei?

–  Az egyik a Családi Majális április végén, 
amely Békés megye legnagyobb ilyen jellegű 
eseménye. A kétnapos majális fáklyás felvonu-
lással kezdődik, majd zenei koncertek sora kö-
veti egymást, de vannak szép számmal lovas- és 
gyermekprogramok is, végül május elsején tűzi-
játékkal ér véget a nagyrendezvény. 

A másik népszerű programunk az augusztus 
20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódik. A három-
napos eseménysorozatot sok ezren látogatják, 
szinte az egész megyéből érkeznek érdeklődők.

Végezetül illendő megemlítenem, hogy Sar-
kadon több mint ötven civil szervezet működik, 
amelyek az élet szinte minden területét felölelik, 
a szabadidős és sporttevékenységektől a változa-
tos klubéleten át a kulturális és hagyományőrző 
összejövetelekig. Sok programot az önkormány-
zattal közösen valósítanak meg, mi pedig pályá-
zatokkal is segítjük a működésüket. 

Az interjú teljes szövege a 
www.pannoniakincsei.hu-n olvasható.

Dr. Mokán István

1975-ben született Gyulán, kiskora 
óta Sarkadon él. Négy diplomáját a 
Szolnoki Főiskolán, a Szegedi Tudo-
mányegyetemen, az ELTE-n és a Deb-
receni Egyetemen szerezte. Több mint 
23 éve dolgozik a sarkadi hivatalban, 
volt pénzügyi ügyintéző, városmene-
dzser, és két cikluson át alpolgármes-
ter. 2014 óta a város polgármestere. 
Nős, egy gyermek édesapja.

A központban található két tó Sarkad ékszerdoboza, és egyben valóságos horgászparadicsom

Az új körforgalmi pontot szökőkút díszíti
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1978-ban született Orosházán. Buda-
pesten a Magyar Divat Intézetben női-
ruha-szerkesztést és modellezést tanult, 
gyermekkori vágyódása a szép ruhák 
iránt itt kezdett beteljesedni. Megtanulta 
méretre szerkeszteni az áhított darabot. 
Otthon gyerekkorától kezdve varrt ru-
hákat.

A családi szövőműhelyben alkot 
egyedi tervezésű, a Népi Iparművészeti 
Tanács és Lektorátus által zsűrizett ru-
hákat nőknek és férfiaknak.

Sok hazai és nemzetközi kiállításon, 
ruhabemutatón vett részt. Az Alpok–
Adria Nemzetközi szépségverseny re-
gionális és országos versenyeire rend-
szeresen készít ruhákat. A békéscsabai 
Munkácsy Mihály Múzeumban féléves 
önálló kiállítást rendeztek viseleteiből.

A sok év alatt számtalan oklevél és 
díj gyűlt össze: Mesterremek-díj, Príma-
díj, Nemzetközi Textiles Konferencia 
Díja, Expo díjak, Legjobb hazai kézmű-
ves termék díja, Év Vállalkozója Díj. A 
Hungaricum Center tagja, a helyi és a 
Nemzeti Értéktár Bizottság is jegyzéké-
be vette munkáit.

– Mivel foglalkozik a viseletkészítő? Mennyiben 
különbözik az ő mestersége az „egyszerű” divat-
tervező munkájától?

– Sokan még csak nem is sejtik, hogy a vi-
seletkészítés milyen szerteágazó feladatokat 
jelent a művelője számára. Mindenekelőtt jól 
kell varrni, s közben persze érteni ahhoz, hogy 
miképpen lehet a hagyományos népviselete-
ket, azok autentikus szabásvonalait hozzáiga-
zítani a mai elvárásokhoz, a mai divathoz, a 
mai illatokhoz, illatszerekhez. Nagyon szépek 
például a régi, autentikus parasztingek, de ma 
már nemigen lehet ezeket hordani a hétköz-
napokban. Ám azok hagyományos szabásvo-
nalait használni tudom a mai divattrendeknél 
is. Mindeközben élek a mai ruhaanyagok 
előnyeivel, ugyanis a régi anyagok akkoriban 
megállták a helyüket, de napjainkban már 
másmilyenekhez szoktunk hozzá. A hagyo-
mányt ötvözzük a korszerűvel, s talán ez a vi-
seletkészítés lényege. A ruháink iránt nagy az 
érdeklődés, szinte a világ minden táján vannak 
vásárlóink.

– Hogy kezdődött és hogyan alakult később 
Csorváson a Hudák Család Kéziszövő és Varró 
Műhelyének története?

– Az ipari műemlék jellegű szövőműhelyünk-
ben régi, lyukkártyával vezérelt szövőszékeken 
szövünk időtálló anyagokat lenből, kenderből és 
pamutból. Az egész dolog anyukám szőnyegszö-
vésével kezdődött, vagy még régebben, amikor, 
mivel ükanyám nem bírta a napot, ükapám ké-
szített neki egy szövőszéket otthoni munkához.        

Anyukám egy szövőszéket akart venni 
a tótkomlósi háziipari szövetkezetben, ahol               
éppen kiárusították a szövőszékeket, és hazajött 
tizenöttel. Azóta is ezeken szövünk gyönyörű, 
egyedi, csíkritmussal díszített szőtteseket, és ha-
gyományos tótkomlósi mintákat, gránátalmást, 
x-mintást és sima vásznakat. A gimnázium után 
a Magyar Divat Intézetben és Düsseldorfban, a 
Müller Szabászakadémián tanultam a szakmát. 
A népi szabást Békéscsabán a Népművészeti 
Egyesületnél sajátítottam el, a szerkesztést, mo-
dellezést, tervezést pedig szintén a Magyar Divat 
Intézetben. Elsősorban magyar polgári és neme-
si viseleteket készítünk.

– Milyen anyagokat használnak? Könnyű 
megtalálni az „igazit”?

– A vászon az alapja mindennek, de a 
selymek, a brokátok, a santungok, az angol 
szövetek mind-mind alkalmasak a viseletké-
szítésre, hiszen a gyönyörű viseleteinkre nagy 
hatással voltak a környező országok ruhái, a 
királyi udvarok divatjai. A miénk pedig más 
országokéra. 

Képzéseket, workshopokat is tervezünk a 
felújított szőtteskúriánkban, s amint a vírus-
helyzet engedi, beindítjuk ezeket neves szak-
mai előadókkal. Az egész családom a visele-
tekkel áll kapcsolatban. Anyukám a szőttesek 
művésze, én „szétszabom”, amit ő sző, a két 
bátyám a műszaki területen segít, működtetik a 
gépeket, logisztikai munkát végeznek. 

Az interjú teljes szövege a 
www.pannoniakincsei.hu-n olvasható.

A Hudák viselet   
fogalom a szakmában

Hudák Mariann

A Mesterremek- és Prima-díjas Hudák Mariann iparművész 1989 óta mű-
ködteti Csorváson, az egykori Reck-kúriában viseletkészítő műhelyét. A csa-
ládi vállalkozás ruhakölteményei iránt nem csupán idehaza, hanem külföl-
dön is egyre nagyobb az érdeklődés. 

Ruháik a magyar népviseleti motívumokat felhasználva készülnek A viseletek igazodnak a új divattrendekhez is

25 éve támogatja a magyar mezőgazdaságot a Corteva  
egyik legnagyobb vetőmagüzeme Szarvason

A Corteva a 2030-as fenntarthatósági célkitűzésével 
összhangban folyamatosan bővíti a portfólióját a ter-
mészetes alapú biológiai termékek piacán, ezt tükrözi a 
megállapodása a Symborggal a baktérium-alapú nit-
rogénmegkötő levéltrágyáról és a Gaïagoval a biológiai 
gombaölőszerek fejlesztéséről.

2021-ben két jelentős évfordulót ünnepelhettünk Ma-
gyarországon: a Pioneer® 95. születésnapját és a szarvasi 
vetőmagüzem fennállásának 25. évfordulóját. 1926-ban 
a Pioneer® volt az első vetőmagtermelő vállalat, amely 
hibridizációs technológiával nemesített vetőmagokat 
hozott forgalomba. A Corteva Agriscience™ vetőmag-
portfóliójának zászlóshajója, a Pioneer® továbbra is az 
iparág egyik legsikeresebb és legismertebb márkája.  
A kiváló minőségű Pioneer® vetőmagokat a Corteva 
egyik legnagyobb vetőmagtermelő üzemében állítják 
elő, amely 1996-ban kezdte meg működését Szarvason.

A Corteva Agriscience Hungary Zrt. Szarvasi üzeme a 
világ egyik legnagyobb kukoricavetőmag-üzeme. Ezt a 
címet 2005-től viseli, köszönhetően a minőségorientált 
termelést biztosító folyamatos fejlesztéseknek. Jelenleg 
az üzem 14-16 ezer hektáron termelt 45-50 ezer tonna 
fémzárolt hibridkukorica vetőmag előállítására alkalmas, 
ami az európai vetőmagellátás egyik központjává teszi. 
Az itt előállított kiváló minőségű, szigorú szabályoknak 
megfelelő vetőmagnak a 80%-a export, 20%-a pedig a 
hazai piacon kerül értékesítésre.

A vetőmagtermelés 200 partnert is meghaladó terme-
lői körben történik, mindezt 400-450 táblán megvalósít-
va. A termelőinkkel való hosszú távú partnerkapcsolatot 
és a sikeres vetőmagelőállítást kiszámítható és garan-
tált árbevétel biztosításával, illetve eszköztámogatással 
biztosítjuk. Hiszünk abban, hogy vetőgépek, öntözőbe-
rendezések és címerezőgépek beszerzése, létesítése és 
fejlesztése, a hosszú távú termelés és az erős partneri 
kapcsolat alapja, így ezeken a területeken biztosítunk 

financiális támogatást bértermelőinknek. Ezeken felül a 
termésbiztonságot címerezőgépek kihelyezésével segít-
jük termelőinknél, melyek az apasorok eltávolítására is 
alkalmasak.

A Corteva a térség egyik legmeghatározóbb munka-
adója, hiszen folyamatos munkát biztosít 260 fő számára, 
ami a betakarítás során az 550 főt is meghaladja. Üze-
münk Szarvas városában található, ahol célunk a he-
lyi tehetségek felkutatása és a megyében tartása. Ez a 
végzettségektől és specifikációtól függően harminc kü-
lönböző munkakört is meghaladó karrierlehetőséget biz-
tosít azoknak, akik nálunk képzelik el felépíteni jövőjüket.  
A jelenlegi felsővezetés minden tagja Békés megyei szár-
mazású és kötődésű: Gesztesi László termelési igazgató, 
Czinkoczky Csaba üzemvezető és Szécsi Viola szántóföl-
di vetőmagelőállítási vezető számára a Corteva az első 
munkahely volt, ahol diákként kezdték pályafutásukat, 
majd az évek alatt vezetőkké váltak. A Corteva munkavál-
lalóinak többsége átlagosan 10 évet meghaladóan részei 
a szervezet mindennapjainak és a csapatmunkának. 

A Corteva Agriscience életében mindig kiemelt szerep 
jutott a kutatás-fejlesztési tevékenység támogatásának, 
melynek jelentősége minden korábbinál fontosabbá vált 
a klímaváltozás okozta szélsőséges időjárási körülmé-
nyek felerősödésével, és az utóbbi években tapasztalha-
tó nagy számú növényvédőszer-hatóanyag kivonásával 
az uniós tagországok területén. Mindezen tényezők nagy 
kihívások elé állítják a termelőket, a növényvédő szak-
embereket és a fejlesztőcégeket egyaránt. Az újjáala-
kult szegedi kutatóközpontunkban növénynemesítőink és 
növényvédőszer fejlesztő- és kutatómérnökeink szakmai 
együttműködésének köszönhetően a leghatékonyabb 
módon kívánjuk megvalósítani a fenntartható módsze-
rekkel történő gazdálkodás lehetőségének biztosítását 
és a termelőink igényeinek kiszolgálását. 

A Corteva innovatív kutatói munkája és a szigorú terme-
lési követelmények egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a szarvasi vetőmagüzemben előállított kitűnő minőségű 
vetőmag nemzetközi szinten is hírét vigye a magyar 
mezőgazdaság színvonalának és a magyar termelők 
szakértelmének. Mindez garancia a Corteva hitvallásá-
nak teljesülésére a Pioneer® márka és vetőmag alapján:  
A PIONEER® MINŐSÉGET JELENT.

A Corteva Agriscience™, amely a Dow, a DuPont és a Pioneer® egyesülésével jött létre, ötvözi a nagymúltú 
előd vállalatok értékeit. A Corteva a gazdálkodási technológia következő generációján dolgozik, azokon 
az innovatív megoldásokon, amelyek igazodnak a világ növekvő és változó igényeihez, és közben választ 
adnak a fenntarthatóság és a környezettudatosság kérdéseire. Ezt képviseljük Magyarországon is. 

www.corteva.hu
™ ® A Corteva Agriscience, valamint leányvállalatainak védjegyei. © 2021 Corteva.
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Az 1740 körül épült csárda múzeuma a mai 
napig őrzi az egykori berendezési tárgyakat, a 
konyha tűzhelyein pedig most is sülnek a betyá-
rok hagyományos kedvenc ételei.

Kondoros Város Önkormányzata 2016 júliusában 
megalapította a Kondorosi Turisztikai Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft.-t, amely a Kondorosi 
Csárda éttermét, a hozzá tartozó Csárda Múzeu-
mot, a Dérczy Ferenc Művelődési Házat és a helyi 
általános iskolák alsó és felső tagozatának tálaló 
konyháit üzemelteti. 

Legfőbb céljuk, hogy a méltán nevezetes Kon-
dorosi Csárda hírnevét tovább öregbítsék, és 
hamisítatlan csárdahangulattal várják leendő és 
visszatérő vendégeiket, nem csupán a városból, 
hanem az ország minden szegletéből, sőt külföld-
ről is.

Közétkeztetést is ellátó szolgáltatóként a csárda 
naponta megközelítőleg 500 főt lát el meleg étel-
lel, de természetesen étteremként és rendezvény-
helyszínként is a vendégek rendelkezésére áll. Az 
étterem közel 80, a művelődési ház 130, a felújított 
Csárda Múzeum nagyterme 50 vendég befogadá-

sára képes. A nyári szezonban kerthelyiség is üze-
mel, ahol egy időben 60 főt tudnak vendégül látni.

A modern konyhának és a lelkes kollégáknak 
köszönhetően egyszerre több nagyobb rendez-
vénynek is helyszínt biztosíthatnak, legyen szó 
családi és baráti összejövetelekről vagy céges ta-
lálkozókról. Házias ízekkel, à la carte választék-
kal, hétköznaponként pedig változatos menüvel 
várják kedves vendégeiket az év minden napján. 

Kiemelten nagy figyelmet szentelnek legna-
gyobb büszkeségükre, a HÍR védjeggyel ellá-
tott kondorosi gulyásra. 2019 októberében, a 
Hagyományok-Ízek-Régiók gyűjteménybe tör-
ténő felvételt követően került fel étlapjuk legelső 
oldalára e gasztronómiai érték.

Vendégeik közül sokan látogatják a Kondorosi 
Csárda múzeumát, ahol a nem mindennapi kiállí-
táson megismerhetik a betyárvilág és Rózsa Sán-
dor történetét.  

Egyetlen mondatban összefoglalva: a Kondo-
rosi Csárda nem csupán egy étterem, itt részesei 
lehetünk a betyárságnak, megismerkedhetünk a 
régmúlt szokásaival, és ráadásként finom ételeket 
fogyaszthatunk.

A Kondorosi Csárda igazi kuriózum

5553 Kondoros, Hősök utca 23. Ι telefon: +36 (66) 388 910 Ι e-mail: kondorosicsarda@gmail.com


