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A megye önkormányzata 
a fejlesztések élére állt

‒ A 2014-től 2020-ig tartó decentralizált gazda-
ságfejlesztési program tavaly lezárult. Milyen 
eredménnyel?

‒ Az elmúlt időszakban minden korábbinál 
több pályázati pénz érkezett a megyébe, ezek 
az összegek az Európai Unió és a Magyar Kor-
mány támogatásából származtak. Az Európai 
Unió Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programjában (TOP) a települések több beru-
házásra is kaptak támogatást, a megyei fejlesz-
tési keret az eredetileg tervezett 49,62 milliárd 
forint helyett végül 66,16 milliárd forint lett. A 
többlet abból adódik, hogy néhány pályázatot 
ismételten meghirdettek, és azok pozitív elbí-
rálásban részesültek. 

A 2014‒2020-as fejlesztési ciklus több te-
kintetben is eltért a korábbiaktól. Egyebek 
mellett abban, hogy most először nem régiós, 
hanem megyei szinten döntöttek a támogatá-
sok odaítéléséről. Ebben a periódusban a Haj-
dú-Bihar Megyei Önkormányzat koordinálásá-
val a TOP pályázatain öt területen nyerhettek el 
forrásokat a települések. 

A gazdasági környezet fejlesztésére és a 
foglalkoztatás elősegítésére 24,48 milliárd 
forint, a munkanélküliség csökkentését célzó 
foglalkoztatási, valamint a társadalmi együtt-
működés erősítésére és a közösségi események 
megvalósítására 6,29 milliárd forint, a fenn-
tartható települési közlekedésfejlesztésre, az 
önkormányzatok energiahatékonyságának és 
a megújulóenergia-felhasználás arányának nö-
velésére 12,4 milliárd forint, a gazdaságélén-
kítő és népességmegtartó településfejlesztésre, 
az egészségügyi alapellátás és a szociális alap-
szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésé-

A szülővárosom Debrecen, de Tégláson ne-
velkedtem, gyerekeskedtem. Onnan jártam 
a Debreceni Ady Endre Gimnáziumba. Na-
ponta ingáztam. Nagyon jóleső érzésekkel 
gondolok vissza a gimnáziumra, hiszen az 
volt számomra a színház bölcsője. Éppen a 
minap jártam ott, összegyűltek a régi diá-
kok, és 40 éves pedagógusi pálya végén Cila 
nénit, az igazgatóhelyettest búcsúztattuk. 
Nagyon jó, inspiráló közeg volt ott, sokan 
kerültek művészeti pályára a gimnáziumból. 
A színház szeretete számomra is itt gyöke-
redzett. A volt osztályfőnököm a színművé-
szetin „tiszta forrásként” emlegetett engem, 
az otthonról hozott értékekre utalva. Sze-
retem azt a fajta egyenességet, nyíltságot, 
ami az ott élőket jellemzi. Ehhez hasonlót 
Erdélyben tapasztalok, a férjem ugyanis er-
délyi. Büszke vagyok arra, hogy vidéki lány 
vagyok. Mindig jó hazamenni, újra megta-
lálnak a gyerekkori, fiatalkori élmények. 

Nagy örömömre néhány hete a Thália 
Színházzal Debrecenben jártunk, az Oscart 
adtuk elő. A pandémia után voltak már elő-
adásaink, telt házasok is, de igazán nagy kö-
zönség itt volt. Ezer ember előtt itt játszot-
tunk. Fantasztikus volt! 

A márciusi nyitást nagyon mozgalmas he-
tek követték, színházi előadások, film, tévé-
játékok… Mostanra kissé lelassult a tempó, 
a színházban nyári szünet van, de lesz még 
néhány előadásunk az ország különböző 
pontjain a nyári színházakban. Ennek egyik 
állomása minden évben a Debreceni Nagy-
erdei Színház, amit én mindig nagyon várok, 
hiszen lehetőség arra, hogy találkozzak a ro-
konokkal, barátokkal.

Ha tehetem, mindig ott vagyok a Debre-
ceni Virágkarneválon is akár vendégként, 
akár zsűrizni. Valódi csoda, mindig mese-
szép! De nemcsak a virágkarnevál miatt ér-
demes Debrecenbe, Hajdú-Bihar megyébe 
látogatni. Érdemes felkutatni a nevezetessé-
geket, a szép városokat, falvakat, felfedezni 
a finom ízeket, bebarangolni a szép tájakat, 
megismerni a hajdúság kincseit.

Ha szeretnék jobban megismerni Hajdú-
Bihar megyét, látogassanak el és fedezzék 
fel, de fellapozva ezt a magazint, szintén sok 
érdekességet megtudhatnak róla. Kellemes 
időtöltést kívánok!

Gubás Gabi
Jászai Mari-díjas színésznő

Kedves Olvasó!

Hajdú-Bihar megye sokszínűségéről, természeti adottságairól, gazdasági 
potenciáljáról, turisztikai vonzerejéről, valamint az idelátogatók számá-
ra tartalmas programokról Pajna Zoltánt, a Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat elnökét kérdeztük.

A Megyeháza szecessziós épületének Árpád termében lévő színes ablakait Kernstok Károly tervezte 

Pajna Zoltán
1959-ben született Debrecenben. 
Építész-üzemmérnök, 1998-ig a szak-
májában dolgozott, majd 16 éven 
át volt Debrecen alpolgármestere, és 
két évtizeden át önkormányzati képvi-
selője. 2014 óta a Hajdú-Bihar Me-
gyei Közgyűlés elnöke, 2019-től a 
Megyei Önkormányzatok Országos 
Szövetségének elnöke is.

re, továbbá városrehabilitációra 6,85 milliárd 
forint érkezett. 

‒ Az önkormányzat több dokumentumban is 
megfogalmazta Hajdú-Bihar megyének a 2021 
és 2027 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési 
irányait. Melyek a legfontosabb elképzelések?

‒ A most kezdődő fejlesztési ciklusra vo-
natkozó források összegéről hamarosan döntés 
születik. Ami biztos, hogy Hajdú-Bihar megye 
további terveinek megvalósítására legalább az 
elmúlt időszakhoz hasonló összegű fejlesztési 
forrás áll majd rendelkezésre. 

Az átfogó célok között szerepel a Hajdú-
Bihar megye hagyományos és dinamikusan 
fejlődő új ágazataira, meglévő magas szintű 
tudásbázisára alapozott, valamint a széles körű 
kapcsolatrendszerre építő gazdaságfejlesztés, 
amellyel makroregionális innovációs és tudás-
központtá válik, hozzájárulva a megye fenn-
tartható növekedéséhez. Mindez a hatékony 
és fenntartható szolgáltatások, valamint a köz-
igazgatási funkciók erősítése a hajdú-bihariak 
életminőségének, képzettségi szintjének, ösz-
szetartozásának erősítése érdekében.   

Ìfolytatás a 4. oldalon

A KILENCLYUKÚ híd: 
hortobágy község műemlékei 
közül ez a leghíresebb, 1999 óta 
pedig a Világörökség része. 1827-
ben Povolny Ferenc tervei alapján 
kezdték építeni kőből, klasszicista 
stílusban. 1833-ban készült el, a 
régi fahidat pedig ekkor lebon-
tották, mert az a nagy forgalom 
miatt már igencsak elhasználódott. 
Az itt elhaladó út ugyanis fontos 
kereskedelmi és marhahajtó út volt 
évszázadokon keresztül debrecen 
és Pest-Buda között. A pusztai ál-
lathajtás könnyebbségére szolgált, 
hogy Povolny a feljárókat szélese-
dőre tervezte. A felhajtott gulyát, 
ménest a híd így mintegy kitáruló 
karként fogadta, megkönnyítve ez-
zel a jószágot hídra terelni igyekvő 
pásztorok feladatát.

A dEBrECENI rEForMÁtUs KoLLégIUM NAgYKöNYVtÁrA:
A református Kollégium 1538 óta áll a mostani helyén. Ez idő alatt arany betűkkel írta be nevét a 
művelődés történetébe. diákjai a köznép fiaiból kerültek ki, akik tanulmányaik végeztével, a nép 
közé visszatérve, a falvakban és mezővárosokban kamatoztatták szellemi kincseiket. Munkájuk 
nyomán falusi iskolák százai létesültek. A Kollégium falai között tartotta a magyar országgyűlés kép-
viselőháza üléseit 1849. január 9-étől 1849. május 31-éig. Amikor másodszor is az ország fővárosa lett 
debrecen, itt alakult meg 1944. december 21-én az ideiglenes nemzetgyűlés. A Kollégium évszázados 
küldetése ma is érvényes. Intézményeiben most is az óvodától az egyetemig folyik az oktató-nevelő 
munka. A debreceni református Kollégium Nagykönyvtára – több mint félmilliós állományával – a 
magyarországi református egyház legnagyobb egyházi jellegű könyvgyűjteményét őrzi.

MóNUs JózsEF hArCI CéL- 
és tÁVLöVő íJÁszAtA:
A hajdúnánási, többszörös világrekorder 
tradicionális távlövő íjász a múlt emlékeinek 
kutatása kapcsán főleg a 9-11. századi íjak 
és nyilak fellelhető maradványait, valamint 
a hozzájuk köthető készítési módokat kutat-
ta. rengeteg kísérletet végzett, több száz íjat 
készített, több tízezer nyílvesszőt gyalult, sok 
százezer nyílvesszőt lőtt ki, hogy az általa 
kitűzött kutatómunka eredményes legyen. 
Magas szinten képviseli hazánkat történelmi 
íjászversenyeken. tudását átadja a fiatal kor-
osztálynak, tapasztalatait az utánpótlás-neve-
lésben használja. Beceneve: Fehér farkas.

NAgYKErEKI BoCsKAI 
VÁrKAstéLY:
A nagykereki hajdú-Bihar 
megye legrégebbi települései 
közé tartozik, a falu Árpád-kori 
megtelepedését régészeti leletek 
bizonyítják. A község büszke-
sége a 12-13. században épült 
várkastély, melynek Corvin 
János, az Ártándy család, majd 
Báthory István erdélyi fejedelem 
is a tulajdonosa volt. A várkas-
télyt Bocskai István alakította át 
reneszánsz stílusban, több száz 
katona elhelyezésére alkalmas, 
korszerű, fallal és vizesárokkal 
körülvett erődítménnyé. A vár az 
1660-as években a török ostrom 
alatt erősen megrongálódott. A 
18. század végére a lepusztult 
lakóépület helyén barokk kastély 
épült. A végső pusztulástól 
1959-ben helyi kezdeményezés-
sel mentették meg. Az egykori 
kastély ma múzeumként és 
könyvtárként működik.

A dEBrECENI hAJdÚ tÁNCEgYüttEs MUNKÁssÁgA:
Az együttes 1953-ban alakult építők Népi tánccsoportja néven. hitvallásuk, hogy nemcsak nyelvében, ha-
nem dalaiban, zenéjében, táncaiban, szokásaiban, tehát hagyományaiban él a nemzet, s e hagyománynak ha-
talmas szerepe van a lelki egység fenntartásában. E hagyományból az együttes elsősorban a táncot, és az attól 
elválaszthatatlan zenét-dalt választotta. Az együttes célja a kelet-magyarországi régió néptánc kultúrájának 
magasabb szintre való emelése. Munkájukat számos hazai és külföldi díjjal ismerték el.

Ízelítő a Hajdú-Bihar Megyei Értéktárból



Hajdú-Bihar megye 2021 Hajdú-Bihar megye 20214 5

Ìfolytatás a 3. oldalról
A stratégiai célok a következők: a megye gaz-
dasági versenyképességének erősítése az in-
novatív megoldásokra, a hálózatosodásra és az 
infrastruktúra-fejlesztésre építve. A gazdasági 
fejlődést támogató humánerőforrás fejlesztése 
(az oktatás és szakképzés fejlesztése, az ön-
gondoskodó közösségi szemlélet erősítése). Az 
energiahatékonyság, valamint a megújuló ener-
giák használatának erősítése, illetve a társadalmi 
alkalmazkodást elősegítő programok támogatá-
sa. A lakosság mindennapi életét és a gazdaság 
versenyképességét segítő energiahatékony, a 
környezetet kevésbé terhelő, modern és fejlődő 
infrastruktúra megteremtése. Végezetül pedig a 
társadalmi tradíciókhoz igazodó, stabil, és gaz-
daságilag is fenntartható települési közösségek 
építése/erősítése, a társadalmi integráció segíté-
se. Területileg pedig a következőkre fókuszál a 
megyei önkormányzat: Debrecen és agglome-
rációja váljon a Kárpát-medence keleti fővá-
rosává, valamint a Hajdúság, a Hortobágy és a 
Tisza mente táji és települési adottságaira, illetve 
közlekedési kapcsolataira épülő, dinamizálódó 
transzferzóna létrehozása. A határ menti térségek 
legyenek a hosszú távú fejlődéshez szükséges 
nemzetközi kapcsolati pontok.

‒ Napjainkban milyennek értékelhető Hajdú-
Bihar megye gazdasági potenciálja? 

‒ A megye térszerkezeti és gazdasági adott-
ságai kedvezőek. A nemzetközi és regionális 
fejlődésnek komoly lökést adott a megépült M3-
as, M4-es és M35-ös autópálya, és a határ menti 
elhelyezkedés is előnynek mondható a kapcso-
latok épülése szempontjából. A megyében hú-
zóágazat az élelmiszeripar és a könnyűipar, de 
nagy súlya van a vegyi termékek és gyógyszerek 
gyártásának, valamint a villamosenergia-, gáz-, 
gőz- és vízellátás, továbbá hulladékkezelés ága-
zatának is. Jelentős számú ipari-építőipari vállal-
kozás működik a megyében, a gazdaságfejlesz-
tést szolgáló infrastruktúra komoly mértékben 
bővült, valamint számos ipari park jött létre. 

Hajdú-Bihar megye gazdaságában megvan a 
versenyképesség megtartásához és növeléséhez 
szükséges potenciál. A jövőben is várható jó né-
hány nagyobb gyár, például a BMW betelepü-
lése Debrecenbe, emellett az oltóanyaggyár is 
hamarosan megkezdheti működését, de egyebek 
mellett a Hajdúnánás határában épülő MotoGP-
pálya is számos lehetőséget hordoz.

Jól szervezetten működik 
a megye közigazgatása

A hajdú-Bihar megyei kormányablakok ügyfélbarát környezetben fogadják az állampolgárokat

‒ Tíz év telt el azóta, hogy létrejöttek kormány-
hivatalok, majd néhány évvel később megnyíltak 
az első kormányablakok. Hajdú-Bihar megyé-
ben mik a tapasztalatok?

‒ Nem túlzás azt állítani, hogy a kormány-
ablakok históriája igazi sikertörténet. Megyénk 
mind a tíz járásában működnek kormányabla-
kok, nagyobb városainkban és kisebb telepü-
léseinken egyaránt, szám szerint tizennyolc. 
Megnyitásuk óta az ügyfélforgalom meghaladta 
a négymilliót, amit úgy is lefordíthatunk, hogy 
az elmúlt években Hajdú-Bihar megye minden 
egyes lakosa 7-8 alkalommal megfordult a kor-
mányablakainkban. A kormányablakok megnyi-
tását megelőzően egy helyen intézni mindössze 
a klasszikus okmányügyeket és a gépjárművek-
kel kapcsolatos dolgokat lehetett. A kormányab-
lakok létrehozásával a legfőbb cél az azokban 
elintézhető ügykörök számának növelése volt. 
Mára már ‒ nagyon kevés kivétellel ‒ szinte 
minden államigazgatási ügy elindítható, elintéz-
hető egy helyen, így joggal mondhatjuk, hogy 
„egyablakos felületet” működtet az állam.

‒ Mi jelentette a közigazgatás terén a legna-
gyobb változást?

‒ A közigazgatás 2010 előtt mindenki szá-
mára a szigorú, fegyelmező és lassan működő 
államot jelentette. A kormány célja a kormány-
hivatalok létrehozásával egy gördülékenyen 
működő, színvonalas szolgáltatást nyújtó rend-
szer létrehozása volt: olyané, ahol az állam 
szolgálja a magyar embereket. A közigazga-
tás ezzel egy olyan kapuvá vált az állam és a 
polgárai között, amely nem akadályozza, ha-
nem segíti őket. Büszkék vagyunk arra, hogy 
a kormányablakoknak köszönhetően mára a 
szolgáltatások azonos színvonalon elérhetők 
bárki számára, függetlenül attól, hogy nagy-
városban vagy kistelepülésen él. A folyamatos 
fejlesztésekkel célunk, hogy a munkatársaink 
kellemes környezetben dolgozzanak, az ügyfe-

leink pedig a 21. század elvárásainak megfelelő 
szolgáltatásban részesüljenek. Egy szépen ki-
alakított, korszerű épületben mindenki szívesen 
intézi ügyeit, a kollégák pedig hatékonyabban 
tudják végezni munkájukat. Az ügyfelek érzik, 
tapasztalják, hogy eleget teszünk a szolgáltató 
állam követelményeinek. A kormányhivatalok 
szervezetten, átlátható intézményi struktúrá-
ban, mindenki számára elérhetően, profesz-
szionálisan, ügyfélbarát módon működnek. A 
járvány elleni védekezés sikere is a kormány-
hivatalokban folyó hatékony munkavégzés 
ékes példája. A veszélyhelyzetben olyan új 
feladatokat kaptunk, mint a kontaktkutatás, a 
„karanténhatározatok” elkészítése és kiküldése, 
továbbá a csoportos tesztelések, vagy az oltás-

2011. január 1-jével jöttek létre a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei, a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja 2011 óta Rácz Róbert, 
akivel az elmúlt évtizedben bekövetkezett változásokról és tapasztalatokról beszélgettünk.

Rácz Róbert
1967-ben született Miskolcon. Dip-
lomáját a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetemen szerezte. 1998 
óta dolgozik a közigazgatásban. 
2002 és 2014 között országgyűlési 
képviselő, 2006 és 2011 között a 
Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnö-
ke. 2011 óta a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbízottja. 
Nős, két gyermek édesapja.

A megye önkormányzata 
a fejlesztések élére állt

‒ Mely adottságok növelhetik a megye turisz-
tikai vonzerejét? Jutnak-e források idegenforgal-
mi célú beruházásokra?

‒ Hajdú-Bihar megyét ‒ a járványhelyzet 
előtt – növekvő vendégforgalom jellemezte, 
elsősorban az egészségturizmus területén, de 
javuló tendencia volt megfigyelhető a természe-
ti és kulturális örökségekre épülő műveltségi, 
valamint az aktív turizmus népszerűségének nö-
vekedése tekintetében is. Példaként említendő 
a „Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus 
útvonal Hajdú-Bihar megyében”, vagy „A haj-
dú hagyományok nyomában” elnevezésű, jelen-
leg is folyamatban lévő pályázat, mely szintén 
erre hivatott. A debreceni repülőtér bővülése és 
a megépült turisztikai infrastruktúra pedig az 
üzleti turizmus élénkülését növelheti. Továbbá 
új elemként jelent meg a megye kínálatában a 
gasztronómiai turizmus. A gyógyfürdők között 
meg kell említeni az országosan is kiemelke-
dő hajdúszoboszlói gyógyfürdőt, mely a város 
fürdőkomplexumának része, ahogy az Aqua Pa-
lace fedett élményfürdő, a strand, az Aquapark, 
valamint a napokban átadott Prémium Zóna is. 
Ez utóbbi az ország legújabb, legattraktívabb 
szabadtéri wellnessfürdőjeként várja a ven-
dégeket különleges látványelemekkel, egyedi 
víziélményekkel, kényelemi wellness-szolgál-
tatásokkal, vízibárral. A fürdőkomplexum így 
korosztálytól függetlenül kínál kikapcsolódási 
lehetőséget a városba érkező turisták számára, 
emellett számos színes program közül lehet vá-
lasztani. 

Mindezeken túl a megyeszékhelyen is folya-
matosak a turisztikai fejlesztések. A Nagyerdő 

szívében található, közked-
velt Aquaticum Debrecen 
Spa mellett nemrég megújult 
az Aquaticum Debrecen 
Strand is. Az egyre növekvő 
turistaforgalom kielégíté-
sére pedig újabb szállodák 
épülnek a közeljövőben. 
A modern, fiatalos Mester 
Residence Hotel a belváros-
ban, mintegy 1100 négyzet-
méteren várja majd vendégeit 
a jövő nyártól. A Nagyerdőn 
egy négycsillagos hotel épül, 
jelenleg a tervek véglegesíté-

se zajlik, emellett három éven belül létesül egy 
szintén négycsillagos szálloda csaknem 4800 
négyzetméteren a pláza mögött, Smart Life Ho-
tel Debrecen néven. Továbbá a belváros közepé-
re is terveznek egy üzleti szállodát.

‒ A járványhelyzet mennyiben befolyásolta a 
megyei önkormányzat munkáját?

‒ A veszélyhelyzet miatt nem ülésezhetett a 
megyei közgyűlés, de a munka nem állt le; a fon-
tosabb döntésekről online szavaztunk. A hivatal 
dolgozóinak egy része otthoni munkavégzésre 
tért át, kerülve a személyes találkozásokat. A 
feladatok azonban nem csappantak meg, hiszen 
készültünk a 2021‒2027-es fejlesztési ciklusra, 
ami számos munkaórát igényelt, több hónapot 
felölelő tervezéssel járt. Emellett a védekezés-
ben is kivettük a részünket; a településeknek 
védőeszközöket (fertőtlenítőszereket, permete-
zőket, maszkokat, folyékony kézfertőtlenítőket, 
kesztyűket) juttattunk. A teljes nyitás mindezek 
után számunkra nem jelent nagy változást. Ta-
lán abban lesz látható, hogy ismét összeülhet 
a közgyűlés, és az online átadókon bevezetett 
virtuális szalagátvágás helyett ismét személyes 
jelenléttel ünnepelhetünk meg egy-egy beruhá-
zást. A járvány okozta utóhatások enyhítésében 
is igyekszünk segíteni; a megyei foglalkoztatás 
javítására újabb forrás érkezik a TOP keretében. 
Erre a célra a 2014‒2020-as fejlesztési időszak-
ban sikeresen pályázott a megyei önkormányzat, 
konzorciumi partnereivel közösen. 

‒ Hogyan készülnek a teljes nyitásra?
‒ A Covid 19 okozta kulturális éhség csillapí-

tásának jegyében színvonalas, ingyenes, az egész 
megyét felölelő programsorozatot szerveztünk. 
Erre „A hajdú hagyományok nyomában” elne-
vezésű pályázatra kapott uniós forrásnak kö-
szönhetően van lehetőség. Mi ezt a lehetőséget is 
megragadtuk, és a következő hónapokban több 
mint 30 színházi előadást hozunk a megyébe, 
különböző helyszínekre. Ezeket az érdeklődők 
ingyen tekinthetik meg. De a hajdú-bihari gye-
rekeknek is szeretnénk kedvezni, őket – szintén 
ennek a projektnek köszönhetően – az AGÓRA 
Tudományos Élményközpontba várjuk, család-
tagjaikkal együtt, szintén díjmentesen. Decem-
ber 31-ig 6800 hajdú-bihari vehet részt ingyen 
az AGÓRA programjain.

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

szervezés. A kollégák ezeket a teendőket is pél-
dás igyekezettel és eredményességgel látták el. 

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

A nemrég felújított zsákai rhédey-kastély 
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‒ Ön több mint két évtizede áll a megyei ipar-
kamara élén. Milyen ma Hajdú-Bihar megye 
gazdasága?

‒ Egészen pontosan két év megszakítással 
1988 óta vagyok kamarai elnök, hozzátéve, 
hogy 1994-ben alakult ki Magyarországon a 
napjainkban is érvényben lévő kamarai rend-
szer. Érdekességként említem, hogy a Debre-
ceni Kamara, az országban elsőként, 1850-ben 
jött létre. A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara integráló szerepe igen erős, 
kapcsolata a vállalkozókkal meghatározónak 
mondható a megye gazdasági életében. A kor-
mányzati döntéshozók és az iparvállalatok kö-
zött a kamara meghatározó szerepet vállal az 
érdekérvényesítés, az információközvetítés és 
a vállalkozásszervezés területén. A kormány-
zat részéről történő gazdasági döntések elő-
készítésénél a kamara véleménye sok esetben 
meghatározó. 2030-ig előretekintve a kamarák 
legfontosabb küldetése a nemzeti tulajdonban 
lévő ipari vállalkozások versenyképességének 
növelése. Ennek alappillérei a magas szintű 
oktatás és az innováció. Ma már nem a mun-
kahelyteremtés, hanem a hozzáadott érték 
határozza meg a hazai gazdaság nemzetközi 
versenyképességét. 

Az elmúlt évtizedben jelentősen erősödött 
Debrecen regionális szerepe a megye gazdasá-
gában, az iparfejlesztéshez szükséges területek 
rendelkezésre állnak, melyek idevonzották a 
külföldi befektetőket, nem beszélve a számuk-

A megyei kamara                        
a gazdaságfejlesztés élére állt

Egyre hangsúlyosabb gazdasági 
szerephez jutnak a hazai kis- és kö-
zépvállalkozások, amelyek remélhe-
tőleg jól használják majd a most in-
duló, 2021–2027-es európai uniós 
fejlesztési ciklus nyújtotta lehetősé-
geket. Miklóssy Ferenctől, a Hajdú-
Bihar Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnökétől kértünk interjút.

ra kedvező támogatási 
és adórendszerről.  Na-
gyon fontos persze, hogy 
mindemellett a hazai 
vállalkozások számára is 
megteremtsük a megfe-
lelő ösztönzési támoga-
tásokat, gondolok itt el-
sősorban a versenyképes 
humántőke biztosítására, 
ide értve a szakképzést, 
a digitális ismereteket, a 
nyelvtudást és a nemzet-
közi kapcsolatok kiépí-
tését. A jövedelemnöve-
kedés záloga a minőségi 
munkaerő. 

‒ Hajdú-Bihart a leg-
nagyobb agrármegyeként 
szokás emlegetni. Mi kell 
ahhoz, hogy prémium agráripari termékek ke-
rüljenek innen a hazai és a nemzetközi piacra?

‒ Fontos adottsága a megyének, hogy kivá-
ló minőségű élelmiszereket képes előállítani. 
E termékekkel a nemzetközi piacon való meg-
jelenésre komoly lehetőséget teremt az, hogy 
korábban soha nem látott támogatást kap a 
hazai agrárszektor. A közeli jövőben tehát szá-
mottevő kitörési pont lehet az agrárgazdaság, 
nem csupán az élelmiszer-ipari termékeivel, 
hanem a vetőmag- és szaporítóanyag-exporttal 
és a mezőgazdasági gépiparával. A kulcssza-
vak tehát: korszerű termelési és feldolgozási 
technológia.

‒ A mezőgazdaságon és az iparon kívül mely 
ágazat képvisel még jelentős potenciált a me-
gyében?

‒ A szolgáltatási szektor, a kulturális kíná-
lattól a turizmusig, ahol azonban szintén szük-
séges a minőségjavítás. Ehhez a pályázatok 
teremthetnek lehetőséget. Az idegenforgalom-
ban óriási lehetőségek rejlenek, gondoljunk 
például a Hortobágyra, amely egész Európát 
tekintve is igazi kuriózumnak számít. 

‒ Milyen szakmai és képzési programokat 
indít, illetve melyeket segíti a megyei kamara?

Miklóssy Ferenc
1944-ben született Kőszegen. Gép-
gyártás-technológus, gépészmér-
nök, mérnök-közgazdász. 1982-től 
igazgatója a KEVIÉP Kft.-nek. A 
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara általá-
nos alelnöke, Debrecen díszpolgá-
ra. 12 évig Finnország magyaror-
szági tiszteletbeli konzulja volt.

A hBKIK és a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara közö-
sen rendezett üzleti fórumainak egyike

‒ Elsősorban az innovációs ismeretek át-
adására helyezzük a hangsúlyt, ugyanis a vi-
lágpiacon egyre inkább a termékek minősége 
a meghatározó tényező. A technológiaváltás-
hoz pedig naprakész szaktudásra van szük-
ség. Nem elegendő, ha a vállalkozás beszerzi 
a legkorszerűbb gépeket, azok használatát is 
meg kell tanulni, sőt, a minőségi termeléshez 
szükség van modern menedzserszemléletre is. 
Ezért is törekszik a megyei kamara arra, hogy 
minél szorosabb kapcsolatokat építsen ki az 
egyetemi kutatóhelyekkel annak érdekében, 
hogy közösen segítsük a nemzeti tulajdonban 
lévő ipari vállalkozásokat. ■

A Hajdúságból indul Baskíriába Gajdics Krisztián
‒ Egy pesti srác hogyan kerül kapcsolatba a 
hortobágyi pásztorokkal?

‒ 17 éves koromban szerettem volna ma-
gamnak egy díszes tarsolyt, de nem volt rá 
pénzem. A nagyapám azt mondta nekem, hogy 
„az igazi érték az, amit a két kezed munkájával 
készítesz el”. Jótanácsán fölbátorodva vettem 
bőröket, szerszámokat, és össze is jött hama-
rosan valami tarsolyhoz hasonló dolog. Aztán 
készítettem nyílvesszőtartó tegezt, dobot, övet. 
Éreztem, hogy a bőr lesz az én anyagom, ér-
demes ezzel foglalkoznom. Az első megren-
delőm még az érettségi előtt az egyik tanárom 
volt, neki is tarsolyt készítettem.

‒ De az angyalföldi lakástól még mindig 
igen messze a délibábos rónaság…

‒ A gimnázium után egy debreceni lány, 
akinek bőrkarkötőt készítettem, beajánlott 
egy juhos gazdához, akinél kitanultam az os-
torfonást. Itt ragadtam a Hortobágyon, pász-
tornak álltam. Közben pedig bőröztem, sorra 
látogattam az öreg pásztorokat, végigjártam a 
magángyűjteményeket, múzeumokat. Amikor 
már néhány éve bőröztem, bejelentkeztem a 
nádudvari Kismesterségek Szakiskolájába, és 
igen hamar letettem az összes vizsgát. Később, 
a népművészeti díjaimból Nádudvaron vásá-

A népművészet ifjú mestere rend-
szeresen kap nagyobb felkérése-
ket, nemrégiben például bőrbe 
domborította a Debreceni Egye-
tem címerét. A Népművészetek 
Olimpiájára utazása előtti napok-
ban kértünk interjút Gajdics Krisz-
tiántól, a Junior Prima-díjas ifjú 
népművésztől.

Mottónk: „Mindegy, hogy az élet mely területén dolgozik az ember, ha szereti azt, amit csinál, és időt-energiát rak bele, sikeressé tud válni”

Minőség az építőiparban, minőség a húsgyártásban
hajdú-Bihar megyében sokhelyütt, így haj-
dúszoboszlón is működik olyan családi vál-
lalkozás, amely több lábon áll, azaz sikeresen 
kombinál két vagy több, egymástól látszólag 
távol eső dolgot, melyek azonban remekül ki-
egészítik egymást. Katona Imre nagyvállalko-
zóval beszélgettünk. 

‒ Ön tulajdonosa és ügyvezetője a 2005 február-
jában alapított Aqua-General Kft.-nek. Mi a cég 
fő profilja?

‒ A több mint tizenöt éve működő építő-
ipari cég 65-70 százalékban mélyépítéssel, 30 
százalékban pedig magasépítéssel foglalkozik, 
fővállalkozóként vagyunk jelen a hazai piacon. 
Rendszeresen indulunk pályázatokon, állami 
és magánberuházásokat végzünk. A teljességre 
törekszünk, amely magába foglalja a minőségi 
szakmai hátteret igénylő tervezési és előkészítési 
munkálatokat, figyelembe véve a megrendelők 
elvárásait, egészen addig, hogy számukra meg-
találjuk és kivitelezzük a legoptimálisabb gazda-
sági és technológiai megoldásokat.

‒ Hat évvel ezelőtt egy merőben új területen is 
megvetették a lábukat…

‒ Valóban így történt. Megvásároltuk az 
állattenyésztéssel foglalkozó Hortobágy-
Faluvéghalmi Kft.-t. A mintegy 17 hektáron 
működő állattartó telepet újjáépítettük, ez ma 
Európában az egyik legkorszerűbb szarvas-
marhatartó vállalkozás. Eddig közel egymil-
liárd forintot fordítottunk a fejlesztésére. A 
közelmúltban pályáztunk a telep korszerűsí-
tésének utolsó ütemére, illetve gépbeszerzé-
sekre. Családi vállalkozásként működünk, az 
állattenyésztési ágazatot már jórészt az időseb-
bik fiam irányítja. Időközben Hajdúszoboszló 
mellett megvettünk egy újabb állattartó telepet 
is, majd pályáztunk egy húsüzem megépíté-
sére. Ez utóbbi másfél milliárd forintból épül, 
amihez 500 millió forint állami támogatást 
kaptunk. A legmodernebb technológiát alkal-
mazzuk, szakembergárdánk magas színvona-
lon teljesít. Az üzem ünnepélyes átadása július 
végén lesz, természetesen a próbaüzemelés 
már javában zajlik. Itt szeretném megköszönni 
feleségemnek, Andreának, hogy együtt létre-
hozhattuk a közös cégünket.

‒ Milyen húsipari termékeket fognak előál-
lítani?

‒ Prémiumkategóriás húskészítményeket, 
méghozzá a legkorszerűbb vállalatirányítási 
rendszer segítségével, az állatok számítógépes 
követésével a születésüktől a feldolgozásukig. 
Ami pedig az értékesítést illeti, jelen leszünk a 
nagykereskedelmi hálózatokban, elsősorban a 
száraz- és a vákuumozott árukkal, de itt helyben 
is árusítunk, sőt a fővárosban nyitunk egy biszt-
rót, és szállítunk majd hústermékeket igényes 
éttermeknek is.

‒ A wagyu, más néven kobe szarvasmarha Ja-
pánban nemzeti kincsnek számít. Miért döntöttek 
a hazai tenyésztésük mellett?

‒ Azért, mert a wagyut egyre nagyobb becs-
ben tartják Európa számos országában, de nálunk 
is növekszik az érdeklődés e különleges húsfajta 
iránt. A wagyu szaftos, porhanyós húsa külön-
leges gasztronómiai élményt nyújt, a japánok 
szerint ez testesíti meg az umami ízvilágot. Hús-
üzemünk prémiumkategóriás termékeit ez fogja 
megkoronázni. Nem kis büszkeséggel mondha-
tom el, hogy partnerszerződést kötöttünk a világ 
egyik leghíresebb wagyumarha-tenyésztőjével, 
az ausztrál David Blackmore-ral, ami bizonyíték 
arra, hogy jó úton haladunk. ■

roltam egy portát, s azóta itt élek. Immár saját 
cégemben dolgozom, a Gajdics-bőrmívekben.

‒ Az a hír járja önről, hogy folyamatosan 
tanul, újabb és újabb megoldásokkal próbál-
kozik.

‒ Amióta abbahagytam az aktív pásztor-
munkát, szinte minden percemet a bőrműves-
ségre szánom. Igyekszem ellesni olyan meg-
oldásokat, amelyeket aztán alkalmazhatok a 
mindennapi munkám során. Ellestem például a 
western nyergek bőrdomborítású díszítő tech-
nikáját, s ezt immár magyar motívumokkal 
készítem a saját munkáimon. Most éppen egy 
tanulmányon dolgozom, amely a népművésze-
ti bicskatokok formai kialakításáról, motívum-
rendszeréről fog szólni. 

‒ Hamarosan csomagol, Ufába készül, Bas-
kíria fővárosába. Milyen csapat tagjaként?

‒ Négyévente, az esedékes olimpiával 
szinte azonos időpontban rendezik meg a 
Népművészetek Olimpiáját, a Folkloriádát. 
A mostani lesz a hatodik alkalom, hogy Ma-
gyarország is részt vesz ezen. E különleges 
olimpián egyébként hatvan ország képviselői 
vesznek részt. Itthonról a Kecskemét Tánc-
együttes, Fekete Ildikó tojásfestő és jómagam 
indulunk Baskíriába. ■
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A Debreceni Egyetem sok  tekintetben a legek egyeteme

‒ Hol helyezkedik el a hazai oktatási és kutatási 
palettán a Debreceni Egyetem? Milyenek a nem-
zetközi kapcsolatai?

‒ Egyetemünk 14 karán és köznevelési intéz-
ményeiben mintegy 30 ezren tanulnak: a hazai 
egyetemek között az agrárképzéstől a társada-
lomtudományokig, a gazdaságtudománytól az 
egészségtudományig itt érhető el a legtöbb tudo-
mányterület.

Az ide jelentkezők több mint 200 szak közül 
választhatnak, akik pedig tovább gyarapítanák 
a már megszerzett tudásukat, azokat 24 dokto-
ri iskola várja. Ez a sokféleség nem csupán a 
felsősoktatási intézmények hallgatókért folyó 
versenyében jelent rendkívüli lehetőséget. A 
multidiszciplináris megközelítés az ide érkező 
hallgatók számára kiváló lehetőség, ugyanakkor 
a kutatói lehetőségeket és a tudásintenzív ipar-
vállalatok elvárásait is képes kiszolgálni. 

Ennek a komplex elvárási rendszernek meg-
felelően jelöltük ki évekkel ezelőtt az intézményi 
fókuszterületeket. Ez az egészségipar, a multi-
diszciplináris agrár- és élelmiszer-tudományok, 
a műszaki tudományok és a tanárképzés. A jól 
meghatározott stratégiai irány mára már meg-
hozta az első látható eredményeket: az ipari és 
nagyvállalati szereplők egyre nagyobb számban 
támaszkodnak ránk a szakemberképzésben és az 
innovációban. 

Gazdasági értékteremtésben az a filozófiánk, 
hogy úgy tudjunk az ipar számára hasznos ter-

Itt érhető el a legtöbb tudomány-
terület, itt tanul a legtöbb külföldi 
hallgató, itt működik az ország 
legnagyobb hallgatói klubja 
(HALL) és itt található hazánk 
legnagyobb egyetemi könyvtára. 
Több ezer ipari és kutatási együtt-
működést kötöttek neves egyete-
mekkel és világcégekkel. Prof. dr. 
Szilvássy Zoltán rektorral beszél-
gettünk.

méket előállítani – állami közreműködéssel –, 
hogy az magyar szabadalom és magyar tulaj-
don legyen, s hozzájáruljon a magyar gazdaság 
teljesítőképességéhez. Az intézmény kapcsolati 
hálója kiemelten fontos ebben a rendszerben: 
nemzetközi tudásközpontokkal és világcégekkel 
működünk együtt. A gyógyszeripari, biotechno-
lógiai cégek mellett az energetikai és a műszaki 
területen világszerte meghatározó multinacioná-
lis nagyvállalatok, azok magyar leányvállalatai 

nagy számban partnereink. 
Ilyen például a General 
Electric, amelynek vezető 
munkatársai rendszeres elő-
adók az egyetemi katedrán 
is, de említhetem az orosz 
Roszatomot is. Ezeknek 
az együttműködéseknek az 
eredménye az egyetem szá-
mára adott – ma már több 
milliárd forintos bevételt 
jelentő – K+F-megbízások, 
a konzorciumokban meg-
valósított projektek sora, a 
jelentős iparági tapaszta-
lattal rendelkező oktatók 
megjelenése, a vállalatok-
kal közös innovációs célok.

Prof. Dr. Szilvássy Zoltán

Egészségtudományokból doktorált a 
Szegedi Tudományegyetemen 1996-
ban. Belgyógyász, klinikai farmakoló-
gus szakorvos, 2001 óta az MTA dok-
tora. Fő kutatási területei: diabetológia, 
táplálkozástudomány, farmakológia, 
gyógyszerészeti és egészségtudomá-
nyok. A Debreceni Egyetem tanára 
1999 óta, 2007-től rektorhelyettese, 
majd 2013 óta rektora.

A debreceni Egyetem eklektikus-neobarokk stílusjegyeket hordozó főépületét Korb Flóris tervezte

Az Innovációs Központot hamarosan átadják

‒ Mit jelent az önök számára az egyetemi mo-
dellváltás?

‒ Az elmúlt években már egyértelműen meg-
mutatkozott, hogy az innovációs rendszer haté-
konyabb működése érdekében halaszthatatlan 
a jogszabályi környezet megváltoztatása. Az 
eddigi keretek ugyanis már lassították a növe-
kedésünket, az egyetem mint versenyszervezet 
kiteljesedését. Számunkra ezért jelent nagy le-
hetőséget az augusztus elsejétől hatályba lépő 
modellváltás, amely elősegíti az egyetem mint  
innovációforrás hazai és világpiaci megjelené-
sét, különös tekintettel a kutatási eredmények 
hasznosítására és a vállalati együttműködésekre.

A Debreceni Egyetem részesedése a magyar 
felsőoktatási piacon néhány év alatt a 7-8 száza-
lékról 15 százalék fölé nőtt. Költségvetése ma 
már meghaladja a 200 milliárd forintot, amely 
szintén a hazai egyetemi képzés élvonalát jelen-
ti. Ennek hátterében a növekvő ipari bevételek 
mellett a külföldi hallgatói létszám dinamikus 
emelkedése áll. Egész Kelet-Közép-Európában 
nálunk tanul a legtöbb külföldi hallgató, jelenleg 
119 országból mintegy hétezren végzik a Deb-
receni Egyetemen tanulmányaikat. A hamaro-
san elkészülő, mintegy 3,4 milliárdos Learning 
Centerünk számukra biztosít modern tanulási 
környezetet. Intézményünk 69 akkreditált angol 

nyelvű alapképzési és mesterképzési szakkal van 
jelen a felsőoktatási piacon. Jelenleg a DE nyolc 
campusán folyik képzés, Debrecen több pontja 
mellett Hajdúböszörményben, Nyíregyházán, és 
két éve már Szolnokon is.

‒ Mindez azt jelenti, hogy évről évre növek-
szik az egyetem presztízse?

‒ Az elmúlt években azt tapasztaljuk, hogy 
a felsőoktatásba belépni kívánó hallgatók szá-
mára egyre fontosabbá válik az adott intézmény 
nemzetközi presztízse, a megszerezhető diploma 
munkaerő-piaci értéke, és sok esetben már nem 
csak egy-egy ország, hanem komplett térségek 
egyetemei versenyeznek a legjobb hallgatókért. 
Számukra jó tájékozódási pontot nyújtanak az 
egyetemek összehasonlításához, megítéléséhez 
a független szervezetek által készített nemzet-
közi felsőoktatási rangsorok. A Debreceni Egye-
tem jelenleg több mint 15 felsőoktatási rangsor-
ban szerepel. A napokban a Round University 
Ranking (RUR) legfrissebb természettudományi 
rangsorában kerültünk be a 150 legjobb egye-
tem közé. A rangsor készítői kiemelkedőnek 
értékelték az intézmény kutatási teljesítményét. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy 2012 óta elő-
ször, tavaly a Debreceni Egyetem a QS világ-
rangsorában a legjobb 521-530 intézmény közé 
került, és 2021-ben továbbra is tartja a helyét a 

legjobb 600 intézmény között. A RUR globális 
rangsorában pedig idén a 377. helyre lépett elő-
re az előző évi 547. helyről. A különböző listák 
más-más indikátorok alapján készülnek, amiben 
azonban az egyetem kiemelkedően teljesít, az 
a külföldi hallgatók magas arányában is meg-
mutatkozó nemzetköziség, valamint az oktatás 
kiválósága. A Debreceni Egyetem a képzés és 
kutatás mellett hangsúlyt fektet a fenntarthatósá-
gi célok elérésére is – a Times Higher Education 
University Impact Rankingjának több területén 
is a legjobbak között szerepel. Az Egészség és 
jóllét fenntartható fejlődési célhoz kapcsolódó 
tematikus rangsorban a 87. helyet szerezte meg, 
míg a Minőségi oktatás terén a legjobb 101-200 
között van. Idén először a Shanghai Ranking két 
tematikus listájára (fizika, ökológia) is sikerült 
felkerülnünk.

‒ Mit jelent az egyetem számára, hogy a te-
rületén és közreműködésével épül fel a magyar 
vakcinagyár?

‒ A pandémia megmutatta, hogy az egyetemi 
tudásbázisnak a gyakorlati életben, a minden-
napokban is nélkülözhetetlen és közvetlen a 
szerepe. Intézményünk a koronavírus elleni vé-
dekezés egyik kiemelt fejlesztőműhelyévé vált, 
melynek eredményeképpen a kormány döntése 
szerint az egyetemi Science Parkban épül fel a 
Nemzeti Oltóanyaggyár. Vállalati partnereink-
kel közösen már évekkel a járvány kitörése előtt 
hangsúlyosan foglalkoztunk az antibakteriális és 
antivirális oltóanyag-fejlesztéssel. A COVID-19 
elleni küzdelem ezeket a folyamatokat még in-
kább felgyorsította. 

A világjárvány a tudásmegosztáson túl egy 
másik erősségünkre is rámutatott: az intézmény 
közösségének erejére. A járvány hónapjaiban 

több ezer hallgatónk vállalt önkéntes munkát, 
s ez jól mutatja, hogy bár óriási intézmény va-
gyunk, a közösségünk kivételes értéket képvisel.

Az elmúlt évtizedben a Debreceni Egyetem 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányza-
tával, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarával, állami szervezetekkel és a térség 
meghatározó gazdasági szereplőivel közösen, a 
kiemelt nemzetgazdasági ágazatokra fókuszál-
va strukturált innovációs rendszert, úgynevezett 
innovációs klasztereket hozott létre az egész-
ségipar meghatározó szektoraiban (élelmiszer-
ipar, gyógyszeripar, a sport és életmód, egész-
ségturizmus). Az egyetem szerepét a vállalatok 
elismerték azzal, hogy valamennyi innovációs 
klaszter választott elnöke egyetemi vezető. A 
struktúrához az elmúlt években beléptek hazai 
és külföldi pénzintézetek, mind bankok, mind 
nemzetközi befektetési alapok az egyetemünk-
kel történt, iparfejlesztést célzó megállapodá-
sokkal. Az egyetem vállalati együttműködési 
rendszere így néhány éve ugrásszerűen kibővült 
több műszaki ágazat ugyancsak klasztersze-
rű kibontakozásával, ilyen az energetika és az 
egészségipari ágazat. ■

Az egyetem komoly szerepet vállal a hazai gyógyszeripari kutatásokban is



Hajdú-Bihar megye 202110 Hajdú-Bihar megye 2021 11

‒ Melyek a 2021-es költségvetés 
legfontosabb sarokszámai? 

‒ Egy nagyváros költségve-
tése többé-kevésbé száraz adat-
bázis, ezért érdemes a számok 
mögötti tartalmakat, szándékokat 
és stratégiákat megvizsgálni. A 
mérlegfőösszegünk 162,5 milli-
árd forint, amely az elmúlt évek 
fejlesztéspolitikájának köszönhe-
tően kiemelkedőnek számít a me-
gyei jogú városok között. Ez azt 
mutatja, hogy mind a kormány-
zat, mind a városvezetés fejlődés-
orientált jövőképpel rendelkezik. 
Ennek megvannak azok a struk-
turális alapjai, amelyeket a város 
az elmúlt évek során megvalósí-
tott, hozzátéve, hogy kormány-
zati támogatások nélkül a vidéki 
városok fejlesztése szinte elkép-
zelhetetlen. Meggyőződésem, 
hogy ha a régióban Debrecen a 
gazdaságfejlesztési sikereit nem 
éri el, akkor nem biztos, hogy a 
kormány Debrecent fejlesztési 
pólusnak tekinti. 

Amikor 2014-ben polgár-
mester lettem, Kósa Lajostól 
egy infrastrukturálisan nagyon 
jó állapotban lévő várost ve-
hettem át. Egyetlen területen éreztem, hogy 
lehetnénk ambiciózusabbak, ez pedig a gaz-
daságfejlesztés volt. Még abban az évben az 
önkormányzat elfogadott egy olyan stratégiát, 
amely lehetővé tette a gazdaság folyamatos és 
intenzív növekedését. Ennek volt megkoroná-
zása 2018-ban a BMW érkezése. A gyár le-
endő területén már zajlanak a közművesítések 
és az úthálózat építése.

Korábbi városstratégiai programunk, az Új 
Főnix Terv a Modern Városok Program kere-
téből, európai uniós forrásokból, kormányzati 
támogatásokból, a Debrecent érintő állami be-
ruházásokból és önkormányzati fejlesztések-
ből valósult meg. Amikor a gazdaságfejlesztési 
folyamatok csúcsára értünk 2018-ban, akkor 
azt mondtuk, hogy érdemes dimenzióváltásban 
gondolkodni, s akkor készítettük elő a Debre-
cen 2030 elnevezésű városstratégiát, amelyet 
tavaly a kormány is elfogadott. Innentől kezd-
ve ez határozza meg Debrecen költségvetési 
szerkezetét és kiadási prioritásait. Korábban 
gazdaságfejlesztési fókuszú volt a költségve-
tés, most pedig a városépítés a legfontosabb 
törekvésünk, természetesen nem megfeledkez-
ve az előbbi fontosságáról, melyet jól jellemez 
például a vakcinagyártó üzem tervezett meg-
építése.

‒ Mit emelne ki a Debrecen 2030 program 
prioritásai közül?

Az elismerést nemzetközi  szinten is kivívta Debrecen
A Financial Times befektetésekkel foglalkozó divíziója, az fDI Intelligence globális felmérésén a hajdú-bihari me-
gyeszékhely felkerült a világ legjobb befektetés-ösztönzési célpontjainak TOP 10-es listájára, amelyen olyan vi-
lágvárosok szerepelnek, mint New York, Montreal, Berlin és Zürich. Papp László polgármesterrel beszélgettünk.

Papp László
Csengerben született 1972-ben. Má-
tészalkán járt gimnáziumba, majd 
1996-ban szerzett jogi diplomát a 
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Karán. Első alkalommal 1998-
ban választották meg önkormányzati 
képviselőnek. 2014 ősze óta a me-
gyei jogú város, Debrecen polgár-
mestere. Szabadidejében szívesen 
sportol. Nős, két gyermek édesapja. 

1849. április 14-én Kossuth Lajos a debreceni református nagytemplomban olvasta fel a Függetlenségi Nyilatkozatot

‒ Ebben az évben a legmagasabb költségve-
tési főösszeggel a közlekedésfejlesztés rendel-
kezik: több mint 37 milliárd forintot fordítunk 
erre. Egy ekkora városban, ahol a gazdaság 
nagymértékben bővül, a közlekedés egyre 
nagyobb kihívásokat jelent a városvezetés 
számára. Ehhez kapcsolódnak továbbá Deb-
recenben az állami beruházás keretében zajló 
fejlesztések is. 

Mindezek mellett arra törekszünk, hogy 
Debrecen különböző fejlesztési területei 
egyensúlyban legyenek. Egy város jövőképe 
szempontjából egyfajta sebezhetőséget jelent, 
ha a különböző területek fejlesztési intenzitá-
sa elszakad egymástól. A közlekedés mellett 
ugyanúgy fontos az oktatás és a kulturális szol-
gáltatások, vagy az egészségügyi és szociális 
területek fejlesztése. A Debrecen 2030 prog-
ram tehát törekszik az egyensúly megteremté-
sére. Ezért is helyeztük kiemeltebb státuszba a 
városépítést, melynek prioritásai a gazdasági, 
a közlekedési, az oktatási, a kulturális és az 
egyéb jóléti fejlesztések. Jelenleg az oktatás 
területén zajlik egy 100 millió eurós fejlesztés, 
amely érinti a város középfokú oktatási rend-
szerét és az egyetemi képzéseket is, az eszköz-
beszerzésektől a kollégiumi férőhelyek számá-
nak növeléséig számos területen. De továbbra 
is kiemelt feladatnak tartjuk az ipari területek 
infrastrukturális fejlesztését. 

A közlekedésfejlesztés a közutak állapo-
tának javítása, a körforgalmak és a közleke-
dési csomópontok kiépítése mellett magában 
foglalja egy észak-dél irányú villamosvonal 
létesítését, és az új főpályaudvar megépítését, 
valamint a nemzetközi repülőtér fejlesztését.  

‒ Debrecent sokan a tudás városaként emle-
getik. Az itt élők méltán büszkék a város felső-
oktatási intézményeire.

‒ Debrecen iskolaváros. Közel ötszáz éves a 
hagyománya annak, hogy az oktatás várospoli-
tikai jelentőséggel bír. 1538-ban nyitotta meg 
kapuit a Debreceni Református Kollégium. 
Stratégiai terveink között mindig is kulcsszere-
pe volt az oktatásnak, amely nélkül nem lehet 
jövőképet építeni. 

Amikor 2015-ben azt tapasztaltuk, hogy 
Debrecen iránt fokozódik a gazdasági befek-
tetők érdeklődése, akkor már tudtuk, hogy 
előbb-utóbb a legfontosabb kérdés az lesz, 
hogy van-e elegendő képzett munkaerő. A 
gazdaság növekedésével párhuzamosan ex-
panziós oktatáspolitikát irányoztunk elő, és 
létrehoztunk egy oktatási tanácsot, amely in-
tegrálja a városban működő összes fenntartót, 
s ezen túlmenően összehangolja az oktatási 
intézmények fejlesztési elképzeléseit és kép-
zési stratégiáját. 2015-ben Debrecen szakkép-
zési rendszerében hét és félezer diák tanult, 
ma több mint 11 ezer.  

Élvezzük az állami oktatási rendszer min-
den előnyét, magas színvonalon működnek 
az egyházi fenntartású iskolák. 2019-ben in-

dítottunk egy angol nyelvű nemzetközi isko-
lát, amely egyre bővülő létszámmal működik, 
2022-ben pedig német nyelvű iskola létrehozá-
sát tervezzük. Természetesen mindkettő nyitva 
áll a magyar gyerekek előtt is.

‒ Rendkívül színes és gazdag a város kultu-

Az Aquaticum strand teljes mértékben megújult

rális és sportélete. E két terület sikerét miben 
tudja segíteni az önkormányzat?

‒  A kulturális szolgáltatásoknál is szüksé-
ges a dimenzióváltás, ugyanis egyrészt ki kell 
szolgálnunk az itt élőket, beleértve a külföl-
dieket is, másrészt a teljes régiót, beleértve a 
határon túli magyarlakta területeket is. Így szá-

molva a régió népessége eléri a hárommillió 
főt.  E pillanatban két jelentős színházfejlesztés 
munkálatai folynak: a Csokonai Színház több 
mint 150 éves épületének felújítása, és a mára 
Csokonai Fórum nevet kapott színház kivitele-
zésének befejezése.

Debrecenben szinte minden sportág jelen 
van. Erős az infrastrukturális háttér: futballsta-
dion, jégcsarnok, kézilabdacsarnok, atlétikai 
stadion, uszoda. A nagy múltú DVSC mellett 
a Debreceni Egyetem is saját sportegyesületet 
működtet. 

»Egy ekkora városban, 
ahol a gazdaság nagy-
mértékben bővül, a köz-
lekedés egyre nagyobb 
kihívásokat jelent a város-
vezetés számára.«

‒ Hogyan jellemezhető Debrecen idegenfor-
galma?

‒ A város rendkívüli turisztikai értékkel bíró 
területe a Nagyerdő, ahol az elmúlt években 
számos fejlesztést hajtottunk végre. A Modern 
Városok Program keretein belül, kormányzati 
támogatásból megújult az Aquaticum strandja, 
de tervezzük a fedett élmény- és a gyógyfürdő 
felújítását is. A Nagyerdőn új sétautakat alakí-
tunk ki, s ősszel kezdődik egy négy évszakos 
játszótér építése, amely Szabó Magda Sziget-
kék című kisregényének játékos adaptációja 
lesz. Jelenleg három szállodafejlesztés zajlik a 
városban, a Kisfaludy Program keretében pe-
dig már elkészültek a vidámpark és az állatkert 
korszerűsítésének tervei. A járványhelyzet le-
csengésével egyre növekszik a vendégéjszakák 
száma, amely egyebek mellett a nemzetközi 
repülőtér újraindításának köszönhető, no meg 
annak, hogy Debrecen látnivalói és kulturális 
programjai mellett számos turisztikai attrakci-
ót kínál a közeli Tisza-tó és a Hortobágy is. ■

A reformáció 500. évfordulójára készült emlékmű
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‒ Hogyan vészelték át az elmúlt hónapokat? 
‒ Arra összpontosítottunk, hogy költségmeg-
takarítással ellensúlyozzuk az elmaradó bevé-
teleket. Az anyagjellegű kiadásokat a tervezett 
összeg felére csökkentettük. A munkavállaló-
ink bérköltségeinél azonban a takarékossági 
célkitűzések mellett természetesen a humán-
politikai szempontokra is figyelemmel kellett 
lennünk. Abban, hogy a társaságunk kezelhe-
tő mértékű veszteséggel jusson túl a kritikus 
időszakon, rendkívül fontos szerepet játszot-
tak a foglalkoztatás fenntartásához nyújtott 
kormányzati támogatások. Ezek biztosították 
a helyi foglalkoztatásban betöltött szerepünk 
megőrzését, ami egyik legfontosabb célkitű-
zésünk évtizedek óta. A meglévő korlátozások 
ellenére, ragaszkodva a hagyományainkhoz, 
május 1-jén nyitottunk.

‒ Miként alakul nyitás óta a vendégforgalom? 
‒ Az előző év tapasztalatai azt mutatják, 

hogy idén is a vendégforgalom fokozatos visz-
szaépülésére számíthatunk. Májusban a fürdő 
és a gyógyászati szolgáltatások bevételének 
39%-át realizáltuk. Ezen belül meghatározó, 
hogy a gyógyászati kezelések közel 60%-ot 
értek el. A fürdőszolgáltatások és a szálláshely-
szolgáltatás esetében a forgalom 30%-ot ért el, 
a helyi vendégkörre építő Árpád uszoda viszont 
kivétel, ott százat. Az idei üzleti tervünkben a 
2019-es év vendégforgalmának mintegy kéthar-
madát tervezzük elérni. Természetesen a kitű-
zött cél megvalósításához alapvető fontosságú 
a járványhelyzet erőteljes javulása, a belföldi 
vendégforgalmat érintő korlátozások főszezon-
ra való megszűnése és a határok megnyitása a 
külföldi vendégforgalom előtt. 

Egzotikus élményt kínál          
a Hungarospa Prémium Zónája

A kényelmi wellnesstől az aktív turisztikai szolgáltatásokig teljes a kínálati paletta a Hungarospa Hajdúszobosz-
ló komplexumában. Kircsi Lajos, a Hungarospa Zrt. vezérigazgatója úgy véli, az all inclusive szolgáltatások 
mellett a folyamatos fejlődésnek köszönhetik, hogy évek óta a legkeresettebbek közé tartozik a Hungarospa, 
ahol idén nyílt meg a Prémium Zóna.

Kircsi Lajos

1966-ban született Hajdúszobosz-
lón. Budapesten végzett okleveles 
közgazdaként. 1996 óta dolgozik a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.-nél 
gazdasági igazgatóként, 2020 óta a 
cég vezérigazgatója. 2008-tól 2018-
ig a Magyar Fürdőszövetség Köz-
gazdasági Szakbizottságának elnöki 
tisztét töltötte be. Két felnőtt gyermek 
édesapja.

Hajdúszoboszló újabb élményeket kínál 

‒ A gyógyturizmus világából érkezett Hajdúszo-
boszló polgármesteri székébe. Mit jelent ez a vá-
rosvezetői munkában?

‒ A fürdő vezetőjeként mindig arra töreked-
tem, hogy az emberek a legmagasabb szintű el-
látásban részesüljenek. Meggyőződésem, hogy 
ezt a felfogást át lehet ültetni a közigazgatásba 
is. Vallom, hogy Hajdúszoboszlónak a fősodor-
ban kell lennie. Amikor vállaltam a felkérést, 
határozottan tudtam, hogy a városnak olyan 
polgármesterre van szüksége, aki a nyitottsá-
got és az emberközpontúságot helyezi előtérbe. 
A „Hajdúszoboszló többet érdemel” szlogen 
egyebek mellett erre is utal. Az engem támogató 
szervezetekkel célul tűztük ki, hogy hosszú távú 
fejlődési pályára állítjuk Hajdúszoboszlót. 

– A fürdőhelyek között hol helyezkednek el?
‒ Hajdúszoboszló fürdőkomplexumának te-

rülete – a fejlesztéseknek köszönhetően – a leg-

nagyobbak közé tartozik Európában. Városunk 
a hazai idegenforgalmi szektor élmezőnyében 
szerepel. A vendégéjszakák számát alapul véve 
a legnépszerűbb úti célok közé tartozunk nem 
csupán a magyar, hanem a külföldi vendégek 
körében is. A fejlesztések legújabb mérföld-
köve a strandon belül felépült Prémium Zóna, 
amely az ország legattraktívabb szabadtéri 
wellnessfürdője lett.

‒ A járvány a turizmust sújtotta legjobban. 
Változott a helyzet emiatt?

‒ Tény, hogy a járványhelyzet gazdasági ha-
tásai nálunk erősebben jelentkeztek, mint egy 
idegenforgalomtól kevésbé függő településen. 
A Kisfaludy Programban tavaly nagy segítsé-
get kaptak a szállásadók a Magyar Kormánytól.  
750 hajdúszoboszlói vállalkozás szerepelt jól a 
pályázaton, közel 2,5 milliárd forint támogatás-
ban részesültek, amiből 5700 férőhely újul meg. 
2020 nyarán szinte csak a belföldi piacra tudtunk 

Idén elsősorban belföldi vendégek-
re számítanak Hajdúszoboszlón, 
amely évről évre új élményekkel vár-
ja a kikapcsolódni és pihenni vágyó 
vendégeit. Czeglédi Gyula polgár-
mester célja, hogy egyaránt magas 
szintű ellátást nyújtsanak a város la-
kóinak és az ide látogatóknak. 

építeni. A teljes évet tekintve a főváros és Sió-
fok után Hajdúszoboszló volt a leglátogatottabb 
település Magyarországon. Arra számítunk, 
hogy idén is sikerül az élbolyban végeznünk. 
Az idegenforgalom mellett a város gazdasági 
életében nagy súlyt képvisel az agrárium. Haj-
dúszoboszlót kiváló termőföldek veszik körbe. A 
múlt év adatai szerint jól teljesítettek a gazdák. 
Mindemellett fontosnak tartjuk más iparágak 
jelenlétét és megerősítését, ezért ipari övezetet 
alakítunk ki.

‒ A rendezvényeiről szintén ismert a város.
‒ Idén nyáron is garantált a fesztiválhangulat. 

Kilenc koncert, hat színházi előadás lesz a sza-
badtéri színpadunkon. Ezenkívül minden este 
bemutatkozik valamelyik közösségünk, művé-
szeti csoportunk.

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

Czeglédi Gyula

1956-ban született Hajdúszoboszlón. 
Gazdasági mérnök, szakközgazda. 
24 éven át dolgozott a Hungarospa 
Hajdúszoboszlói Zrt. vezérigaz-
gatójaként. 2001-ben átvehette a 
Magyar Köztársasági Érdemrend 
lovagkeresztje (polgári tagozata) 
kitüntetést. 2019-től Hajdúszoboszló 
polgármestere. Nős, két felnőtt gyer-
mek édesapja.

‒ A Hungarospa Hajdúszoboszló Európa leg-
nagyobb fürdőkomplexuma. A nagyság azonban 
önmagában nem elegendő arra, hogy állják a 
versenyt, hiszen sok modern fürdő van a piacon. 
Mi a Hungarospa vonzereje?

‒ Nálunk minden korosztály – a gyermektől 
a nyugdíjasig – megtalálja azt a szolgáltatást, 
ami az igényeit legjobban kielégíti. Talán mi va-
gyunk az ország egyetlen all inclusive fürdője. 
Minden korosztálynak és minden motivációnak, 
a kényelmi wellnesstől az aktív turisztikai szol-
gáltatásokig kínálunk lehetőségeket a feltöltő-
désre. Az online jegyértékesítési rendszerünk 
megújításával is szeretnénk minél korszerűbbé 
és kényelmesebbé tenni a vendégek számára a 
szolgáltatásaink megvásárlását. Egyre nagyobb 
szerepet adunk a közösségi média felületeinek. A 
hirdetési kampányok mellett igyekszünk olyan 
tartalmakat közzétenni, amelyek felkeltik az em-
berek érdeklődését. Mindeközben folyamatosan 
fejlődünk…

‒ Éppen most készült el az ország legattrak-
tívabb szabadtéri wellnessfürdője. Mit kínál a 
Prémium Zóna?

‒ A Prémium Zóna ötcsillagos minőségi igé-
nyeket elégít ki szemet gyönyörködtető, külön-
leges látványelemeivel, egyedi vízi élményekkel 
és kényelmi wellness-szolgáltatásokkal. A Pré-
mium Zóna közel háromhektáros, eddig kihasz-
nálatlan pihenőterület beépítésével készült el, 
befogadóképessége ezer fő, a medencék vízfelü-
lete meghaladja a 2500 négyzetmétert. A Prémi-
um Zóna egzotikus medencéiben mintha világ-
utazáson vennénk részt. A Plitvice medencében 
hatalmas sziklás vízesésben gyönyörködhetünk, 
beépített masszázselemek, pezsgőágyak segítik 

az ellazulást. A Tahiti medencecsoport hullámzó 
vizében csobbanhatunk, majd vízibárjában tró-
pusi koktélokat kóstolhatunk. Az Amazonas me-
dence emeletes jakuzzitölcséreiben megmártóz-
va csodálatos panoráma tárul elénk. A jakuzzik 
alatt a sodrófolyó örvényeiben lubickolhatunk. 
A játékelemekkel felszerelt gyermekmedence a 
legkisebbek szórakozásáról gondoskodik. A ven-
dégek kényelmét párnás napágyak és napernyők 
szolgálják, a hűs árnyékot fedett pihenőjurták is 
biztosítják. A kulináris élvezetekről a prémium-
kategóriás önkiszolgáló étterem gondoskodik. 

‒ Terveznek-e további fejlesztéseket?
‒ Természetesen igen, például az Aqua-

Palace fedett élményfürdő bővítését, amely egy 
négy évszakos óriáscsúszda-park hozzáilleszté-
sét jelenti a jelenlegi létesítményhez. Folyama-
tosan igyekszünk a fürdőkomplexumunkat még 
vonzóbbá tenni a vendégek számára, ezért újabb 
és újabb élményelemekkel kedveskedünk nekik. 
A nyár két fő attrakciója a Prémium Zóna, és a 
már jól ismert Aquapark.

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

A Bocskai-korona és -jogar hiteles másolatai a 
Bocskai Múzeumban láthatók június 26-tól

Aktív nyár, tele változatos élményekkel az egész családnak.

#IrányHajdúszoboszló

www.hajduszoboszlo.hu

Nem kell külföldre menned a csodákért! 
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Berettyóújfalu büszke a múltjára,       
de a jövőjét a jelenéből építi

‒ A település rendkívül gazdag történelmi múlt-
ja erősíti-e az itt élők kötődését, identitását?

‒ Igen, és ez jól érezhető a mindennapja-
inkban is. Berettyóújfalu büszke a múltjára, 
az itt élők tiszteletben tartják elődeik öröksé-
gét. Különleges történet, ezért mindenképpen 
érdemes megemlítenem, hogy a trianoni bé-
keszerződést követően, szinte egyik napról a 
másikra a korábbi nagyközség Csonka-Bihar 
vármegye székhelye lett. Ennek köszönhetően 
felgyorsult a városiasodás folyamata, amely 
egészen az 1950-es „megyerendezésig” tartott. 
Nem csupán vármegyeháza, hanem kórház, 
mozi, tisztviselőtelep és leventeház is épült a 
településen. A maiak kötődését, újfalui identi-
tását olyan hírességek emléke is erősíti, mint 
Makk Károly, Konrád György, Bényi Árpád, 
Nadányi Zoltán, Kabos Endre, Sinka István, 
Orbán Balázs és Jelenits István.

‒ Hogyan jellemezhető a 15 ezer lelkes vá-
ros gazdasága?

‒ Elsősorban kis- és közepes vállalkozások 
települtek meg nálunk. A legnagyobb foglal-
koztató a Gróf Tisza István Kórház, amely 
közel nyolcszáz embernek ad munkát, majd a 
Tama Hungary Kft. következik 350 alkalma-
zottal, de kínálnak munkahelyeket a közintéz-
mények, az agrárvállalkozások és a szolgálta-
tói szektor vállalkozásai is.

A korábban létesített 26 hektáros ipari par-
kunk megtelt, ezért nemrégiben adtuk át az új 
iparterületet, amely várja a befektetőket, és 
inkubátorházat is építünk a startup vállalko-
zások számára. A munkanélküliségi ráta 6,8 
százalék, amely magasabb a megyei átlagnál, 
de ez a mutató 2010-ben még meghaladta a 13 
százalékot.

 ‒ Az elmúlt években milyen, jelentősebb be-
ruházások történtek Berettyóújfaluban, s me-
lyek vannak jelenleg is folyamatban?

‒ Éltünk a TOP-pályázatok nyújtotta lehe-
tőségekkel: az elmúlt esztendőkben összesen 
közel 3,6 milliárd forint állt rendelkezésünkre. 
Három célra fókuszáltunk. Az első a gazda-
ságélénkítés, melyben egyebek mellett a már 
említett ipari park létesítése szerepelt, de ilyen 

Az Alföld keleti részének közepén található Berettyó-parti település évezredes történelme során volt falu és 
volt község, majd megyeszékhely és nagyközség, mígnem 1978-ban városi rangot kapott. Muraközi István 
polgármesterrel Berettyóújfalu gazdag múltjáról, mozgalmas jelenéről és ígéretes jövőjéről beszélgettünk.

lesz az inkubátorház és a termelői piac bővítése 
is. A második a város intézményrendszerének 
felújítása volt. Megtörtént a felnőtt és a gyer-
mek háziorvosi rendelő felújítása, újjáépítettük 
az egyik óvodánkat, kettőt pedig felújítottunk, 
két csoportszobával bővül a bölcsődénk, meg-
szépült a Bihari Múzeum és a polgármesteri 
hivatal épülete, és restaurálták a zsinagógát. A 
harmadik célkitűzés a lakosság életminőségét 
javító pályázatokon való részvétel volt. Ilyen a 
zöldváros-beruházás, amely a közterek parko-
sítását, szabadtéri fitneszpark és csónakázótó 
kialakítását jelentette. Saját forrásból cseréltük 
energiatakarékos rendszerre a város teljes köz-
világítását. 

‒ Melyek a jövőre záruló Kisfaludy Prog-
ram legfontosabb elemei?

‒ A pályázaton nyert több mint kétmilliárd 
forintos összegből a Bihar Termálliget gyó-
gyászati részlegének felújítása történik meg. 

1999-ben minősítették gyógy-
vízzé az itteni termálvizet. A 
strand és az uszoda mellett a 
termálvíz a helyi kórházban 
szolgálja a gyógyítást. Meg-
újul a gyógyfürdő főépülete, 
s itt kap helyet a járóbeteg-
szakellátás és a nappali szana-
tórium. Bővül a fürdő fedett 
része is. A komplett balneo-
lógiai kezelésekkel jelentősen 
bővül a gyógyászati szolgál-
tatások köre. Mindezt a jövő 
tavasztól vehetik igénybe a 
fürdővendégek. 

Muraközi István

1965-ben született Berettyóújfalu-
ban. Kereskedelmi üzemgazdász-
ként hazai vállalatoknál dolgozott, 
majd 1990 után saját vállalkozást 
alapított. 1998 óta végez közéleti 
munkát. 2002-ben került a városi 
képviselő-testületbe, 2006-ban vá-
lasztották alpolgármesterré, 2010 
őszén pedig polgármesterré. Nős, 
két felnőtt lány édesapja.

hajdú-Bihar megye második legnagyobb zsinagógája kulturális rendezvényhelyszínként is szolgál

‒ Milyen a város kulturális élete?
‒ Egy gondolat erejéig hadd utaljak visz-

sza Berettyóújfalu történelmi múltjára, hiszen 
az abban rejlő kettősség máig meghatározza 
kulturális gyökereit. Az egyik ilyen kötődés 
az egykori falu a maga népművészetével, a 
másik pedig a polgárosodott megyeszékhely a 
zeneoktatással, az irodalomtanítással. Nem vé-
letlen, hogy az idei városnapunkon díszpolgári 
címet kapott dr. Váradi Judit zenepedagógus, a 
Debreceni Egyetem adjunktusa, és Bak István-
né, a Bihar Néptáncegyüttes alapítója. 

Szép hagyományunk, hogy minden évben 
Nagyváraddal közösen ünnepeljük meg a Ma-
gyar Kultúra Napját. Június második felében 
megtarthattuk az egyhetes kulturális és mű-
vészeti fesztivált, június 14-én pedig a frissen 
átadott Zsinagóga Kultúrtérben a Budapesti 
Fesztiválzenekar adott koncertet. Augusztus 
végén kerül sor az V. Berettyó Nemzetkö-
zi Néptáncfesztiválra, szeptemberben pedig 
gaszro- és kulturális fesztivált szervezünk. Jöj-
jenek el, legyenek a vendégeink! ■

A Bihar termálliget egész évben várja a fürdőzni vágyókat

Egyek kínálata: 53 hektáros ipari park

Az ipari park várja a befektetőket

Több mint egy évtizedes tervet sikerült megva-
lósítani Egyeken azzal, hogy befejeződött az ön-
kormányzat tulajdonában lévő ipari park közmű-
vesítése, fejlesztése. A beruházásra a nagyközség 
2016-ban nyert pályázati támogatást, a műszaki 
átadásra pedig a múlt év decemberében került 
sor. Mint Miluczky Attila polgármester elmond-
ta, már vannak érdeklődők, folynak a tárgya-
lások a hasznosításról, de szerződés még nem 
született, így továbbra is várják a befektetőket. 

A cégeket a városvezető szavai szerint egy 
nagyon jó logisztikai adottságú, teljes infra-
struktúrával ellátott iparterület fogadja Egye-
ken. – Fontos előnye, hogy ekkora, 53 hektá-
ros egybefüggő terület Kelet-Magyarországon 
nincs máshol, Debrecent kivéve. A környező 
négy megyeszékhely egy-egy óra alatt elér-
hető. Az utak és a közművek kivitelezésekor 

magas minőségre, európai színvonal elérésé-
re törekedtünk – mondta a polgármester. Az 
autópályák melletti iparterületeken már nincs 
helyben munkavállaló, messziről kell utaztatni, 
vagy külföldön kell toborozni. – A községünk 
erőssége, hogy ezektől nem túl távol, de tőlük 
mégis kellően messze van ahhoz, hogy az ide 
települő vállalkozások Egyeken és környékén 
potenciális munkavállalókra találjanak. A nyil-
vántartásunk szerint nagyjából ötszázan ingáz-
nak naponta Jászberénybe, Jászfényszarura, 
Szolnokra, Debrecenbe, Miskolcra, Egerbe, de 
akadnak, akik naponta két és fél órát utaznak 
oda és vissza Budapestre. Ezek az emberek akár 
napi 15 órát is távol vannak otthonuktól, hogy 
megkeressék a megélhetésükhöz szükséges 
pénzt. Ők nagyon szívesen dolgoznának hely-
ben, illetve vannak olyan munkavállalók ná-
lunk, de akár Tiszacsegén, Tiszafüreden is, akik 
családi vagy egyéb okokból nem tudják vállalni 
az ingázást, ők szintén helyben keresnék a bol-

Hasznosításra vár Egyek 53 hektá-
ros, teljes infrastruktúrával ellátott 
ipari parkja. A nagyközség polgár-
mestere, dr. Miluczky Attila kiemelte, 
hogy egybefüggő, kitűnő elhelyez-
kedésű, kiváló logisztikai adottságú 
az ipari park, amely reményeik sze-
rint rövidesen helyben biztosít majd 
munkát az ingázóknak. 

dogulást. Egyeken nagyon gyorsan összever-
buválható legalább ötszáz jó munkaerő. Ezért 
érdemes idehozni akár termelő, akár logisztikai 
vállalkozást – nyilatkozta a polgármester. 

Az önkormányzat a helyben élők érdekeit 
szem előtt tartva törekszik az ipartelepítésre, sze-
retnék az ingázás terheitől megszabadítani őket. 
Ezen felül az önkormányzat bevételeit is növelné 
az iparűzési adó, hiszen mivel máshol dolgoznak 
és teremtenek értéket, az ő munkájuk nyomán fi-
zetett adó más település vagyonát gyarapítja. Ha 
sikerülne növelni az iparűzésiadó-bevételt, az 
életkörülmények javítására fordíthatnák a több-
letforintokat. – Ideális lenne, ha olyan befekte-
tő érkezne, aki egyben hasznosítaná a területet, 
de más megoldásra is nyitottak vagyunk. Az a 
célunk, hogy körülbelül ötszáz embernek ideá-
lis, minőségi munkahely jöjjön létre a település 
határában – mondta végezetül Miluczky Attila 
polgármester. ■

Dr. Miluczky Attila

1972-ben született Balmazújváros-
ban. 1997-ben végzett gépészmér-
nökként a BME--n, majd Németor-
szágban doktorált az aacheni RWTH 
Egyetemen. Korábban ügyvezetőként 
és főmérnökként dolgozott. 2010-től 
Egyek polgármestere. Hitvallása sze-
rint a legkönnyebb azokat a csatákat 
megnyerni, amelyeket meg sem kell 
vívni.

Derecske városa
töretlenül fejlődik
Az Alföld különleges környezeti élményvilá-
gában, három tájegység határán helyezke-
dik el derecske városa, melynek jelenkori 
történetében számos kiaknázásra váró le-
hetőséget teremtett az, hogy az M35-ös au-
tópálya révén nemrég bekapcsolódhatott 
az ország vérkeringésébe. Bordán szabolcs 
polgármester vendégei voltunk.

‒ Miért fontos Derecskének az M35-ös?
‒ Az autópálya érkezésével új fejezet kez-
dődött a város életében, hiszen általa a hazai 
gazdaságfejlesztés egyik jelentős fókuszpont-
ja, Debrecen, és annak befektetési környezete 
szinte karnyújtásnyi távolságra került tőlünk. 

Ezért az önkormányzat az eddigieknél is 
nagyobb hangsúlyt fektet a város gazdasági 
fejlesztésére, kiemelten támogatjuk a vállalko-
zásokat, legyen szó helyiről vagy betelepülő-
ről. Ennek következtében nemrég elindult egy 
beruházás, melynek során egy élelmiszer-ipari 
cég jóvoltából gyár, illetve üzemcsarnok léte-
sül, amely több mint ötven ember számára biz-
tosít majd megélhetést. 

‒ Ezt tekinthetjük az első lépésnek?
‒ Céljaink között szerepel, hogy a közeljö-

vőben minél több vállalat települjön hozzánk, 
ezért szeretnénk bővíteni a meglévő ipari par-
kunkat. Fontos számunkra, hogy magas legyen 

a város lakosságának fog-
lalkoztatottsága, és minél 
szélesebb szolgáltató szek-
torral rendelkezzünk.

Derecske kisvárosias jel-
legével, élhető léptékével, 
kedvező ingatlanáraival 
máris vonzó célpontjává 
vált a debreceni panelekből 
kertes házba vágyók számá-
ra. Az életminőséget növelő 
szolgáltatások, a sportolási és szórakozási le-
hetőségek bővítésével még vonzóbbá szeret-
nénk tenni a településünket.

‒ Napjainkban milyen beruházások zajla-
nak Derecskén?

‒ Az új, 28 férőhelyes bölcsődénk kivite-
lezése júniusban kezdődött el, melyre nagy 
igény mutatkozott.  Az új piaccsarnokunk inf-
rastruktúrájára, berendezésére szintén jelentős 
támogatást nyertünk, így a helyi lakosok ellá-
tási színvonalának emelése érdekében bővít-
hetjük a piac által nyújtott szolgáltatásokat. 
Hamarosan az egész településen korszerűsítjük 
a közvilágítást, a közvilágítási program kereté-
ben LED-esre cseréljük a lámpáinkat.

‒ Derecskét hozzávetőlegesen nyolc és fél 
ezren lakják, s ez a szám esztendők óta válto-
zatlan.  

‒ A népességszám növekedése érdekében 
támogatjuk a fiatalok helyben maradását, új 
lakóövezeteket jelöltünk ki, melyeknek az 
átminősítése elkezdődött. Célunk, hogy az 
elkövetkező években Derecske gazdaságilag 
erős, a befektetőknek vonzó célpontként tün-
dökölhessen az ország térképén. ■

Bordán Szabolcs

2006-ban mérnökinformatikusként 
diplomázott a Debreceni Egyetem 
Műszaki Főiskolai Karán, később 
gazdaságinformatikus és fejlesztéspo-
litikai oklevelet is szerzett. 2014-ben 
lett a derecskei önkormányzat kép-
viselő-testületének tagja. 2019 ősze 
óta a város polgármestere. Munkáját 
küldetésnek tekinti, de minden sza-
badidejét gyermekeinek szenteli.

derecske új főtere a szolgáltatóházzal és a Piaccsarnokkal
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Nádudvar a befektetőknek    
és a felüdülni vágyóknak is vonzó

‒ A mai napig meghatározó ágazat Nádudvaron 
a mezőgazdaság? Ráépül erre a feldolgozóipar?

‒ Igen, és e kettő, valamint a hozzájuk kap-
csolódó szolgáltatások adják a város gazdasági 
stabilitásának alapját, illetve versenyképes-
ségét. A Kite Zrt. rendkívül széles termékpa-
lettája, a Hage Zrt. és a NAGISZ Zrt. itteni 
telephelyei, valamint a Nádudvari Élelmiszer 
Kft. országosan kedvelt termékei hírünket vi-
szik az országhatáron túlra is. E nagy cégek-
től, és a hozzájuk csatlakozó kisebb beszállítói 
vállalkozásoktól származik az önkormányzat 
iparűzésiadó-bevételeinek tetemes része. Egyéb-
ként az agrárszektor jelenti a legnagyobb foglal-
koztatót Nádudvaron, ugyanis a vállalkozások 
teljes vertikuma, az őstermelőktől a nagyválla-
latokig megtalálható nálunk ebben az ágazatban. 

‒ A közelmúltban milyen infrastrukturális és 
egyéb fejlesztések, beruházások történtek a vá-
rosban? Melyek a jelenleg is folyamatban lévők?

‒ Már a korábbi városvezetés is tett lépése-
ket abba az irányba, hogy Nádudvar arculatát 
a modern kor igényeinek megfelelően alakítsa. 
2014-ben épült az új városháza, majd meg-
történt a piac felújítása, később sportcentrum 
épült, és olyan közterületi fejlesztések valósul-
tak meg, amelyek során parkokat és sétányokat 
alakítottak ki. E funkcióbővítő városfejleszté-
sek második ütemében tovább bővült a piac, 
a társasházi övezetben parkolók épültek, de 
létesült görpálya a fiataloknak, valamint ku-
tyafuttató. Napjainkban 13 uniós és hat hazai 
forrású projekt megvalósítása van folyamat-
ban. Hamarosan kezdődik a gyermekorvosi 
rendelő felújítása, hosszabb távon a fürdő 
szolgáltatásainak minőségi fejlesztésében is 
gondolkodunk, de például még idén nyáron 
elkészül ugyanott a vizes játszótér, a gyerekek 
nagy örömére. 

A turisztikai beruházások közül megem-
lítem a rendezvénytér szebbé tételét, a régi 
városháza épületében pedig ősszel kiállítótér 
nyílik, valamint egy hozzá kapcsolódó aján-

A több mint 8700 lakosú település Hajdú-Bihar megye nyugati részén található. Mátyás király 1461-ben 
adott mezővárosi rangot Nádudvarnak, majd a későbbi községet a több évtizedes infrastrukturális fejlesz-
téseknek köszönhetően 1989-ben ismét várossá nyilvánították. Maczik Erika polgármesterrel beszélgettünk.

dékbolt. Nádudvaron a gyógyturizmus mellett 
szeretnénk a kulturális turizmust és a termé-
szetjárást is erősíteni. 

‒ Nádudvar híres a népművészeti ha-
gyományairól. A paraszti kultúra és a 
pásztorművészet tárgyai mellett a 
település nevezetes a fekete cse-
repekről…

‒ Valóban, ha bárhol el-
hangzik városunk neve, akkor 
sokaknak elsőre a fekete ke-
rámiák jutnak az eszébe. Ezt 
az ősi műfajt sikerült mindmá-
ig megőrizni, a Fazekas család 
bő háromszáz éve folytatja ezt a 
mesterséget. Nádudvar központjában 
több fazekasművész bemutatótermében száz-
nál is több műtárgy és vásárfia várja a vendé-
geket. A művelődési házban egy Hungarikum-
pályázatnak köszönhetően hamarosan helyi 
érték kiállítás nyílik, mivel a nádudvari fazekas-

ság Prima Primissima-díjjal 
kitüntetett nemzeti érték. 

‒ Idegenforgalmi szem-
pontból ugyancsak vonzó a 
nádudvari fürdő gyógyhatású 
termálvize. Milyen szolgálta-
tások várják a vendégeket?

‒ Az a tapasztalatunk, 
hogy a fürdő látogatóinak 
több mint a fele a környező 
településekről és távolabbról 
érkezik hozzánk. Külön érde-
kesség, hogy Hajdúszobosz-
lóról is ellátogatnak hozzánk 
a külföldi vendégek. A 2000-
ben teljeskörűen felújított 
Nádudvari Strand- és Ter-
málfürdő gyógyvize kiváló 

minőségű, s elsősorban mozgásszervi és nőgyó-
gyászati panaszokra javasolt. A négy medencén 
kívül gyógyászati részleg, napozóterasz, szau-

nák és gőzkabinok, frissítő masszázsok, 
foci- és röplabdapályák, játszóterek 

várják a kikapcsolódni és felüdül-
ni vágyó vendégeket. A két hor-
gásztó, a szemet gyönyörköd-
tető természeti környezet és a 
Hortobágy közelsége pedig 
egyaránt vonzza a kerékpáros 
és a bakancsos turistákat.

‒ Végezetül arra kérem, 
hogy említsen meg néhányat a 

nádudvari programok közül.
‒ Nádudvar két legnagyobb esemé-

nye tavasszal a Pásztormajális, amely sajnos 
idén elmaradt, valamint a szeptemberi Város-
nap, amelyre viszont minden bizonnyal sor ke-
rülhet. Gondolkodunk egy különleges turisztikai 
attrakció újraélesztésén is, amely az 1580-as 
laponyagi ütközetnek állít emléket, amikor egy, 
a térségben portyázó török sereget sikerült meg-
állítani a környező végvárak és hajdúvárosok 
katonáival. Reméljük, jövő ilyenkor a késő re-
neszánszot megidéző vigasságon önök is a ven-
dégeink lesznek. ■

Maczik Erika

1973-ban született Nádudvaron. 
A Debreceni Egyetemen terület- és 
településfejlesztési szakgeográfus, 
valamint földrajztanári diplomát 
szerzett. 2017-ben közigazgatási 
szakvizsgát tett. Számos vidék- és 
területfejlesztési témájú publikáció 
szerzője. 2019 őszétől Nádudvar 
polgármestere. Férjezett, három 
gyermek édesanyja. 

A Városháza modern, kétszintes, üveghomlokzatú épületét 2015-ben adták át

A fürdő télen-nyáron várja a vendégeit
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Hajdúdorog nagy becsben tartja az örökségét
dorog, ahogyan az itteniek nevezik, 1639-
ben mezővárosi címet kapott, ám 1886-ban 
lemondott városi rangjáról, és ismét község, 
majd később nagyközség lett. A városi rangot 
1989. március 1-jén nyerte vissza. horváth 
zoltán polgármester a település gazdag tör-
ténelméről, a város jelenéről és hajdúdorog 
legérdekesebb látnivalóiról beszélt magazi-
nunknak.

‒ Miben különleges Hajdúdorog történelmi 
öröksége? 

‒ A hét öreg hajdúváros egyike vagyunk, 
amely nem csupán a történelmünket, hanem a 
jelenünket és a jövőnket is meghatározza. Ami 
a többi, református hajdúvárostól megkülön-
böztet bennünket, az a görögkatolikus vallás. 
Ennek az oka nem más, mint az, hogy erre a 
területre a Bocskai-féle szabadságharc után ke-
leti rítusú népek telepedtek le. Abban, hogy a 

magyarországi görögkatolikusoknak 1912-ben 
önálló egyházmegyéje lett, nagy szerepe van 
Hajdúdorognak. Akkoriban a templomunkat 
székesegyházi rangra emelték, amely a mai na-
pig is a legszebb épített örökségünk. Az itt élő 
emberek ragaszkodnak a hagyományaikhoz, a 
szokásvilágukhoz, amelynek leglátványosabb 
példája a Krisztus-katonaság fennmaradása. E 
húsvéthoz köthető hagyománynak megfelelve 
a legények nagypéntektől húsvétvasárnapig 
múlt századi viseletbe öltözve teljesítenek 
szolgálatot a székesegyházban. 

‒ Mi jellemzi a város gazdaságát?
‒ Közlekedési szempontból Hajdúdorog 

fekvése jónak mondható azzal együtt is, hogy 
a közeli autópályához nincs közvetlen csatla-
kozásunk. A lakosságszám közel kilencezer fő. 
Mintegy tízezer hektárnyi szántó öleli körül a 
települést, s ez nagymértékben meghatározza 
a hajdúdorogi emberek megélhetési forrásait, a 
növénytermesztésnek kitüntetett a szerepe a te-
lepülés életében. Legfontosabb terményeink a 
takarmánykukorica, a napraforgó, a kalászosok, 
a csemegekukorica, a zöldborsó és a meggy. 
Fontos fejlesztési iránynak tartom az ehhez kap-
csolható élelmiszerfeldolgozó-ipar bővítését, 
erősítését. Az állattenyésztés területén az igen 
jelentős juhállomány, valamint a sertés- és szar-
vasmarhatartás emelhető ki. 

‒  Hogyan alakul Hajdúdorogon a munkaerő-
piaci helyzet?

‒ Az egyik legnagyobb foglalkoztató ser-
tésvágóhidat és húsfeldolgozót üzemeltet vá-

rosunkban, de jó néhány kisebb, ipari tevé-
kenységet folytató vállalkozás is működik a 
településen. A legtöbben a mezőgazdaságban 
találnak maguknak bevételi forrást. 

‒ Milyen látnivalók várják a Hajdúdorogra 
érkezőket?

‒ Elsőként az impozáns látványt nyújtó szé-
kesegyházat említem, amelyben a szentély és 
a főhajó között megcsodálható ikonosztáz 11 
méter magas és 7 méter széles, s ez a legna-
gyobb görögkatolikus ikonfal Magyarorszá-
gon. Ugyancsak kiemelkedő építészeti érték 
az 1660-as években épült árkádos városháza, 
amely valamikor a hajdúk szálláshelye volt. A 
körülbelül 50 méter hosszú erődfal-maradvány 
a székesegyház kertjének északi oldalát szegé-
lyezi. De érdemes felkeresni a tájházunkat és 
a helytörténeti gyűjteményünket is, a strand-
fürdőnk pedig minden vendégünknek igazi 
felüdülést kínál gyermek-, tan- és termálme-
dencéjével. ■

Horváth Zoltán

1989-ben született Hajdúnánáson. 
Okleveles gazdasági és vidékfej-
lesztési agrármérnök. A Szentsírnak 
őrhelyén című dokumentumfilm ötlet-
gazdája. 22016-ban az ő felterjesz-
tésére vették fel a Krisztus-katonaság 
hagyományát a szellemi kulturális 
örökségek nemzeti jegyzékébe. 
2019 ősze óta Hajdúdorog város 
polgármestere.A hajdúdorogi görögkatolikus székesegyház

Hosszúpályi él 
a lehetőségekkel
A település történetének külön érdekessége, 
hogy a Váradi regestrumban olvasható 1219-
es első említését követően rendkívül gazdag a 
róla szóló levéltári anyag, ugyanis hosszúpá-
lyi egészen a 20. század elejéig igen sokszor 
cserélt gazdát. A mai nagyközség mindennap-
jairól zara András polgármestert kérdeztük.

‒ Debrecentől délkeleti irányban mindössze 17 
kilométerre található a nagyközség. Felmerült-e 
már önökben a városi rang megszerzése?

‒ Korábban többször is szóba kerültek a 
várossá nyilvánítással járó előnyök, ám mivel 
időközben a feltételek szigorodtak, a tízezres 
lakosságszám elérése is kritérium lett, le kellett 
mondanunk erről a lehetőségről. Hosszúpályi la-
kosainak száma az elmúlt tíz évben növekedett, 
községünket most 5900-an lakják, de a lélek-
szám-gyarapodás tavaly megtorpant. Nagyköz-
ségként nem indulhatunk a városok számára kiírt 
pályázatokon, és a faluprogramban meghirdetett 
lehetőségektől is elesünk. Mindezek ellenére, el-
sősorban sikeres TOP-os pályázatoknak köszön-
hetően a település dinamikusan fejlődik, szépül. 

‒ Milyen fontosabb fejlesztések, illetve beru-
házások történtek, vagy éppen zajlanak jelenleg 
is Hosszúpályiban?

‒ A csapadékvízelvezető-rendszer felújítása, 
mintegy 150 millió forintos beruházás keretében 

a település keleti részén befejeződött, és van be-
nyújtva egy újabb, hasonló célú pályázatunk. A 
piactér egy részét, hozzávetőlegesen 400 m2-t 
fedetté tettünk, s egy újabb pályázat révén ez 
még az idén tovább folytatódik, közel hasonló 
piacterület kerül tető alá. Önerőből épül ugyanitt 
egy faszerkezetes, térkövezett elárusítóhely is.

 A legnagyobb idei beruházásunk a 198 millió 
forintból épülő két csoportszobás, 24 férőhelyes 
bölcsőde. Ha minden a terv szerint halad, jövő év 
elején fogadhatja már a legkisebbeket.

‒ Hosszúpályi egyik nevezetessége a Zichy-
kastély. Azzal mi a helyzet?

‒ Az épület homlokzata, szintén pályázati for-
rásból, néhány éve megújult. A Zichy-kastély ad 
otthont a művelődési háznak és a könyvtárnak. A 
régi magtárépület 2016 óta ismét önkormányzati 
tulajdonban van. Teljes rekonstrukciója néhány 
éve elkezdődött, jelenleg a belső terek kialakí-
tása zajlik, melyekben állandó és időszakos ki-
állításokat szeretnénk rendezni. Sőt, egy kávézó 
és egy süteményes bolt megnyitása is szerepel a 
terveink között. Az emeleten lévő patinás, bolt-
íves termet konferenciák és kulturális rendezvé-
nyek helyszínévé szeretnénk alakítani. 

‒ Milyenek a munkalehetőségek a települé-
sen?

‒ A legnagyobb foglalkoztató maga az önkor-
mányzat, és annak intézményei. Az orvosi mű-
szereket gyártó üzem 40-60, a két TÜZÉP-telep 
15-20 munkavállalóval működik. Rajtuk kívül 
kisebb építőipari és szolgáltatási-kereskedelmi 
vállalkozások kínálnak munkalehetőségeket, 
a közfoglalkoztatottak pedig a vízelvezetők és 
az árkok karbantartásában segédkeznek, illetve 
részt vesznek a fóliás növénytermesztésben, va-

lamint a térkő- és árokelem-gyártásban. A felso-
rolt számadatokból kiderül, hogy a munkaválla-
lók többsége Debrecenben talál magának állást. 

‒ Milyen látnivalók és milyen programok vár-
ják a Hosszúpályiba érkezőket?

‒ Szálláshelyeket a településen néhány ma-
gántulajdonban lévő vendégház kínál, a látniva-
lók közül pedig a falumúzeum és a tájház mellett 
a bormúzeumot emelhetem ki, utóbbi számos 
programmal várja a vendégeit. Tavaly sajnos el-
maradt, idén viszont július 17-én ismét megren-
dezzük a falunapot Pályi Piknik néven. Aki csak 
teheti, legyen a vendégünk! ■

A kétszintes magtár a 18. század végén épült

Zara András

1963-ban Hosszúpályiban született. 
Debrecenben szerzett középfokú 
iskolai végzettséget. 2002 óta dolgo-
zik a Hosszúpályi Önkormányzatnál. 
2006 és 2010 között képviselő. 
2010-től 2019-ig alpolgármester, 
2019-től Hosszúpályi polgármestere. 
Két gyermeke és két unokája van. 

Hajdúhadház büszke hajdúváros,        
ahol a fiatalok otthonra lelnek

‒ Hajdúhadház 13 ezres lélekszámú város. Me-
lyek a legfontosabb értékei, jellemzői?

‒ Bocskai István a nevével fémjelzett szabad-
ságharc után hét városban telepítette le a hajdú-
kat, ezek egyike a miénk. Számunkra a hajdú 
örökség meghatározó.

Büszkék vagyunk a nemzeti fajtajegyzékben 
szereplő, védjegyet kapott hadházi lapos ká-
posztára. Ősidők óta termeljük, s vannak családi 
gazdaságok, ahol savanyú káposztát készítenek 
belőle. Magas a C-vitamin-tartalma, gyönyörű 
aranysárga, és ahogy mondani szoktuk, ebből 
készül a legjobb magyar savanyú káposzta. A 
mostani vidékfejlesztési folyamatokra és az elér-
hető forrásokra nagy várakozással tekintünk, hi-
szen ennyi támogatás korábban soha nem volt. A 
káposztatermelést stratégiai ágazatnak tekintjük, 
amit fejleszteni lehet és fejleszteni is kell, mivel 
ez nagyon komoly értéke a településnek. 

Szintén annak tekintjük azt, hogy közel 
nyolcezer hektár erdő van a város határában. 
Szeretnénk fejleszteni az erdei turizmust, vannak 
turistautak, erdei tanösvény és kilátó, egy öthek-
táros területen megvalósult az erdei bringapark.

A város határában lévő homokdombokon év-
századokon át termesztettek szőlőt, igyekszünk 
ezt a hagyományt feléleszteni, a régi fajtákat 
megmenteni, de újakkal is kísérletezünk. A haj-
dani szőlőskertek közül egyet, a Gáborkertet si-
került felújítanunk, itt nyitottuk meg a település 
múltjára jellemző borászati és szőlőművelési ha-
gyományokat bemutató turisztikai létesítményt, 
az Othello Borházat. 

Ezenkívül van a városnak saját rezisztens 
köszmétefajtája, most került be a fajtajegyzékbe, 
erre is nagy várakozással tekintünk. 

‒ 2010 óta áll a város élén. Ezalatt milyen 
fejlesztéseket tudtak megvalósítani? Sikerült-e 
igénybe venni uniós és kormányzati támogatá-
sokat? 

‒ Többszörösére nőtt a város vagyona, az élet 
minden területén – oktatás, egészségügy, turiz-
mus – történtek fejlesztések. Az önkormányzati 
ingatlanok 90 százalékát rendbe tettük, de újak 
is épültek. A támogatási lehetőségeket ki tudtuk 
aknázni sok milliárd forintos értékben, jelenleg 

Fejlődő, múltjára büszke település Hajdúhadház sok fiatallal, sok gyerekkel. Egyre többen költöznek a város-
ba, mert úgy érzik, hogy a település kiváló helyszín az otthonteremtésre. Ezt szolgálja a bölcsődebővítés, és 
számos további fejlesztés – tudtuk meg Csáfordi Dénes polgármestertől, akit a település bemutatására kértünk.

is hasonló volumenű fejlesztések folynak, csu-
pán ebben az évben tíz utcát aszfaltozunk. Az 
Országos Bringapark Program keretében épült 
meg erdei kerékpáros „singletrail” pályánk 30 
milliós költséggel, és új épületszárnnyal bővül 
a városi bölcsőde. Az utóbbi azt jelzi, hogy van 
jövője a településnek. A fejlesztések a város él-
hetőbbé, komfortosabbá tételét szolgálják.

A városban 2010 óta négy játszótér, egy 
kondipark, egy skatepark, több élőfüves és egy 
műfüves labdarúgópálya épült. Elkészült a Sze-
derjes Sport- és Konferencia Központ, melyben 
vívóterem, futópálya és kültéri kosárlabda-pálya 
is található. Emellett felújítottunk minden iskolai 
sportlétesítményt, és újakat is építettünk.

Döntés született a Debrecen és Nyíregyhá-
za közötti 4-es főút négysávosításáról, aminek 
biztosan lesz jótékony hatása nálunk is. Hajdú-
hadház fekvése jó, félúton vagyunk a két me-
gyeszékhely között. Az utóbbi időben kétsze-
resére-háromszorosára nőttek az ingatlanárak, 
hatalmas beköltözési hullámot tapasztalunk. 

Az elmúlt két évben az üres 
ingatlanok gazdát cseréltek, 
megújultak, társasházak épül-
nek. Több céggel tárgyalunk 
lakóparkok építéséről, és a 
kkv-szektor szereplői is erő-
södnek. 

Májusban született meg a 
döntés arról, hogy „Infrastruk-
turális fejlesztések megvalósí-
tása Hajdúhadház városban” 
címmel  600 millió forint támo-
gatást kapunk, ebből a belvá-
rostól a katonai bázis bejáratáig 
vezető út teljesen megújul.

‒ Mit tart az elmúlt tíz esztendő legnagyobb 
eredményének?

‒ Az utóbbi évtized legnagyobb eredménye, 
hogy meg tudott változni a város, megújult a 
szellemisége, arculata. 2010-ben azt tapasztal-
tuk, hogy az emberek többsége el akar költöz-
ni, a fiatalok közül kevesen tervezték, hogy itt 
maradnak. Ez teljes mértékben megváltozott. 
Komoly eredmény, hogy a fiatal párok, csalá-
dok külföldről hazaköltöznek, és házat újítanak 
fel vagy építenek. Számunkra ez mutatja, hogy 
Hajdúhadházra úgy tekintenek, mint kiváló lehe-
tőségre az otthonteremtéshez.

‒ Milyen városi rendezvényekre számíthatunk 
a nyár végén, ősz elején?

‒ A Hajdúhadházi Szabadtéri Színházi Fesz-
tivál június végén kezdődött, és egészen augusz-
tus 31-ig tart, s egy seregnyi színvonalas előadást 
tart repertoáron.  A Hadházi Káposztás Napokra, 
amely Hajdú-Bihar megye egyik legnagyobb 
gasztronómiai rendezvénye, szeptember 10. és 
12. között kerül sor, ennek programjait e napok-
ban véglegesítjük.

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

Csáfordi Dénes

Tősgyökeres hajdúhadházi. A Deb-
receni Egyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karán szerzett tanári diplomát. 
Dolgozott általános iskolai igazga-
tóhelyettesként, terjesztési és lapér-
tékesítő vezetőként a Lapcom Zrt.-
nél, és régióvezetői pozícióban a 
Medialog Logisztikai Zrt.-nél. 2010 
óta Hajdúhadház polgármestere. 
Nős.

A hajdúhadházi református templom, előtte Bocskai István erdélyi fejedelem lovas szobra 

A park mögött látható Városháza 1912-ben szállodának épült
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‒ Lassan harminc éve annak, hogy Nyíradony 
városi rangot kapott. Mivel készülnek e kerek 
jubileum megünneplésére?

‒ 1992 januárjának első napján lépett hatályba 
az a köztársasági elnöki határozat, amely Nyír-
adony települést várossá nyilvánította. 2022 te-
hát jubileumi év a település történetében, hiszen 
a várossá válás 30. évfordulóját ünnepelhetjük 
meg. Terveink szerint ehhez a kerek jubileum-
hoz kapcsolódóan egy nagyszabású rendezvény-
sorozatot kívánunk megvalósítani a településen. 
Igyekszünk minden generáció és minden helyi 
közösség számára érdekes programokat szervez-
ni az elkövetkező évben. A programsorozat kap-
csolódik a már hagyománnyá vált városi, illetve 
térségi kulturális és sportrendezvényeinkhez, 
de természetesen bővíteni fogjuk ezeket a jubi-
leumhoz kapcsolódó elemekkel. Összegző és a 
jövőbe mutató, az elkövetkező nemzedékek szá-
mára is kézzel fogható tartalmat jelentő nyomta-
tott és digitális formában egyaránt megjelenő ki-
adványok elkészítését is tervezzük. Szeretnénk a 
lehető legszélesebb közönséggel megismertetni 
a 30 éves város múltját, jelenét és a jövőbeli cél-
kitűzéseit a „Tiszteld a múltat, alkosd a jövőt!” 
jelmondatunk mentén.

‒ Pályázatok útján nyílnak-e lehetőségek gaz-
daságélénkítő projektek indítására? Milyen a 
foglalkoztatottság Nyíradonyban, milyen a mun-
kaerő-piaci helyzet?

‒ Nyíradony igazi erejét az itt élő szorgalmas 
emberek munkája mellett a településen működő 
vállalkozások jelentik, hiszen ők biztosítanak 
munkát az itt élő emberek számára, ők nyújtják 
azokat a szolgáltatásokat, amelyek nélkülözhe-
tetlenek a lakosság számára. A vállalkozások 
működőképességének segítése és a vonzó helyi 
gazdasági környezet kialakítása érdekében kezd-
te meg a város vezetése a modern Nyíradony 
megteremtésének érdekében a Tudományos és 
Technológiai Park kialakítását. Ennek megelőző 
lépéseként került sor a települést átszelő 471-es 
számú főút pályaszerkezetének megerősítésére 
és felújítására 2019-ben. 

A városban létesülő Tudományos és Tech-
nológiai Park egyedülálló lehetőséget kínál a 
gazdasági szféra szereplői számára, mert azon 
túl, hogy a szükséges vonalas és digitális inf-
rastruktúra elérésének feltételeit teremti meg a 
vállalkozások számára, biztosítja azt is, hogy 
egy fejlett környezetben tudják a saját fejleszté-
seiket megvalósítani, alapkutatás, ipari kutatás, 
technológiai fejlesztés, valamint gyártmány- és 
termékfejlesztés keretében. A Tudományos és 
Technológiai Park feladata tehát, hogy a jövő 
próbáit kiálló infrastruktúrával, magas színvona-
lú létesítményekkel és innovatív szolgáltatások-
kal biztosítsa a szükséges ökoszisztémát, katali-
zálja az innovációs folyamatokat.

Nyíradony a befektetőkben és a                
turizmusban látja a lehetőségeket

A város Hajdú-Bihar megye északkeleti peremén, Debrecentől mindössze 26 kilométer távolságra található, a 
471-es főút mentén. Vasútállomása a Debrecen–Mátészalka vasútvonal része. A megye városait tekintve Nyír-
adony hátrányos helyzetű térségben helyezkedik el, ám a városvezetés mindent elkövet annak érdekében, hogy 
felzárkózzanak a szerencsésebb adottságú települések mellé. Tasó Béla polgármesterrel beszélgettünk. 

‒ Milyenek Nyíradony turisztikai adottságai? 
Ezen a téren terveznek-e további beruházásokat?

‒ A térség legjelentősebb gazdasági és re-
kreációs potenciálja az Alföld legnagyobb egy-
befüggő erdőterülete, a Gúthi-erdő. Nyíradony 
városában mindig is másokért tenni akaró és 
felelősséget vállaló emberek éltek, olyan kö-
zösségben, ahol odafigyelnek egymásra, ahol a 
vendégeket mindig jó szívvel fogadják. Ezért 
is válhatott a turisztika a település egyik kitö-
rési pontjává az elmúlt időszakban. Szálláshe-
lyek épültek és létesülnek folyamatosan annak 
érdekében, hogy az egyedülálló természeti 
értékek a világ bármely tájáról érkező kedves 
látogató számára feltárulhassanak. 

A település turisztikai lehetőségeinek minél 
teljesebb körű kihasználása érdekében magán-
beruházások megvalósításával az elmúlt évek-
ben folyamatosan növekedett az elérhető szál-
láshelyek száma, illetve a turisztikai attrakciók 
köre. A városban már jelen van a legmagasabb 
szintű ellátást biztosító egészségügyi és well-
ness-szolgáltatásokat nyújtó szálláslehetőség, 
de megtalálhatók a klasszikus falusi vendéglá-
tásra vágyó látogatók igényeit kiszolgáló ven-
dégházak is. 

A látogatóközpont építése jelenleg is zajlik, 
ami rendezvényteremmel, számos attrakció-
val, konferenciateremmel felszerelten enged 

Tasó Béla
1978. július 8-án született Debre-
cenben. 1998-tól kezdődően a 
nyíradonyi Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőjeként dolgozott, majd 
2013-tól a Nyíradonyi Járási 
Hivatal kormánytisztviselőjeként 
tevékenykedett egészen 2019 ok-
tóberéig, polgármesterré történő 
megválasztásáig. Nős, két fiúgyer-
mek édesapja.

A városi sport- és rendezvénycsarnok harangi Imre olimpiai bajnok ökölvívó nevét viseli 

betekintést az ide látogatók számára a Gúthi-
erdő egyedülálló növény- és állatvilágára.

‒ A turisztikai főszezon hátralévő hónapjai-
ban milyen programok kelthetik fel olvasóink 
érdeklődését?

‒ A pandémia miatt ebben az évben a szoká-
sosnál később, augusztus utolsó hétvégéjén ke-
rül megrendezésre a Ligetaljai Kulturális Napok 
elnevezésű rendezvénysorozatunk, ami három 
napon keresztül színes és sokrétű programok 
sorát vonultatja fel a közönsége számára. Sport, 
klasszikus, kortárs és népzene, hagyományápo-
lás, gasztronómia, térségi és megyei kirakodóvá-
sár várja mindazokat, akik vendégként hozzánk 
látogatnak a nyár utolsó hétvégéjén. 

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

Komádi városa keresi a kitörési pontokat

Az Iskola utcai játszótér nemrég készült el

településünk gazdasági övezetében, megfele-
lő infrastrukturális háttérrel, hathektáros te-
rületet alakítottunk ki. Eddig ebből mintegy 
négyezer négyzetmétert tudtunk kiadni, ám 
a további befektetők és vállalkozásaik meg-
oldást jelenthetnének a foglalkoztatási ne-
hézségeinkre – mondta tóth Ferenc, Komádi 
polgármestere.

‒ Sikeres pályázataiknak köszönhetően 2020-ig 
800 millió forintot költhettek beruházásokra. Mi-
lyen fejlesztésekkel büszkélkedhet a város? 

‒ A 800 milliós keretösszeget a kerékpárúttól 
kezdve a zöldváros projekten át az infrastruk-
turális fejlesztéseink töltik ki. Új, fedett piac és 
játszótér létesült, a városrehabilitáció keretében 
szociális lakásokat építettünk, amelyeket sike-
resen ki is tudtunk adni a rászorulóknak. Az út-
fejlesztések és a járdaépítések a mindennapokat 
könnyítik meg. Alsólugas romániai településsel 
közös környezetvédelmi pályázatunk keretében 

a városhatárban lévő egykori vályogvető gödröt 
alakítottuk át madármegfigyelő állomássá. Ezzel 
sikerült egy nagy tájsebet eltüntetni. 

Most fejeződik be az idősotthon építése. 200 
millió forintos kormányzati támogatással 35 fő 
elhelyezésére lesz alkalmas a szép, 21. századi 
épület. Jelenleg a 25 férőhelyes, korszerűtlen te-
lephelyen működő két idősotthonunk egy hely-
színre kerül, megszűnhet a várólista. Amint a 
szakhatóságok megadják az engedélyt, megnyit-
hatja kapuit az új idősotthon. 

‒ Sikerült egyensúlyt teremteni a foglalkoz-
tatásban?

‒ A legnagyobb foglalkoztató az önkormány-
zat, mintegy 500 közmunkással. 850 fővel indul-
tunk, ez idáig csupán 350-nel sikerült csökkente-
ni a létszámot. A legfontosabb oka ennek, hogy 
viszonylag kevés a mobil munkaerő. Vagy ra-
gaszkodnak a családhoz, vagy az ingatlant nem 
tudják megfelelő áron értékesíteni. Akad, aki 
multinacionális cégnél kezd dolgozni, ám amint 
lejár a kormányzati támogatás, a cég azonnal a 
következő munkaerőt keresi helyette.  

A gazdasági övezetünkben kialakítottunk 
egy területet, megfelelő infrastruktúrával. A 
beruházások megoldást jelenthetnének a fog-
lalkoztatás területén. A hat hektárból azonban 
egyelőre csak négyezer négyzetmétert tudtunk 
kiadni. 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt be-
ruházásként felépülő börtön 250 munkahelyet 
jelentene Komádinak. Állami beruházásról van 
szó, az engedélyes tervek elkészültek, a többi az 

állam szándékán múlik. A 250 fős munkavállalói 
listát a leendő vidéki börtönök közül harmadik-
ként sikerült feltöltenünk. 

‒ Jelentős a turizmus szerepe a város éle-
tében?

‒ A horgászturizmus említésre méltó, a Se-
bes-Körösön a nagy sodrás miatt a legyezőhor-
gászat dívik a környékbeliek körében is. Az új 
horgásztó nagy halakkal vonzza a szenvedélyes 
pecásokat. A vadászok apróvadra, őzre jönnek 
hozzánk. Mindez inkább egynapos turizmust 
jelent, ezért szeretnénk több napra növelni a 
vendégeink itt tartózkodását. Ennek érdekében 
új szálláshelyeket adtunk át. Folyamatosan szer-
vezzük programjainkat, augusztus 14-én lesz a 
lovas nap, 15-én pedig megtartjuk a városnapot. 

A kerékpáros turistáknak biztató hír lehet, 
hogy 60 kilométeres kerékpárutat tervezünk, 
amely a környező településeket fűzné fel Észak-
Békésben és Bihar déli részén. A terv elkészült, a 
nyomvonal már megvan. ■

Tóth Ferenc

1962-ben született Komádiban. 
Debrecenben a Tanítóképző Főis-
kolán szerzett diplomát. Komádiban 
az általános iskolában kezdett el 
tanítani, majd öt évig Szegeden volt 
pedagógus. Később visszatért Bihar-
ba, és 19 éven át a csökmői általá-
nos iskolában dolgozott.  2010-től 
Komádi polgármestere. Nős, egy fiú 
édesapja.

Földes nagyközség fejlődése évek óta töretlen

– Milyen beruházások valósultak meg az elmúlt 
években, és melyek vannak folyamatban?

– Településünk életében fontos esemény volt, 
hogy átadtuk az új óvodánkat és bölcsődénket. 
Felújítottuk valamennyi intézményi konyhánkat, 
és folyamatban van a másik óvodai telephely 
melegítőkonyhájának felújítása. Szebbé tettük 
a játszótereinket. A község egészségügyi ellá-
tása rendezett, elkészült a fogorvosi rendelő, és 
pályázatot nyújtottunk be a fogorvos szolgálati 
lakásának felújítására. Feladatunk továbbá az 
alapellátásban dolgozó orvosoknak az eszközbe-
szerzésekben való segítségnyújtás. Megújultak 
a közösségi színtereink, végleges helyet kapott 
a könyvtár. Elkészültek a községháza felújításá-
nak tervdokumentációi, rövidesen benyújthatjuk 
a pályázatot. Járdákat építettünk, utcákat aszfal-
toztunk. Augusztusban fejeződik be az általános 
iskola korszerűsítése, bővítése. A település köz-

területeinek szépítésébe, valamint a hulladék 
összegyűjtésébe önkéntes fiatalokat vontunk be.

– Vannak-e munkalehetőségek Földesen?
– Közel háromszáz vállalkozás működik a 

településen. Az agrárjellegű tevékenységeket a 
családi tulajdonban lévő Rákóczi Mezőgazdasá- 
gi Kft. végzi. Nagy örömünkre a Mirelite Mirsa 
Zrt. feldolgozóüzem építésébe kezd 2022-ben 
Földesen, új munkahelyeket teremtve. A Bel- 
ügyminisztériumtól elnyert pályázat segítségé- 
vel sor kerülhet az asztalosüzem bővítésére, s en- 
nek köszönhetően jó néhány közfoglalkoztatott 
visszakerülhet a munka világába, tisztességes 
munkabérhez jutva.

– Több kikapcsolódási lehetőséggel is büsz- 
kélkedhetnek. Melyek ezek?

– A magas sótartalmú gyógyvizünkre 
ala- pozott strandfürdőnk a főszezonban tart 
nyitva.Terveink között szerepel a fejlesztése, 

A négyezer lakosú település ön-
kormányzata nagy hangsúlyt he-
lyez a teljes körű infrastrukturális 
háttér biztosítására, a munkahely-
teremtésre és a lakosság életmi-
nőségének javítására. Jeneiné dr. 
Egri Izabellával, Földes polgár-
mesterével beszélgettünk. 

például egy fedett medence és gyógyásza-
ti részleg kialakítá- sa, pályázati forrásokból. 
Jó táboroztatási lehe- tőségeket kínálnak az 
apartmanházak, melyekben egy időben 72 
személy pihenése biztosított. A faházak vizes-
blokkjait és minikonyháit idén újítottuk fel, de a 
kemping bővítésében is gondolkodunk.

– Lesznek-e nyári programok?
– Augusztus elején tartjuk a III. Pálinka 

és Ifjúsági Fesztivált. Nagyközségünk legna- 
gyobb rendezvénye kétévente, András-napon 
a Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó a Szélró-
zsa Hagyományőrző Egyesület szervezésében, 
amelyre a határon túlról is minden alkalom- 
mal várunk vendégeket. A kilencediket még 
megtarthattuk, ám hogy idén sor kerülhet-e a 
tizedikre, még kérdéses. Ha nem, akkor 2022 
novemberében már bizonyosan találkozhatunk 
ezen a rendkívül színes, gazdag programokkal 
csalogató eseményen. ■

A Földesi termálfürdő és szabadidőközpont

Jeneiné dr. Egri Izabella

Több évtizede dolgozik a közigaz- 
gatásban, 16 éve Földes polgár- 
mestere. A szülőfaluja érdekeit szem 
előtt tartva igyekezett bővíteni tudá- 
sát, 2011-ben jogi diplomát szerzett 
a Debreceni Egyetemen. Legfonto- 
sabb célja a munkahelyteremtés, és 
így a település népességmegtartó 
erejének növelése. Férjezett, két 
gyermek édesanyja.
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Hortobágy,          
ahol az ég a földet éri

‒ A Hortobágy a világörökség része, s ennek 
megfelelő környezetet terveztek kialakítani egy-
fajta szemléletváltás segítségével. Mit értek el 
eddig?

‒ A COVID-19 miatt nehéz volt állni a 
sarat, de elértünk olyan eredményeket, ame-
lyek a polgármesteri célkitűzések között sze-
repeltek. A Magyar Falu Programban tavaly 
sikeresen pályáztunk. Sok olyan tevékenység 
folytatódott, amelyet Vincze Andrásné, volt 
polgármester asszony és képviselőtestülete indí-
tott el. A Romániával közösen beadott pályázat 
eredményeképpen a falu közvilágítását korsze-
rűsítettük, madárbarát lámpákat szereltünk fel, 
fényszennyezésmentes település lettünk. Tanös-
vényeket hoztunk létre a Hortobágy folyón és a 
folyóparton. Tavaly orvosi eszközök beszerzésé-
re nyertünk pályázatot, s nemrég állt csatasorba a 
közterület-karbantartó gépünk, külső renoválást 
kap a faluházunk. Nagy hangsúlyt fektetünk az 
utak és a járdák korszerűsítésére.  

‒ Hazánk legnagyobb területű községe Hor-
tobágy. Ez különleges kihívás?

‒ Annyiban kihívás, hogy gondoskodnunk 
kell a hozzánk tartozó településekről és major-
ságokról. A szociális és a tanyagondnoki szol-
gáltatásunk segítségével támogatjuk az ott élőket 
mindennapi gondjaik megoldásában. Most nyí-
lik lehetőség a külterületi utak felújítására, ami 
nagyban könnyíthetné az ottani életet.

‒ Az elvándorlás meghatározza a lakosság 
összetételét?  

‒ A fiatalok elvándorlása, mint minden hazai 
kistelepülést, minket is érint, de folyamatosan 
keressük az új ötleteket. A vírus a közösségi élet 
lehetőségét elvette tőlünk, de jó az iskolánk, jó 
az óvodánk. Ha friss házasok érkeznek a telepü-
lésre, jó helyen tudják majd a  gyerekeiket. Inf-
rastrukturálisan jó helyzetben vagyunk. Üresen 
álló telkeink vannak, várjuk az érkezőket. 

A Hortobágyi Nemzeti Park részeként egy természeti kincs „ölében 
ülnek”, vallja büszkén Jakab Ádám András, Hortobágy község pol-
gármestere. Óriási sikerként könyvelik el, hogy tavaly a National 
Geographic 50 legkedveltebb úti célja közé választották a Hortobágy 
tájegységet, s benne településüket.

Jakab Ádám András

1986-ban született Hortobágyon, 
azóta is a községben él. Színészi, 
bábszínészi háttere tanította meg 
csapatban dolgozni és közösség-
ben gondolkodni. 2019 ősze óta 
Hortobágy község polgármestere. 
Hitvallása, hogy tiszta szívvel és 
kézzel, felelősséggel, kellő alázattal 
és eredményorientáltan szolgálja 
szülőhelyét.

‒ A turizmus helyzete hogyan alakult? 
‒ A belföldi turizmusra helyezzük a hang-

súlyt. Településünkön húsz falusi szállásadó 
várja az idelátogatókat. A vendégek számos ki-
kapcsolódás közül választhatnak. Felejthetetlen 
látványosság a daruvonulás, a lovasbemutató, a 
pusztakocsikázás, a pusztai állatpark, a madár-
kórház, a nemzeti park látogatóközpontja. Ön-
magában a puszta is monumentális élmény. A 
Hortobágyi lovasnapok és a kihajtási ünnep idén 
sajnos elmaradt, de a behajtási ünnepet október-
ben megtartjuk.

Terveink között szerepel egy népművészeti 
fesztivál. Reményeink szerint jövőre, Szent Iván 
éjjeléhez kötődően tartanánk meg, „Forduló” el-
nevezéssel. A méltán híres, évente megrendezett 
Hortobágyi Hídi Vásár a Hungarikum pályáza-
ton nyert támogatást és részvételi lehetőséget a 
Hungarikum Fesztiválra. A Hortobágyi Nemzeti 
Parkkal és a Hortobágyi Természetvédelmi és 
Génmegőrző Nonprofit Kft.-vel közösen nyer-
tünk egy turisztikai fejlesztési pályázatot. Az 
önkormányzat feladata, hogy felújítsa a vásárte-
ret, a vízi színpadot, és kitisztíttassa a Hortobágy 
folyó medrét. 

‒ Milyen szlogennel csábítaná a településre 
az olvasóinkat?

‒ Hortobágy, ahol az ég a földet éri. ■

A parkoló autók sokaságából látható, hogy a hídi vásárra minden évben több ezren érkeznek

Egy cég, amely gondosan            
vigyázza a Hortobágy értékeit

A Hortobágyi Természetvédelmi és 
Génmegőrző Nonprofit Kft. a Hor-
tobágyi Nemzeti Park védett ter-
mészeti területein, közel nyolcezer 
hektáron működik, természetvédel-
mi fenntartási, valamint génmeg-
őrzési feladatokat lát el. A puszta 
természeti értékeit megőrizve fenn-
tartotta a régi magyar haszonálla-
tok (magyar szürke szarvasmarha, 
nóniusz ló, hortobágyi racka, házi 
bivaly) hortobágyi állományait. 
Medgyesi Gergely Árpád ügyve-
zetővel beszélgettünk.

A gazdag állattartó hagyományokkal rendelkező hortobágyon   a szürkemarha gulya hajtása impozáns látványt nyújt

‒ Arra kérem, hogy röviden mutassa be a Horto-
bágyi Nonprofit Kft.-t.

‒ Magyarország egyik legnagyobb állami 
tulajdonban lévő mezőgazdasági vállalkozása 
a miénk, ám mivel kft., és nem költségvetési 
szerv vagyunk, magunknak kell előteremte-
nünk a működésünkhöz szükséges forintokat. 
Nálunk található a legnagyobb magyar szürke 

szarvasmarha-állomány, amely ilyenkor, nyár 
közepén a borjakkal együtt körülbelül három-
ezer állatot jelent, s miénk az ország legnépe-
sebb rackajuh-állománya is, a Mátai Ménesben 
pedig mi tartjuk a legtöbb nóniusz lovat. 

Társaságunk üzemelteti a Kilenclyukú híd 
mellett lévő Hortobágyi Csárdát, amely idén 
322 éves. A karlócai békekötés esztendejéből 
származik egy okirat, amelyben Debrecen vá-

rosa engedélyezi a csárda tu-
lajdonosának a borértékesí-
tést, méghozzá az érmelléki 
bakator borokét. Egyébként 
már a kora középkorban 
fontos kereskedelmi útvonal 
haladt el errefelé, marhákat 
hajtottak, sót szállítottak.

‒ A járványhelyzet befo-
lyásolta-e a működésüket?

‒ Mivel a bevételeink kö-
zel hatvan százaléka a turiz-
musból származik, a zárás 
hónapjait mi is megéreztük. 
Azonban a komoly bevé-
telkiesés ellenére egyetlen 
munkatársunkat sem kellett 
elbocsátanunk, a zárva tartás 
idején együtt csinosítottuk, 
tettük még szebbé a csárdát, 
és közvetlen környezetét. 

Szerencsére a nyár elejétől fogva nem pa-
naszkodhatunk, egyre több vendég érkezik 
hozzánk. A csárda étlapján elsősorban helyi 
ételek szerepelnek, törekszünk arra, hogy 
az alapanyagokat, a húsoktól a fűszerekig 
mi magunk termeljük meg, vagy a környék-
ről szerezzük be. Vendégeink hamisítatlan, 
a hungarikumok közt szereplő marhagulyást 
kóstolhatnak, megízlelhetik a rackával töltött 

káposztát, a slambucot, vagy éppen a túrós 
csuszát mangalicapörccel. 

‒ A Hortobágy 1999 óta a világörökség ré-
sze. Ez mi mindennek köszönhető?

‒ Sokan, amikor erről hallanak, azt gondol-
ják, hogy ezt a megtisztelő címet Hortobágy a 
természeti adottságainak köszönheti, hiszen a 
puszta növény- és állatvilága valóban különle-
ges, a darvak vonulását pedig legalább egyszer 
az életében mindenkinek látnia kell. Azonban 
a Hortobágy egyúttal kulturális világörökség 
is, tehát a címet a máig élő pásztorhagyomá-
nyoknak is köszönheti. Azt szoktam monda-
ni, hogy mi valójában nem csupán őrizzük a 
hagyományt, hanem a mindennapjainkban is 
megéljük. Az elmúlt több száz évnek az idő 
múlásával változó hagyományait mutatjuk be 
a különböző rendezvényeinken. 

‒ Ezek közül melyek a legfontosabbak?
‒ A legrangosabb pusztai ünnepnapjaink a 

tavaszi Kihajtási Ünnep, a pünkösdi Országos 
Gulyásverseny és Pásztortalálkozó, a Hortobá-
gyi Lovasnapok és az őszi Behajtási Ünnep. 
Sajnos az egyik legnépszerűbbet, a Hortobágyi 
Lovasnapokat, melyen legutóbb közel 20 ezer 
látogató vett részt, sem tavaly, sem az idén nem 
tudtuk, tudjuk megtartani. 

Rendezvényeinket az elmúlt években a tele-
pülés önkormányzatával és a Hortobágyi Nem-
zeti Park Igazgatóságával együttműködésben, 
közösen szerveztük.  Augusztus 20-a és 22-e 
között közös szervezésben az idén eddig el-
maradt rendezvényeink pótlásaként egy közös 
nagy rendezvénysorozatot tartunk Pusztán 
Ünnep néven. A három nap alatt kerül megren-
dezésre a Hortobágyi Hídivásár, az Országos 
Gulyásverseny és Pásztortalálkozó, és a Mátai 
Ménesben színvonalas fogathajtó és díjugrató 
versenyeket láthatnak a kilátogató vendégek. 
A programokat könnyű- és népzenei fellépők, 
koncertek, néptánccsoportok színesítik. 

Érdemes felkeresni a honlapunkat, ahol sok 
érdekes információ olvasható a programja-
inkról. Persze, aki személyesen is ellátogat a 
kora tavasztól október végéig folyamatosan, 
naponta megrendezendő pusztaprogramjaink-
ra, megtapasztalhatja a hajdanvolt betyárvilág 
különlegességeit, láthat például lófektetést, 
megtudhatja, hogy mi a patrac, sőt a bátrabbja 
csergetheti a karikás ostort. Mely utóbbit éppen 
a múlt hónapban vették fel a hungarikumok lis-
tájára. ■

A pásztorviseletek ma is nagy becsben állnak
Medgyesi Gergely Árpád

1997-ben a Szarvasi Mezőgaz-
dasági Főiskolán szerzett diplomát, 
majd a főiskola elvégzését követően 
a Kiskunsági Nemzeti Park Igazga-
tóságán kezdett el dolgozni, ahon-
nan 2014-ben került a Hortobágyi 
Nonprofit Kft.-hez gazdálkodási 
vezetőként. 2015-től a társaság ügy-
vezetője. 7 gyermek édesapja és 
feleségével jelenleg ikreket várnak.
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Megyéről megyére–Fedezzük fel kincseinket!

Köszönjük kedves olvasóinknak, minden támogatónknak  
és közreműködő partnerünknek az elmúlt 10 évet!

Fedezzük fel továbbra is együtt Magyarország kincseit!

Kövecsesné Takács Tünde
és a Cosmo Média Kft. csapata


