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A megyének fontos a Jászkunság
  kreatív és hagyománytisztelő ereje

‒ Közgyűlési elnökké választásakor hangsúlyoz-
ta, hogy továbbra is a megye kulturális hagyo-
mányainak és értékeinek gondozását, a szellemi 
és művészeti élet felpezsdítését, az egészségügy 
és az ökoturizmus fellendítését tartja az önkor-
mányzat legfontosabb feladatainak. Az eddigi 
eredményekkel mennyire elégedett?

‒ Két évvel a hivatalba lépésem után már 
van annyi tapasztalatom, hogy az elért részered-
ményekről értékelést adjak, hiszen a pandémia 
ellenére számos területen történt előrelépés a 
megyében. Persze éppen a mögöttünk hagyott 
viszontagságos időszak eredményeinek objek-
tív feltárása érdekében a nagyobb ívű összeg-
zést meghagynám a ciklus végére. Úgy vélem, 
a feladatokat és a kihívásokat elsőre jól sikerült 
megfogalmaznom, de a munkám fókuszát ki 
kell egészítenem az uniós források fogadása és 
a területi tervezésben véghez vitt szerepvállalás-
sal, melyet nagyrészt a megyei önkormányzat 
szakértő közreműködésének irányítása tesz ki. 
Ami tény, hogy sokat dolgozunk az értékeink 
megőrzéséért, ott állunk motorként a megyei 
jótékonysági akciók mögött, élő a kapcsolatunk 
a megye lakosaival és a civil szervezeteivel. Fá-
radhatatlanul munkálkodunk a megye és a Tisza-
tó turizmusának fejlődéséért, és sokat teszünk a 
helyi termékek iránti kereslet felpezsdítéséért, a 
kisebb és nagyobb termelők „helyzetbe hozásá-
ért” is. Ma a legfontosabb feladatunk mégis az, 
hogy területi szereplőként a Jász-Nagykun-Szol-
nok megyébe érkező forrásokat célzottan és ha-
tékonyan forgassuk be a településeinkbe, az őket 

A BVSC-ben kezdtem el vízilabdázni, majd a 
Vasasban, később pedig a Szegedi VE-nél foly-
tattam. Sportpályafutásom meghatározó állomása 
volt, amikor 2014-ben a Szolnoki Dózsához iga-
zoltam. Akkoriban lettem a magyar vízilabda-vá-
logatott első számú kapusa, a klubcsapatommal 
pedig a következő három évben a bajnokság első 
helyén végeztünk, majd 2017-ben pedig meg-
nyertük a LEN Bajnokok Ligáját, ami a klub-
csapatok legrangosabb trófeája. Ugyanabban az 
évben az úgynevezett európai szuperkupát is el-
hódítottuk.

Az elmúlt hét esztendőt, amely sportkarrierem 
csúcsának mondható, Szolnokon töltöttem. Eb-
ben az élhető, családcentrikus városban kezdték 
meg gyermekeim a bölcsődét, óvodát, később 
pedig az általános iskolát. Feleségemmel azért 
is szeretünk itt élni, mert kétgyermekes szülők-
ként sokkal könnyebb a gyerekeket edzésekre 
vagy különórákra vinni, s ennek köszönhetően 
több időt tudunk együtt tölteni. A most kilenc és 
tizenegy éves gyermekeinknek tulajdonképpen 
minden eddigi élményük ehhez a városhoz köt-
hető. Jóllehet Budapesten születtem, ám ha bárki 
megkérdezi tőlem a „származásomat”, szolnoki-
nak vallom magam.

S noha az aktív vízilabdázást idén, a tokiói 
olimpiát követően befejeztem, a jövőben sem 
szakadok el a megyétől. Ugyanis Szolnokról in-
dul el a civil életem is, itt kezdtem el vállalkozó-
ként dolgozni. Egy jó barátommal három évvel 
ezelőtt létrehoztunk egy céget, amelynek tulaj-
donos-ügyvezetője vagyok. Jelenleg elsősorban 
fertőtlenítőszereket gyártunk és forgalmazunk, de 
a jövőben számos innováció szerepel a terveink 
között. 

Azaz mindent egybevetve, sportolóként Jász-
Nagykun-Szolnok megyében értem el legjobb 
eredményeimet, s reményeim szerint a magán-
életben is meg tudom majd valósítani azt a tö-
rekvésemet, hogy minden helyzetben a legtöbbet 
adhassam mindazoknak, akik számítanak rám. 

Végezetül pedig ezúton is hadd köszönjem 
meg válogatott csapattársaim nevében is azt a 
feledhetetlen szurkolói támogatást és biztatást, 
amelyet a tokiói olimpia heteiben kaptunk.

Önt pedig arra kérem, Kedves Olvasó, hogy 
olvassa jó szívvel a kezében tartott megyei ma-
gazint, s ha legközelebb Szolnokon jár, remélem, 
találkozni fogunk!

Nagy Viktor 
Európa- és világbajnok, 

olimpiai bronzérmes vízilabdázó

Kedves Olvasó!

Jász-Nagykun-Szolnok megye hazánk egyik legjelentősebb mezőgazdasá-
gi régiója. Iparszerkezetében fontos a gép-, az élelmiszer- és a vegyipar, 
valamint a feldolgozóipar különböző ágazatai. Egyes térségeiben megha-
tározó az idegenforgalom. Hubai Imrével, a megyei közgyűlés elnökével 
készítettünk interjút. 

Szeptemberben Győrfi Lajos szobrászművész (balról a második) lett az új nagykunkapitány

összekötő infrastruktúrába és a helyi gazdaság 
fejlődésébe, hiszen mindannyian szeretnénk egy 
versenyképesebb, élhetőbb és vonzóbb megyé-
ben élni.     

‒ Elkezdődött a 2021‒2027-es tervezési idő-
szak stratégiai és projektszintű előkészítése a me-
gyében, melyet összesen 255 millió forinttal tá-
mogat a magyar állam és az Európai Unió. Sok 
újdonság várható az előző időszakokhoz képest?

‒ Elkészültek a fejlesztési források megalapo-
zását jelentő stratégiai dokumentumaink, melye-
ket a megyei közgyűlés egyhangúlag fogadott el. 
Tervezőmunkánk országos szinten is figyelemre 
méltó, mivel azon kilenc megye között vagyunk, 
akik elsőként küldték meg a fejlesztési doku-
mentumaikat Magyarország Kormányának. A 
2021–27-es ciklusban várható TOP Plusz for-
ráskeretünk megközelíti a 90 milliárd forintot, 
mely közel azonos az elmúlt ciklusban megítélt 
és sikeresen felhasznált TOP-forrás összegével. 

Ìfolytatás az 5. oldalon

Hubai Imre
1974-ben született Karcagon. 1993-
ban családjával mezőgazdasági vál-
lalkozást alapított. 2003-ban végzett 
a SZIE Kertészettudományi Karán ker-
tészmérnök szakon. 2013-tól 5 évig a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vi-
dékfejlesztésért felelős alelnöke, 2019-
től a megyei közgyűlés elnöke. 2020-
tól a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 
elnöke. Négy gyermek édesapja.

www.stadlerrail.com

FOKOZATOSAN MAGYARORSZÁG LEGFORGALMASABB VASÚTVONALAIN

UTAZZON AZ EMELETEN
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Kuttyogtatás: 
A kuttyogtatás az egyik 
legősibb halfogási mód-
szer, még a honfoglaló 
őseink hozták hazánkba. 
A kuttyogtató elnevezésű 
halászszerszám harcsafo-
gásra használt segéd-
eszköz. A kuttyogtató 
egyenes vagy enyhén 
íves állású, 35-40 cm-es, 
lapos fogórészén hengeres 
kiképzésű, a másik végén 
elkeskenyedő és ovális 
alakú, 3-4 cm-nyi átmérő-
jű talpban, fejben vagy 
tányérban végződő, fából 
faragott vagy esztergált 
készség, amellyel harcsát 
hívogató hangot lehet 
kiadni. 

A hAboS iSLer:
A habos islernek a formáján és csokis bevonatán kívül nem sok köze van az oszt-
rák lekváros süteményhez, az eredeti ischlerhez. A különleges édességet hegedűs 
László szolnoki cukrász álmodta meg. A habos isler receptjét Szolnok a véletlen-
nek és hegedűs László találékonyságának köszönheti. hiszen úgy készült legelső 
alkalommal, hogy a mester, sajnálván a megmaradt tojásfehérjét, felverte habbá, 
forró cukorsziruppal édesítette, és egy csöppnyi ecettel stabilizálta, majd legelő-
ször vajas tésztába töltötte. ez a tészta viszont hamar megkeményedett, ezért 
legközelebb már fahéjjal ízesített omlós linzertésztába töltötte a habot. A szolnoki 
isler ezenkívül számos változtatáson ment keresztül, míg elnyerte mai formáját. 

A kArikáS oStor:
A karikás ostor a pásztornépek jel-
lemző terelőeszköze. Formája, fo-
násmódja szinte azonos, a díszítés-
ben találunk eltérést. Párhuzamait a 
keleti rokon népek pásztorkultúrá-
jában megtaláljuk, különösen a ka-
zahok, kirgizek, nogaj-tatárok népi 
kultúrájában láthatunk az alföldi-
vel megegyező karikás ostorokat. A 
hortobágyi pásztorokat leginkább a 
Nagykunság, kiváltképp karcag és 
kunmadaras, meg a hajdúság adta. 

A koLoPi GyóGyiSzAP:
kevesen tudják, hogy Magyaror-
szágon jelenleg csak öt minősített 
iszaplelőhely szolgáltatja a gyógyásza-
ti kezelések alapanyagát, a gyógyisza-
pot. ezek egyike, s talán a legértéke-
sebb közülük a „kolopi gyógyiszap”. 
karrierje még 1890-ben kezdődött, 
és sokáig gyógyfürdőként működött. 
kolopfürdő tiszasüly község külte-
rületén helyezkedik el. A XiX. század 
végén a terület tulajdonosa, Végess 
Sándor csak itatókutat akart ásatni 
az állatainak. Föltűnt a dolgozók-
nak, hogy egy beteg bivaly gyorsan 
fölgyógyult, s ezért szakemberekkel a 
Végess család bevizsgáltatta a kutat. 
Mivel a víz gyógyhatása beigazoló-
dott, a birtokos fürdőmedencét és 
szállodát is építtetett.

A GuLyáSFőzéS hAGyoMáNyA:
Magyarország egész területén és a kárpát-medence magyarok által lakott településein közismert ez az étel. 
Múltja ködbe vész, de aki ismeri a magyarok nagyállattartó szokásait, az nem lepődik meg, hogy az egyko-
ri pásztortársadalom ily híres értékkel ajándékozott meg minket. többféle húst is készítettek bográcsban 
eleink, a birka és a sertés is kiváló alapanyag, de az étel elnevezése maga utal rá, hogy a méltán megbecsült 
szürkemarha húsa volt a legnépszerűbb. 

Ízelítő a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárból

A megyének fontos a Jászkunság
  kreatív és hagyománytisztelő ereje

2020-ban adták át a tiszafüredet és Poroszlót összekötő kerékpáros hidat, melynek köszönhetően a tisza-tó körbetekerése immár teljesen biztonságos

Ìfolytatás a 3. oldalról
A jövő legnagyobb nyertesei a települési ön-
kormányzatok lehetnek. A leginkább égető igé-
nyekre, a közösségi közlekedésre, a települési 
infrastruktúrára, a települések elérhetőségére és 
belterületi utak felújítására, illetve létesítésére 
ezúttal is jelentős keretet terveztünk. Bizakodó 
vagyok, hiszen az eddigi visszajelzések alapján 
mindezekre az intézkedésekre biztosítja a tervez-
hető keretet az operatív program.  

‒ A megyei klímastratégia keretbe foglalja a 
helyi viszonyoknak megfelelő célkitűzéseket, a 
szükséges beavatkozásokat. A környezeti szemlé-
letformálás mekkora hangsúlyt kapott?

‒ A globális klímaváltozás századunk egyik 
legjelentősebb kihívása. Egy olyan változás, 
amely közvetlen vagy közvetett módon minden 
társadalom életére jelentős hatással lesz a Föl-
dön. Annak érdekében, hogy az ebből fakadó 
nehézségekkel meg tudjunk birkózni, a jövőben 
fellépő problémák megelőzésére, illetve ke-
zelésére már ma is nagy hangsúlyt kell fektet-
nünk. Jász-Nagykun-Szolnok megye életében 
is megfigyelhetőek az éghajlatváltozás jelei. 
Az éves középhőmérséklet emelkedik, míg az 
éves csapadék eloszlása rendkívül kedvezőtlen, 
miközben a mennyisége lassú, tendenciózus 
csökkenést mutat. Mindezek egyértelműen a 
szárazodás jelei. A szélsőséges időjárási jelensé-
gek gyakorisága, intenzitása nőtt, ami egyaránt 

hatást gyakorol az itt élő lakosságra, az élővilág-
ra, a növényekre és állatokra. Az aszály, a belvíz 
és a villámárvizek bekövetkezésének valószínű-
sége megnőtt. A kutatás-fejlesztési programok, 
a klímatudatosság hangsúlyozása az oktatásban 
és a tömegtájékoztatásban, a nemzetközi együtt-
működés növelése mind-mind a klímaváltozás 
elleni védekezés fontos területei, és mi a saját, 
megyei „klímaprojektünkkel” lokálisan is hozzá 
kívánunk járulni a célok eléréséhez. Ennek egyik 
eszköze a megyei klímastratégia megalkotása, 
amely keretbe foglalja a helyi viszonyokhoz és 
állapotokhoz igazodó célkitűzéseket, beavatko-
zásokat, együttműködéseket és törekvéseket.

 ‒ A turizmus a megye egyik kiemelkedő gaz-
dasági ágazata. Sikerült megvalósítani a négy 
évszakos kínálatot? 

‒ A megye egészére elmondható, hogy a klí-
maváltozás azért némi pozitív hatást is gyakorolt 
leginkább az aktív és ökoturizmus területén, ami 
miatt, ha nem is négy, de legalább három évsza-
kos a kínálatunk. Egyre többen élnek egészség-
tudatosan, aminek szerves része a gyógyfürdők 
látogatásán felül a helyi termékeken alapuló 
program- és gasztroturizmus fellendülése, va-
lamint a gyalogtúrákon vagy a kerékpáron, ví-
zen, lóháton eltöltött aktív szabadidő, melyek 
az elmúlt pár évben megtöbbszörözték a megye 
kínálata iránti igényeket. Sokan tekintünk ezért 
különleges potenciállal bíró gazdasági ágazat-

ként a turizmusra. Politikusként két önálló, még-
is egymást erősítő turisztikai térségért dolgozom. 
Egyrészt itt van nekünk az egyre népszerűbb és 
egyre több látogatót vonzó Tisza-tó. Másrészt 
Jász-Nagykun-Szolnok megye egésze, az Alföld 
szíve, mely az imént említetteken felül gazdag 
kulturális élményt nyújtó, önálló turisztikai már-
kával rendelkező fogadótérség. 

A szezonalitás csökkentése fontos feladatunk 
mindenhol, s konkrét lépéseket is tettünk ennek 
érdekben. A Tisza-tónál, Tiszafüreden például 
saját – megyei önkormányzati ‒ beruházásban 
a négy évszakos aktív és ökoturisztikai kínálatot 
erősítő Természetbúvár Játszóházat és Túraköz-
pontot hozunk létre. Emellett a szolgáltatók és az 
önkormányzatok is sokat tesznek a kínálat bőví-
téséért, a minőség fejlesztéséért. 

Megyénk gazdag a felszíni és a felszín alatti 
vizekben, ami jó eséllyel a jövő turisztikai si-
kereinek alapja lehet. Összességében sokat lép-
tünk előre, de tudom, hogy ez csupán a kezdet, 
és céljaink megvalósítása érdekében bőven van 
még tennivalónk. Hiszek az együttműködésben, 
a bennünket, jászkunsági embereket meghatá-
rozó identitás erejében, a kreativitásunkban és 
hagyományaink tiszteletében, közösségteremtő 
energiájában. Meggyőződésem, hogy a fejlesz-
téseket ösztönző állami szerepvállalással szoro-
san összefonódva, mindezek együttesen fognak 
bennünket továbbvinni a fejlődés útján. ■

Fontos a megyében a turizmus, a kerékpárutak fejlesztése, a hagyományok őrzése és az épített örökség óvása, mint például a szolnoki vár újjáépítése
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‒ Hogyan jellemezné a megyei kormányhivatal 
feladatellátását?

– Röviden szólva, hatékony és ügyfélbarát. 
Amikor tíz évvel ezelőtt a kormányhivatali rend-
szer felállítására sor került, éppen ezek a célok 
fogalmazódtak meg. A mi feladatunk mindezt 
helyben megvalósítani, és az elmúlt évtized alap-
ján úgy tűnik, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
is sikeres a modell. A kormányhivatal változatos 
feladatokat lát el, az okmányügyintézéstől az 
agrártámogatásokon át a népegészségügyig. De 
nekünk éppen ez az értékünk. Mindehhez egy 
szerkezetében megújult, ügyfélbarát, hatékony 
és olcsóbb kormányhivatali rendszer alakult ki, 
és egységesebb, koncentráltabb, átláthatóbb fel-
adatellátás valósult meg.

‒ Hol tartanak a kormányablakok, illetve az 
integrált ügyfélszolgálatok kiépítésével?

‒ Ha a mindenkori magyar közigazgatásnak 
van sikersztorija, akkor a kormányablak-rend-
szer létrehozása mindenképpen az. Amikor el-
indítottuk, néhány tucat ügycsoportban lehetett 
ügyeket intézni, mára több ezerben. Megyénk-
ben jelenleg tizennégy kormányablakban vár-
juk az állampolgárokat, minden járásban van 
legalább egy kormányablak. Így azt mondhat-
juk, hogy senkinek sem kell messzire utaznia 
ügyei elintézése okán. Idén ráadásul átadjuk a 
tiszaföldvári, vadonatúj, zöldmezős beruházás-
ként megvalósuló kormányablakunkat is. Emel-
lett járja a megyét a kormányablakbuszunk is, 
amellyel térségünk bármely pontjára menetrend 
szerint eljutunk, és az ügyfeleink utazással járó 
esetleges terheit csökkentjük.

‒ Milyen visszajelzéseket kapnak az állampol-
gároktól?

‒ Azt tapasztaljuk, hogy az emberek bizalom-
mal fordulnak hozzánk. Vége már azoknak az 
időknek, amikor az ügyfélnek kellett egyik hiva-
talból a másikba vándorolnia a paksamétájával. 

A megyei kormányhivatalnak        
évről évre bővül a feladatköre

2010 óta a kormány kiemelt célkitűzései közé tartozik a hatékony, erős és ügyfélbarát közigazgatás kialakítása 
és működtetése, illetve a magas színvonalú közszolgáltatások biztosítása az állampolgárok és a vállalkozások szá-
mára. Dr. Berkó Attilától, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjától kértünk interjút.

Dr. Berkó Attila

1971-ben született Cegléden. 1998-
ban az Eszterházy Károly Tanárkép-
ző Főiskolán tanári, majd Szegeden 
jogi diplomát szerzett. Több mint 
huszonhét éve dolgozik a közigaz-
gatásban, 2011 óta a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kormányhivatal-
ban. 2015-től a hivatal főigazgatója, 
2018. július elsejétől kormánymeg-
bízott. Nős, egy gyermek édesapja.

Ma a papír utazik, nem az ügyfél. Szolgáltató jel-
legű hivatalt működtetünk, azt nézzük, hogyan 
tudjuk minél gyorsabban, minél hatékonyabban 
elintézni a hozzánk fordulók ügyeit. Ez egyaránt 
tükröződik az ügyfélforgalom és ügyfeleink elé-
gedettségének növekedésében.

‒ Milyen az önök kapcsolata a települési ön-
kormányzatokkal?

‒ A kormányhivatal más feladatai mellett 
az önkormányzatok törvényes működésének 
az őre. A munkatársaim nevében is kijelenthe-
tem, hogy partneri a kapcsolat köztünk és az 
önkormányzatok között. Ez legutóbb éppen a 
pandémia alatt mutatkozott meg. A jászkunsági 
települések megmutatták, hogyan kell összefog-
ni a bajban, számíthattunk egymásra. Általában 
is elmondhatom, hogy az összefogás jellemző a 
megyénkre.

‒ Idén és a következő esztendőben mely fel-
adatok állnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal előtt? Erősödik-e az e-ügyin-
tézés?

‒ Robogó világunkkal csak akkor tarthatunk 
lépést, ha folyamatosan fejlődünk. Így mindig 
figyelünk arra, hogy mely területen miképp tu-
dunk még jobban, még hatékonyabban dolgoz-
ni. Nagyon fontos – részben új – feladatunk a 
hulladékhatósági szerepkör. Tisztább, szebb, 
egészségesebb környezetet szeretnénk, s ehhez 
a kormányhivatal az illegális szeméttelepek fel-
számoltatásával járul hozzá. Nagyon fontos cé-
lunk továbbá a családok támogatása, ezért arra 
törekszünk, hogy a kormányzati családtámoga-
tások minél könnyebben lehívhatóak legyenek. 
Magyarországnak továbbra is célja a legélhetőbb 
országok közé kerülni, és ennek minden aspek-
tusa érinti a hivatalunkat is.

‒ Végezetül arra kérem, hogy mondjon né-
hány gondolatot a közigazgatásban dolgozó 
munkatársairól…

‒ Már a korábbi évek során is megbizonyo-
sodhattunk arról, hogy a hazai közigazgatásban 
olyan szakemberek dolgoznak, akik tudásuk 
és felkészültségük alapján is méltóak a magyar 
bürokrácia hagyományaihoz. A pandémia ne-
kik, nekünk is új kihívás volt, büszke vagyok 
kollégáimra, akik a váratlan helyzetekben is 
ugyanolyan szakmaisággal dolgoztak a magyar 
emberekért. ■

  A megyei kormányhivatalnak is otthont adó, 1878-ban épült Megyeháza tisza felőli homlokzata, előtérben a Magyar rózsák kertje

idén nyáron rekordmértékű forrás állt ren-
delkezésre a fiatalok nyári munkavégzésének 
támogatására Jász-Nagykun-Szolnok megyé-
ben. ennek köszönhetően 158 millió forintból 
1542 diák nyári munkavégzését támogatták a 
nyári diákmunkaprogrammal. Munkát vál-
lalni július 1. és augusztus 31. között lehetett 
az önkormányzati szektorban, valamint a 
turizmus-vendéglátásban és a mezőgazdaság-
ban, napi 6-8 órában. Az önkormányzatnál 
dolgozó fiataloknak 126 és 164 ezer forint 
között, míg a versenyszférában munkát kapó 
diákoknak 126 és 219 ezer forint között volt 
az átlagkeresete.

Sikeres volt a nyári 
diákmunkaprogram

A CLAAS Hungária Kft.,  a magyarorszá-
gi mezőgazdasági gépgyártás vezető 
vállalata idén októberben indult üzleti 
évében ünnepli fennállásának 25. évfor-
dulóját. 
A társaság a történetének eddigi legna-
gyobb termelési volumenét teljesítette a 
2021-es üzleti évében. A siker a kiváló és 
motivált szakembergárdának és a tuda-
tos építkezésnek köszönhető. 

A pandémia ellenére, az előremutató 
gondolkodás és megújulás jegyében a  
társaság sikeresen abszolválta egy igen 
jelentős, a gyártás és logisztika területét 
és folyamatait érintő beruházását, mely 
az Ipar 4.0 jegyében született, s álta-
la megteremtette a még hatékonyabb 
munkavégzés technológiai feltételeit. 

Az első vágóasztalok 1998-ban készül-
tek el az üzemben, majd a cég az évek 
során a vágóasztalok kompetencia-köz-
pontja lett. Idén szeptemberben gurult 
le a szerelősorról a százezredik vágóasz-
tal, amely egy CONVIO modell volt. A 
CONVIO FLEX a cég legújabb fejleszté-
seinek egyike, és a csúcsmodellt képviseli 
a hevederes gabonavágóasztalok között, 
amely tavaly elnyerte az „Az év magyar 
mezőgépe” díjat is. Jelenlegi termék-
portfóliójának meghatározó részét a ga-
bonaasztalok, a speciális napraforgó- és 
kukoricaadapterek, a vágóasztal-szállí-
tó kocsik és a ferde felhordók adják. A 
CLAAS Hungária Kft. egy felelősség-
tudatos munkáltató, amely egy jelen-
tőségteljes és jövőorientált ágazatban 

tevékenykedik, ezáltal hosszú távú pers-
pektívát kínálva munkavállalóinak is. 

A minden szinten partnerségre törek-
vő vállalat számára az elődök örökségé-
nek továbbvitele mellett a folyamatos 
megújulás jelenti a jövőt, megfelelő ala-
pot teremtve ezzel a jubileumi 25 éves 
évfordulónak.

25 éves jubileumi év a CLAAS Hungária Kft.-nél

Elérhetőségek:
5200 Törökszentmiklós,  

Kombájn utca 1.
+36 56 597 600

hr-clh@claas.com
www.claashungaria.hu

A megyei kamara az ipar szolgálatában

‒ A feldolgozóipar, a kereskedelem és az agrár-
gazdaság volt a megyében a húzóerő az elmúlt 
években, utánuk következett az építő- és a szol-
gáltatóipar. Változott a rangsor?

‒ Igen, változott a sorrend, ugyanis a szolgál-
tatóipar fejlődik a legdinamikusabban, a nem-
zetgazdasági ágazatok közül a negyedik helyre 
lépett előre. A piaci igények tartósan azt jelzik, 
hogy e területen kell leginkább fokozni a vál-
lalkozói aktivitást. A szolgáltató vállalkozások 
folyamatosan gyarapítják a technológiai felsze-
reltségüket, a szakképzett munkaerő iránti igényt 
ennek ellenére nem sikerült pótolni. A vállalások 
ennek következtében fél év vagy annál is hosz-
szabb határidővel történnek. Az első toronyma-
gasan a feldolgozóipar 67% részarányával, azon 

Ipari teljesítményével Jász-Nagy-
kun-Szolnok a megyék közötti rang-
sorban esztendők óta a hetedik 
helyet foglalja el. Erről, valamint 
a szakképzésnek a munkaerőpiac 
igényeihez való közelítéséről és az 
egyéb feladatokról dr. Sziráki And-
rást, a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara 
elnökét kérdeztük.

belül 83% a gépipar teljesítése. A megyében 
nagyon jelentős a mezőgazdasági gépgyártás. A 
Szolnok‒Törökszentmiklós‒Kisújszállás tenge-
lyen megközelítőleg annyi gépet gyártunk, mint 
az ország többi megyéje együttvéve. 

Megyénk exportorientált, a 3000-3300 milli-
árdnyi megyei teljesítménynek valamivel több 
mint felét exportáljuk, döntő hányadát az Euró-
pai Unió piacára. A jól működő, nyugati tulajdo-
nú vállalkozások nemcsak termeltetnek nálunk, 
hanem részben vagy egészben áthelyezték hoz-
zánk a fejlesztést is. Nálunk megvannak ehhez 
az alapok, felkészült mérnökök állnak rendelke-
zésre, és persze szerencsés, ha ott zajlik a fejlesz-
tés, ahol az értékteremtő munka is történik. 

‒ A kamara kiemelt feladataként jelölte meg 
a szakképzés és a munkaerőpiac összhangjá-

nak megteremtését. Mennyire sikerült ezt meg-
valósítani? 

‒ A munkaerőpiacon a szakképzett munka-
erő, de már a betanított munkások körében is lé-
nyegében állandóvá vált a munkaerőhiány. Van 
munkaerő-tartalék, de a képzés nagyon hiányzik. 
Tudatosulni kellene mindenki számára, hogy a 
boldogulás alapja a munka. Ha a megyei körül-
ményeket nézem, a Jászság jár az élen az iparo-
sodás területén, utána a szolnoki térség követke-
zik, majd a Nagykunság. Eltérőek az adottságok, 
mely összefügg az elmúlt hét évtized iparpoliti-
kájával, a főváros közelségével, illetve a képzés 
eltérő színvonalával. 

‒ A kamara támogatja a beszállítói infra-
struktúra fejlesztését, erősíti a kkv-szektor meg-
jelenését önálló exportőrként az uniós és más 
piacokon. Növekedett az export?

‒ Kiemelten fontosnak tartom a beszállítói 
infrastruktúrát. Nem rangon aluli ma egy ex-
portképes cég beszállítójának lenni. Fokozato-
san teret nyerünk ezáltal a piacon, megismer-
tetjük magunkat, és később önálló termékkel 
jelenthetünk meg. Tapasztalatot lehet és kell 
szerezni, meg kell tanulni magas színvonalon 
dolgozni, folyamatában alkalmazkodni a piac 
kihívásaihoz. A sok kisvállalkozásból, amely 
elkezdte a működését, egyre több jelenik meg 
önálló exportőrként a piacon, százas nagyság-
rendről beszélhetünk. Reális esély van arra, 
hogy tartósan növekedési pályán marad me-
gyénk gazdasága. ■

A toP 50 díjátadón balról dr. Sziráki András,
 jobbról Varga Mihály pénzügyminiszter
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Szolnokot már  megyeszerte a     
Tisza fővárosaként tartják számon

‒ Az Északkelet-magyarországi Gazdaságfej-
lesztési Zóna 2030-ig szóló fejlesztési koncepci-
ójának költségvetésében Szolnok városára 330-
340 milliárd forintot irányoztak elő. Mit jelent 
ez az itt élők számára?

‒ Ez a program Szolnoknak olyan lehetősé-
get kínál, amely soha nem nyílt még előtte ko-
rábban. Talán csak a vasút 1847-es megépítését 
tudnám egy lapon említeni vele. Az akkori fej-
lesztés ugyanis a kisvárosból megyeszékhellyé 
tette Szolnokot, míg ez a program a jövő városát 
hozhatja létre itt, a Tisza partján. Az infrastruk-
turális előnyeinket, melyet a vasúti pálya, az 
autóút, valamint a vízi és a légi összeköttetés 
kínál, komolyan ki kell használnunk. Emellett 
a kultúra, az oktatás, a vállalkozásfejlesztés, az 
intézményi beruházások, a már elindított infra-
strukturális fejlesztések együttesen komoly vál-
tozásokat hoznak majd városunk életében. 

Az ezeréves Szolnok a Tisza és a 
Zagyva ölelésében, az Alföld szí-
vében található. Az itt élők legna-
gyobb büszkeségére a város az 
elmúlt években komoly előrelépést 
ért el a gazdaság több területén, 
kulturális és sportélete virágzik, 
idegenforgalma évről évre növek-
szik. Szalay Ferenctől, Szolnok pol-
gármesterétől kértünk interjút.

‒ Szolnokon az egészségügyi, illetve a mű-
szaki, logisztikai képzés további erősítésén van 
a hangsúly. Fontos a város megtartó képessé-
gének növelése, munkahelyek, megfelelő bér 
és lakhatás szükséges. Milyen eszközök állnak 
rendelkezésre?

‒ A munkahelyek jelentik az alapot. Szá-
munkra az nagy előrelépés volt, hogy kimond-
hatjuk: aki akar, az kap állást a városban, mert 
van bőven munkahely. A következő lépés a 
nagyobb hozzáadott értéket igénylő munka, 
mely értelemszerűen jobban fizet, s vonzóerő 
a fiatalok számára, de akár a Szolnokra költö-
zőknek is. A lakáspiac nálunk is dinamikusan 
bővül, rengeteg az építkezés, ám szükségünk 
van munkásszállásokra is, több vállalkozó tett 
már konkrét lépéseket ezen a területen. A meg-
tartó erő összetett kérdés. Otthon lenni, szeret-
ni a várost nem csupán munka kérdése, mert 

dolgozni akár Budapesten is lehet, s az M4-es 
megléte már szinte a főváros elővárosává teszi 
ebből a szempontból Szolnokot. A biztonság, 
a nyugalom, a kulturális és sportélet sokszínű-
sége, a rendezvények, s még sok-sok aprónak 
tűnő tényező mind-mind egyaránt fontos. Úgy 
gondolom, nagyon sokat erősödött az elmúlt 
másfél évtizedben a lokálpatriotizmus, és ez az 
alapja annak, hogy a felnövekvő generáció ne 
csupán szülővárosaként, hanem otthonaként is 
tekintsen Szolnokra.

‒ Szolnok a vasúti gépgyártás központjává 
válhat az országban. Szeretnék emellett, hogy a 
műtrágya-, illetve kénsavgyártással Szolnokon 
újra jelentőssé váljon a vegyipar. Milyen idő-
ponttal számolnak?

‒ Szolnok már most a hazai vasúti gépgyár-
tás központja, a svájci Stadler vonatgyára, a 
MÁV járműjavító bázisa és az ezekhez kapcso-
lódó sok-sok vállalkozás együttesen teszi azzá. 
A vasúti gépgyártáshoz kapcsolódik egy vasúti 
tesztpálya kiépítése, amelyen a 160, 200 és 400 
km/órás sebességgel haladó vonatokat lehetne 
tesztelni. Ez azért nem idegen Szolnoktól, mert 
a magyar vasúti park 95 százalékát itt tartják 
karban, itt szervizelik, és itt állnak rendelkezésre 
azok az eszközök, melyekkel a tesztüzemmód 
ellenőrizhető. Várjuk a kormánydöntést. Sok 
ezer család él ebből az ágazatból városunkban. 
A műtrágya- és kénsavgyártás szintén működő 
ágazat, a fejlesztése értelemszerűen a tulajdo-
nos üzleti körön is múlik. Azt is fontolgatjuk, 
hogy miképpen fejleszthető tovább a szintén 
tradicionális szolnoki vegyipar, a kénsav- és a 
műtrágyagyártás. A vegyiparnak ez a két ága 
erős Szolnokon. Annak idején a Tiszamenti Ve-
gyiművek, napjainkban a Bige Holding viszi ezt 
a programot. A most épülő kínai citromsavgyár 
a vegyipar másik szegmensét képviseli a termé-
szetes élelmiszeradalékok előállításával. 

A harmadik nagy egység, ami szükséges egy 
ilyen kreatív régió értelmezéséhez: a mezőgaz-
daság feldolgozó iparának visszaerősítése, fej-
lesztése. Ez szól húsipari fejlesztésről, sütőipari 
fejlesztésről, növényolaj-gyártásról, sörgyártás-
ról. Megyei programhoz is kapcsolódva jelen-
ti az öntözéses mezőgazdaság felfejlesztését, 
amely a térség teljes gabonatermesztésének ön-
tözését foglalja magában. Természetesen ki kell 
alakítani az állattartás legmagasabb szintjét is.

‒ A fürdők, a sportcentrum, 
a templomok, a művésztelep, 
az iskolák, a piac, a színház 
felújítása szerepelt a fejlesztési, 
beruházási tervek között. Me-
lyiket emelhetjük ki ezekből? 

‒ A fürdőink közül az egy-
kori MÁV strand már újra 
üzemel a Véső úton egy teljes 
felújítást és átépítést követően. 
Idén nyáron remekül vizsgá-
zott, szinte mindennap telt ház-
zal működött. A nagy fürdőnk, 
a tiszaligeti jelenleg 60 száza-
lékos készültségi szinten áll. 
Reményeink szerint a követke-

Szalay Ferenc

1955-ben született Esztergomban. 
Az Egri Tanárképző Főiskolán 
földrajz–testnevelés szakos tanári 
diplomát, a Testnevelési Egyetemen 
kosárlabda szakedzői képesítést 
szerzett. Szolnok polgármestere volt 
1998 és 2002 között, majd 2006 
óta napjainkig. 2010-től a Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szövetsé-
gének elnöke. 

A Városháza késő eklektikus stílusú, egyemeletes épület.     A kossuth téri főhomlokzat több mint 60 méter hosszú 

ző évben már kereshetjük a megnyitó dátumát. 
A művésztelep lényegében elkészült, még a vár 
maradványait bemutató épületünk hiányzik a 
várfalat mintázó Zagyva-parti sétánnyal együtt. 
Templomaink gyönyörűek lettek, két történelmi 
katolikus templomunk, a régi ferences rendház, 
a református és az evangélikus templom is Szol-
nok ékessége. Vannak még futó beruházásaink, 
így a színház is ilyen. E beruházások komoly 
feladatot rónak a hivatalunkra, de ez valójában 
egy nagyon kellemes gond.

‒ Az ipari park meghatározó a város gazda-
sági életében. Néhány éve megtelt. Sikerült-e új 
ipari területeket kijelölni, kialakítani?

‒ Igen, az Abony felé haladó út városból 
kivezető szakasza mellett bővítünk, itt elindult 
már a közművesítés. Folyamatosan jönnek ér-
deklődők, nagy reményeket fűzök ehhez az 
ipari övezethez. Egyébként a város ipari parkja 
mellett van egy Gima nevű ipari park is, többek 
között itt található a Béres Gyógyszergyártó Zrt. 
évről évre bővülő gyártóbázisa. Ezek mellett is 
dolgozunk, a szomszédos településekkel közö-
sen az M4-es melletti ipari övezetek kijelölésén, 
mert látjuk, hogy komoly szükségünk lesz rá.

‒ A végéhez közeledik a Tiszaligetben talál-
ható Csónakázó-tó körül zajló fejlesztési munka, 
futópálya, kalandpark készült. Mivel bővül a tu-
risztikai kínálat?

‒ Az aktív turizmus világszerte hihetet-
len népszerű, nincs ez másként nálunk sem. A 
NEFAG Zrt. vadasparkja a parkerdővel és egy 
hatalmas játszótérrel nagyon népszerű, csakúgy, 
mint a kerékpárútjaink, melyek már minden 
városrészbe elérnek. A tiszaligeti fejlesztéseink 
eddig is sikeresek voltak. Azt gondolom, a fu-
tókör a kalandpályával együtt sokak tetszését 
elnyerte, és a Csónakázó-tó feletti „átcsúszás” 
élménye miatt elég sokan ellátogatnak majd 
hozzánk. 

‒ A Virágos Magyarország által létrehozott 
kezdeményezésben Szolnok megnyerte a közön-
ségszavazást, 2017 után újra az ország Legvi-
rágosabb Úti Célja lett. Ez is vonzóvá teszi a 
várost?

‒ Ezt a programot nem csupán azért szeretem, 
mert pozitív visszajelzése parkjaink fejlesztésé-
nek. A címet az emberek adják, tehát a városve-
zetés az itt élők közösségeként tud gondolkodni. 
Márpedig egy város erejét pontosan az mutatja, 
hogy lakói képesek-e összefogni egy-egy jó cé-
lért, amelyre utána büszkék lehetnek.

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

75 éves a COOP Szolnok Zrt.
A Szolnokhoz tartozó Szandasző-
lősön 1946. június 2-án alakult 
meg a földművesszövetkezet. Ezt a 
dátumot tekinthetjük a COOP Szol-
nok cégcsoport születésnapjának. 
A COOP Szolnok Zrt. vezérigazga-
tóját, Fekete Tibort a kiskereskedel-
mi lánc jelenlegi üzletpolitikájáról 
kérdeztük.

‒ Az ország tíz megyéjében érdekelt a COOP 
Szolnok Zrt. Hány üzletük van, és mennyi embert 
foglalkoztatnak?

‒ Az idén 75. jubileumát ünneplő COOP Szol-
nok cégcsoport tíz megyében közel száz telepü-
lésen van jelen, összesen 157 üzlettel, amelyek-
nek többsége ‒ 150 üzlet ‒ COOP mini, COOP 
ABC és COOP Szuper kategóriában üzemelő 
élelmiszerbolt, a többi pedig gazdaboltként, va-
lamint iparcikk- és ruházati szaküzletként műkö-

dik. Cégcsoportunk Győrben és Zagyvarékason 
egy-egy sütőüzemet is működtet, melyek a saját 
bolthálózaton túl külső megrendelőket is ellát-
nak sütő- és cukrászipari termékekkel. A cégcso-
portban a feladatokat 1800 fő munkavállalóval 
végezzük el.

‒ Az, hogy cégük a COOP hálózat tagja, mi-
lyen előnyöket jelent akár üzleti szempontból, 
akár a vásárlók szemszögéből?

‒ A COOP-csoport ma Magyarország első 
számú, a legnagyobb lefedettséggel rendelkező 
hazai kiskereskedelmi lánca, amely 100%-ban 
magyar tulajdonú. A COOP franchise rendsze-
rének tagjaként egységes megjelenésű, saját 
beszerzési és logisztikai rendszerrel rendelkező, 
erős gazdasági csoporthoz tartozunk, mely stabil 
hátteret biztosít jelenlegi és jövőbeli fejlesztése-
inkhez is. A COOP-csoport 450 tagvállalatból 
álló népes családjából cégcsoportunk boltszám 
alapján második, forgalom alapján a harmadik 
legerősebb láncszem, a forgalmi részarányt te-
kintve pedig körülbelül 11%-ot képvisel. A ve-
vők számára a COOP név garanciát jelent arra, 
hogy az üzletekben mindig magas minőségű, 
friss kínálattal találkozzon. A választékunk leg-
alább 80%-a hazai előállítású termék, országos 
szinten mintegy 3000 hazai beszállító partnerrel 
dolgozunk együtt. Ezt a választékot igyekszünk 
folyamatosan a vásárlói igényekre optimalizálni. 
Az ettől az évtől már mobiltelefonos alkalmazá-

son is elérhető COOP Klub pedig a rendszeres 
akciós ajánlatokon túl törzsvásárlóinknak továb-
bi kedvezményeket, egyéni kuponokat is biztosít 
saját boltjainkban és külsős partnereinknél.

‒ Az bizonyára sokunk számára cseng isme-
rősen, hogy „a COOP a jó szomszéd”. De mit is 
jelent az árukínálat és az üzletpolitika tekinteté-
ben ez a jó szomszédság?

‒ A jelmondat kifejezi a hálózat legfontosabb 
ismérvét: a COOP az ország szinte minden pont-
ján elérhető közelségben van, és akad számos 
olyan település, ahol az egyetlen bevásárlási le-
hetőséget kínálja. A COOP a barátságos, közeli 
élelmiszerüzlet, mindennapi életünk része, ahol 
a vevő és a bolti eladók személyes kapcsolatán 
alapuló hagyományos bolti értékesítés biztosítja 
a vásárlás élményét minden korosztály számára. 
Az árukínálat tekintetében is törekszünk az igé-
nyek kielégítésére, az adott tájegységre jellemző, 
helyi termékek is bekerülhetnek egy-egy bolt vá-
lasztékába, mely gyakori például a pékáruk vagy 
egyes húsipari és tejtermékek esetében. Üzle-
teink túlnyomó többségében a hús- és cseme-
gepultokból vevőink választhatják ki az általuk 

is ismert beszállító számukra leginkább 
tetsző termékét, ahogyan a zöldség-
gyümölcs kategóriában is mindig friss 
választékkal várjuk őket. Ez különösen 
fontos egy olyan bolthálózat esetén, mely 
a vidék boltja címet is bátran viselhetné.

‒ Mi jellemzi a cég társadalmi szerep-
vállalását?

‒ A COOP Szolnok cégcsoportnál azt 
valljuk, hogy a legfőbb érték az ember. 
Nagy hangsúlyt fektetünk a közösségi 
szerepvállalásra, a munkáltatói háttér sta-
bilitására, szociális segítségnyújtásra és a 
kollégák összetartását erősítő szabadidős 
programokra is. 2018 őszétől működik a 

COOP Szolnok a Közösségért Alapítvány, mely 
egyrészt a kollektíva, másrészt a helyi közössé-
gek számára nyújt támogatást. Ma már rendel-
kezik közhasznú státusszal is, így fogadhatja 
az szja 1%-okat. A COOP névadó szponzora a 
szolnoki Májusfa Futásnak, aktív résztvevője 
a helyi egészségügyi, ifjúsági, oktatási, gaszt-
ronómiai és sporteseményeknek, támogatója a 
megyei kórháznak, a szolnoki kosárlabdának 
és a színjátszásnak is. Szolnokon, Debrecenben 
és Gyöngyösön COOP Mikulásvonat progra-
mot szervezünk évente. Országos viszonylatban 
rendszeres résztvevője cégünk a hazai terméke-
ket és gyártókat népszerűsítő COOP Rallynak, 
és természetesen a COOP Segély Alapítvány 
munkáját is segítjük.

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

Fekete Tibor

1988. augusztus 1-jén kezdett el dol-
gozni a COOP Szolnok jogelődjénél, 
a Szolnok és Vidéke ÁFÉSZ-nél mint 
programszervező. Rövid időn belül 
vezetői munkakörökbe került a szövet-
kezetnél, a cég 2011-es átalakulását 
követően előbb általános vezérigaz-
gató-helyettese, majd vezérigazgatója 
lett a COOP Szolnok Zrt.-nek. A Ma-
gyar Arany Érdemkereszt kitüntetettje.

A CooP Szolnok egyik szolnoki üzlete a felújítás után

Az Aba-Novák Agóra kulturális központ 2006-ban épült újjá
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Megújuló vasúti személyszállítás,        
növekvő szolgáltatási színvonal

‒ Melyek voltak a közelmúlt legfontosabb fej-
lesztései?

‒ Sokat dolgozunk azon, hogy minden uta-
sunknak a kényelmes és biztonságos vasúti 
utazás élményét nyújtsuk. A folyamatosan kor-
szerűsödő járműparkunk a szolgáltatási színvo-
nal javulását jelenti utasaink kiszolgálásában, és 
jelentősen javítják a kollégáink munkakörülmé-
nyeit is. Egyre több KISS motorvonat közleke-
dik az elővárosi szakaszokon, és már 57 hazai 
gyártású IC+ van forgalomban. Az IC+ jármű-
gyártásra nagyon büszkék vagyunk, szorgalma-
san és kitartóan dolgoznak a kollégák a sikerért 
a szolnoki üzemben, a hazai vasúti gépgyártás 
fellegvárában. A gyártás közel 300 főnek biztosít 
munkát a MÁV-csoporton belül, és legalább eny-
nyi munkavállalót igényel beszállítói oldalról is. 
Az üzemben már a KISS emeletes motorvonatok 
is megjelentek, hiszen karbantartóbázis létesült 
az elmúlt időszakban. Az idén 165 éves szolno-
ki gyártóbázisunk a megvalósuló, több milliárd 
forint értékű fejlesztéseinknek köszönhetően fo-
lyamatosan fejlődik. Járműveink magas magyar 
hozzáadott értékkel készülnek, fejlesztőcsapa-
tunk tehetséges, fiatal mérnököknek ad lehető-
séget. Büszkék vagyunk arra a tudásra, mérnöki 
talentumra, melyet szakembereink képviselnek. 
Az IC+ család első osztályú, bisztrószakaszos 
kocsija jelentős lépés a szolgáltatásunkban, nem 
túlzás azt mondani, hogy új korszakot nyit a ma-
gyar vasúti közlekedésben. A 35 darabos flotta 

első példányai már elkészültek a Szolnoki Jár-
műjavítóban, az utasok a Budapest–Szolnok–
Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc–Füzesabony 
városokat érintő egyes IC járatokon próbálhatják 
ki először.  

‒ Milyen pluszt nyújt az 1. osztály? 
‒ Az egyik ilyen az úgynevezett csendes 

fülke, amelyből kettő található a kocsiban. Az 
ide jegyet váltó utasok csendben, nyugalomban 
tölthetik az utazásukat. Egy kocsiban 12 ilyen 

A vasút és Szolnok közös múltja bő másfél évszázadra nyúlik vissza, hiszen több mint 170 éve adták át a Pest–
Szolnok vasútvonalat, a szolnoki Járműjavító pedig immár 165 éve üzemel, s azóta is sokrétű munka folyik az 
üzemcsarnokokban. Kerékgyártó József, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója magazinunknak nyilatkozott a vas-
útról, a fejlődésről, a Szolnokon folyó munkáról, és a legújabb büszkeségről, az IC+ járműcsaládról.

ülőhely van, hagyományos fülkés elrendezés-
ben. A csendes fülkék mellett helyezkedik el 
két emelt komfortfokozatú, minden eddiginél 
magasabb színvonalú 1+ osztályú fülke, ahol 
fülkénként négy ülés található. Ezek bőrborítá-
súak, elektromosan állíthatók, nagy kényelmet 
biztosítva. A fülkében utazók a világítást és a 
hőmérsékletet a kocsi többi részétől függetlenül 
saját maguknak szabályozhatják érintőképer-

nyők segítségével. A fülkék formavi-
lága a kocsi többi részétől és a többi 
kocsiétól merőben eltérő, elegáns ki-
alakítású, ívelt, diszkrét formákkal és 
mintázott üvegfelületekkel, tükrökkel. 
A kocsi termes utasterében további 
15 darab 1. osztályú ülőhely található, 
ezen ülésekhez nagyméretű, munkához 
is kiválóan használható asztal, olvasó-
lámpa is tartozik, valamint az elektro-
mos eszközök töltésére konnektorok 
és USB-csatlakozók szolgálnak. A 
teljes utastér szőnyegborítású, továb-
bá a termes szakaszban és a folyosón 
rejtett LED-hangulatvilágítást alakítot-
tak ki. Az ablakokon – a sorozat többi 

járművénél megszokott módon – sötétítőrolók 
találhatóak. A kocsi egyik végén egy kompakt 
méretű, de jól felszerelt bisztrószakasz áll az 
utasok rendelkezésére, ahol különféle üdítőket, 
alkoholos és forró italokat, illetve egyszerűbb 
frissen készített ételeket, például Start Burgert 
is fogyaszthatnak. A kocsi 1. osztályú termes 
helyeire és a csendes fülkékbe a „normál” 1. 
osztályú menet- és helyjegyet kell megváltani. 
A prémium fülke az 1. osztályú menetjegy és az 

esetlegesen szükséges IC pótjegy mellett 1000 
forintos helyjegyváltással vehető majd igénybe. 
A prémium szakasz utasainak ajándék kávéval 
vagy teával kedveskedik az Utasellátó a biszt-
rószakaszban.

‒ Új fejezet kezdődik a MÁV-START életében?
‒ A korszerű 1. és prémium osztályú IC+ 

kocsik gyártásával újraértékelhetővé válik az 1. 
osztály helyzete. A cél az, hogy a szolgáltatás 
megfizethető áron kézzelfogható előnyöket és 
prémium környezetet biztosítson. 

Hisszük, hogy a vasúti közlekedés jövőjében 
nagy potenciál van, és ennek egyik legfontosabb 
kulcsa az utasaink elégedettsége. A szolnoki 
Járműjavító Üzemben elvégzett főjavítások, 
karbantartások és az új IC+ járművek gyártása 
nagymértékben hozzájárul céljainkhoz. Minden 
kollégámnak köszönöm az eddigi színvonalas 
munkát, köszönjük mindenkinek a támogatást, 
és utasainknak kellemes utazást kívánok! ■

Kerékgyártó József

2019 februárja óta a MÁV-START Zrt. 
vezérigazgatója. Korábban 2002-től 
a Stanley Kft. gazdasági vezetője, 
2004-től a VAMAV Kft. gazdasági 
vezetője, ügyvezetője, 2018-tól a 
MÁV FKG Kft. ügyvezetője volt. Prog-
ramozó és könyvelői végzettséggel 
rendelkezik. A Károly Róbert Főisko-
lán gazdasági mérnök pénzügyi szak-
irányon, a Corvinus Egyetemen MBA 
pénzügyi szakon szerzett diplomát. 

Tanulmányokat folytatott a Harvard Egyetemen (Harvard 
Business School), és részt vett Ausztriában az Executive Ma-
nagement Programban. 

Az iC+ vasúti kocsik új szolgáltatási szintet képviselnek a MáV-StArt kínálatábanA McHale Hungária Kft. sikertörténete
A mezőgazdasági gépgyártást szokás a vidék 
iparaként emlegetni, amely nagymértékben 
hozzájárul az agrárium műszaki hátterének 
biztosításához. kiss tamás ügyvezető igazga-
tót a Mchale hungária Mezőgazdasági Gép-
gyártó és Szolgáltató kft. megalakulásáról, 
termékpalettájáról és a közeljövő terveiről 
kérdeztük. 

‒ Hogyan és milyen üzleti célokkal jött létre az 
immár harmincéves családi vállalkozás? Mikor 
létesült a cég szolnoki telephelye?

‒ Az anyavállalat központja Írország nyugati 
partján, Ballinrobe-ban működik. Annak idején a 
McHale család a szolnoki Mezőgép telephelyét 
vásárolta meg 2004-ben, ugyanis a vállalkozás 
kelet-európai partnert keresett egyik új termé-
kének gyártásához, s a Mezőgép rendelkezett 

az ehhez szükséges technológiával, és így lett 
beszállítója a McHale cégcsoportnak. Amely 
végül, többlépcsős tárgyalássorozatot követő-
en, magasra értékelve az itteni infrastruktúrát és 
szakmai tudást, megvásárolta a szolnoki üzemet.   

‒ Milyen termékeket gyártanak, illetve forgal-
maznak?

‒ Bő tizenöt évvel ezelőtt a Mezőgép 
egyetlen terméket, aprítógéppel felszerelt ter-
ményfelszedő egységet gyártott a McHale szá-
mára, amely fontos része a bálázógépeknek. 
Ebben az időben az ír cég elsősorban kü-
lönféle csomagológépekkel volt jelen a vi-
lágpiacon, de ekkor kezdték kifejleszteni a 
Fusion típusú kombinált bálázógépek gyártási 
technológiáját, amihez szükségük volt a mi 
felszedőegységeinkre.  2004 őszén írtuk alá a 
szerződést a McHale cégcsoporttal, és akkor 

indult el Szolnokon nagyobb volu-
menben a mezőgazdasági gépgyár-
tás. Az első évben kizárólag az em-
lített felszedőegységet gyártottuk. 
2005-ben az írek kifejlesztettek egy 
fixkamrás körbálázógép-családot, s 
mi azt is gyártani kezdtük, egyelőre 
alacsony darabszámban, de beszál-
lítók maradtunk a felszedőegységek 
gyártásában is. Ezt követően évről 
évre újabb és újabb termékek elő-
állításába kapcsolódtunk be, még-
hozzá oly módon, hogy az ír anya-
vállalatnál történtek a fejlesztések, 
de nálunk kezdődött el a kísérleti 
szériák összeszerelése, majd azt 
követően a sorozatgyártás. Nap-
jainkban felszedőegységeket, F5-
ös fixkamrás és V6-os hevederes 
bálázógépeket gyártunk. Az utóbbi 

„előkészíti” a lekaszált szálas takarmányt a 
bálázógép számára.   

‒ Milyen célokat tűzött maga elé a McHale 
Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó és Szol-
gáltató Kft. a 2022-es évre?

‒ A McHale Hungária Kft. folyamatosan 
fejlődik, egyre bővül a piaci részvételünk. A 
gyártáskapacitás permanens növelése érdekében 
tavaly adtuk át a KTL és porfestő üzemcsarno-
kot, amely hozzávetőlegesen hárommilliárd 
forintos beruházás volt. Egyértelmű célunk a 
robotizációs gyártási technológiák szélesítése, 
ezáltal a hatékonyabb és minőségstabilabb rend-
szerek bevezetése. Éppen a jövő hónapban érke-
zik meg hozzánk Japánból két újabb hegesztő-
robot-cella. Végezetül hangsúlyozni szeretném, 
hogy komoly figyelmet fordítunk a szakképzés-
re, ami persze slágertéma, hiszen minden ipari 
szereplő érzi ennek a fontosságát. Én személy 
szerint is igen fontosnak tartom az új szakmák 
beépítését a képzési programokba, gondolva itt 
például a robotprogramozókra vagy a lézergép-
operátorokra. Meggyőződésem, hogy a szakkép-
zést a vállalatok igényeihez kell igazítani. 

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

Kiss Tamás

1961-ben született Mátészalkán. 
1982-ben üzemmérnökként végzett 
a Bánki Donát Gépipari Műszaki Fő-
iskolán, majd 1998-ban közgazdász 
oklevelet szerzett a Kereskedelmi és 
Gazdasági Főiskolán. 2004 óta a 
McHale Hungária Kft. ügyvezetője, 
elkötelezett munkáját állami és me-
gyei kitüntetésekkel is elismerték. Nős, 
három felnőtt gyermek édesapja.A Szolnokon gyártott bálázógépek világszerte keresettek

Új igazgató a Szolnoki Szigligeti Színházban

‒ Miért vállalta el a színház vezetését?
‒ Számomra nem a pozíció volt a fontos, hanem 
az, hogy úgy éreztem, ez a remek társulat min-
dennél jobban vágyik arra, hogy legyen valaki, 
aki összetartja a csapatot és nap mint nap kö-
zöttük van, s foglalkozik mindenkivel. Tipikus 
csapatjátékosnak tartom magam. Ez már ko-
rábban kiderülhetett rólam, ugyanis mindössze 
24 éves voltam, amikor Temesváron az akkori 
igazgatómban felmerült, hogy egyszer jó vezető 
válhatna belőlem. Akkoriban viszont még egy 
kezelhetetlen csikó voltam, de pár éve újraéledt 
bennem a tűz, és úgy érzem, hogy negyvenéves 
koromra meg is értem erre a feladatra. Máshol 
is adódtak volna lehetőségeim, de nekem ez a 
megbízatás igazán Szolnokon fontos az elmúlt 

2021. július 1-jén nevezték ki Ba-
rabás Botondot a szolnoki teátrum 
élére. A közönségnek az első pil-
lanattól feltűnhetett, hogy az új ve-
zető számos bemutatóval készült a 
2021–2022-es színházi évadra.

17 itt töltött évvel a hátam mögött.
‒ Az idei évadban mely bemutatókra számít-

hat a közönség?
‒ Ezt felsorolni is nehéz. Elképesztően sok 

új bemutatóval készülünk, illetve néhány pre-
mieren már túl vagyunk. A kinevezésem után, 
még nyáron mutattuk be az Emlékem vagy című 
zenés estet, amit azóta már a megye számos vá-
rosába is elvittünk. Pár héttel később a Múzeum-
udvarban volt a Csapodár madárka című előadás 
premierje, ami azóta a Színműhelyben él tovább. 
A nagyszínpad első bemutatója Örkény István 
Kulcskeresők című darabja volt, október 15-én a 

Black Comedy következett, Szurdi Miklós ren-
dezésében, 16-án pedig az Öldöklés istene, me-
lyet Sorin Militaru vitt színre. A nagyszínpadon 
elkezdődtek Vida Péter vezetésével a Vesztegzár 
a Grand Hotelben című musical próbái, a Szín-
műhelyben pedig Verebes István és Mészáros 
István egy igazi kuriózummal szerez majd meg-
lepetést. 

Reményeink szerint már a felújított épület 
falai között kezdődhetnek el Csehov Sirályának 
próbái, melyet Székely Kriszta fog rendezni. A 
Színműhelyben az Őszi szonáta próbafolyamata 
indul. Végül, de nem utolsósorban Szinetár Mik-
lós rendezésében kerül színpadra a Víg özvegy 
című operett. Természetesen ne feledkezzünk 
meg arról sem, hogy az idei évadtól a Színmű-
helyben minden hétfőn helyet kap a Szigligeti 
Kanapé Turczi István vezetésével, amelynek 
hatalmas a sikere. Járt már nálunk Karácsony 
János, Lukács Sándor, Horgas Eszter, a Kaláka 
együttes, és jön Hobó, Udvaros Dorottya, Hrutka 
Róbert és Kálloy Molnár Péter, Szekeres Adri-
enn, Csuja Imre, Varró Dániel és sokan mások. 
Szívből remélem, hogy ebből a választékból 
mindenki megtalálja magának azt, ami a legin-
kább közel áll hozzá. ■

barabás botond 2004 óta tagja a színháznak

iC+ család – 1. osztályú kocsi

A cikk megjelenését a MÁV Zrt. támogatta.
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Értékmentés és értékteremtés     
a magyar vetőmag-előállításban 

‒ Miért nevezhető unikálisnak a vetőmag-elő-
állítás?

‒ Vetőmagot a világon nagyon kevés helyen 
lehet előállítani, ahhoz ugyanis elengedhetet-
len egyfajta speciális mikroklíma. Magyaror-
szág az első hat-hét vetőmag-előállító között 
szerepel a nemzetközi piacon. Földterületeink 
kitűnő minőségére és a rendkívül kedvező 
éghajlati körülményekre építettük Török-
szentmiklóson a stratégiánkat. Elsősorban 
hibridkukorica-vetőmagot állítunk elő, ez a 
legértékesebb termékünk, olyan, mint a Rolls-
Royce az autógyártásban. 

‒ Minek köszönhetőek üzleti sikereik? 
‒ 1988-ig hazánkban mintegy 300 ezer 

hektáron termesztettek kukorica-vetőmagot, 
s ennek 90-95 százaléka magyar genetikájú 
volt. Ma csupán 130 ezer hektáron termesz-
tünk, és 90-95 százalék külföldi genetikájú. 
A volt FÁK-országok csoportja felé nyitot-
tunk, regisztráltunk vetőmagokat Ukrajnába, 
Oroszországba és Kazahsztánba. A regisztrá-
ció során minimum három, de nemritkán öt 
évig folynak kísérletek. A vetőmag genetikai 
vonalat hordoz. Nemcsak a GMO, vagyis a 
genetikailag módosított szervezetek folyama-
tos megfigyelése lényeges, hanem kutatni kell 
azt is, hogyan fertőzheti a vetőmag a földet, 
milyen kárt okozhat az egyéb ültetvényeken. 
Ezeket az adatokat minden ország stratégiai 
szinten kezeli. Tavaly kezdtük meg az értéke-
sítést. Mivel azonban a kazah és az orosz piac 

A Törökszentmiklósi Mezőgazda-
sági Zrt. folyamatosan fejlődik, bő-
vül.  Horváth László cégtulajdonos a 
gazda büszkeségével sorolja az el-
ért eredményeiket, hangsúlyozva a 
tudatos stratégiaalakítás, valamint 
a sokféle vállalkozás összehangolá-
sának fontosságát. Az elnök-vezér-
igazgatótól kértünk interjút.

a saját vetőmagot részesíti előnyben, ezért úgy 
döntöttünk, közös kutatással közös genetikát 
állítunk elő. Minőség tekintetében egy kép-
zeletbeli 10-es skálán ők 5-6 körül járnak, mi 
8-9-nél. Nehéz az összehasonlítás, ugyanis mi 
kizárólag GMO-mentes, hagyományos fajták-
kal foglalkozunk. 

Öt évvel ezelőtt több kutatóval létrehoztuk 
a Pannon régió növényeinek genetikai haszno-
sítása projektet, a Pannon Breeding Programot 
teljes vertikumban, a kertészet, a vetőmagkuta-
tás és a talajfrissítés területén. A célunk ezzel, 
hogy a változó éghajlatot elviselő, szárazságtű-
rő növényeket tudjunk létrehozni. Folyamatos 
a fejlesztés, 15-20 évre előre kell gondolkodni. 
Törökszentmiklóson működik a kutatóköz-
pont, s közel kétszáz kutató dolgozik ország-
szerte. Kiemelt partnerünk a Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem, továbbá a martonvá-
sári és a szegedi kutatóközpont.

‒ Miben különleges a tejüzemük?
‒ Többlépcsős felújítást fejeztünk be, ma 

már teljes mértékben robotizált a szarvasmar-
hatelepünk. Csövön érkezik a tej a korszerű 
tejüzembe, kiküszöböltük az átfejtés és a lefej-
tés fázisát. Régóta úgynevezett A2 genetikával 

dolgozunk. Az ausztrálok 
és az új-zélandiak fedeztek 
fel egy új genetikai vonalat, 
A2 tejet a laktózérzékenyek 
is ihatnak. Ráadásul mi ál-
lítjuk elő a takarmányt is. 
A tejüzemünk napi 15-30 
ezer liter kapacitásra épült. 
A legmagasabb éttermi és 
csúcsgasztronómiai mi-
nőséget tűztük ki célul. A 
beruházás végén járunk, no-
vemberben indul a termelés.

‒ Mekkora területen gaz-
dálkodnak?

‒ Több mint 3800 hek-
táron, a térség meghatáro-
zó agrárszereplői vagyunk. 
Együttműködünk a helyi és 

a környező önkormányzatokkal. A szakkép-
zésben, a középszintű oktatásban próbálunk 
tanüzemként is részt venni. Szeretnénk, ha a 
Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Szakképző Iskola diákjai gyakorlati ide-
jüket a mi gazdaságunkban töltenék. Nálunk 
szinte a teljes vertikum jelen van: állattenyész-
tés, tejüzem, tejtechnológia, kutatás-fejlesztés, 
vetőmagüzem, szántóföldi növénytermesztés. 
A gyakorlati képzésen túl újfajta szemléletet is 
lehet tanulni tőlünk. Távolabbi tervünk, hogy 
ösztöndíjat adnánk néhány diáknak, akik főis-
kolán, egyetemen folytatnák tanulmányaikat. 
Hihetetlen technológiai fejlődés megy végbe a 
mezőgazdaságban, ezt követnünk kell.

‒ Ön a kezdetektől irányítója a zrt.-nek…
‒ 1996-ban dolgoztam ki a stratégiámat, 

amely két dologra támaszkodik. Az egyik a 
föld, ahol megtermeljük a terményeinket, a 
másik a logisztika, amivel eljuttatjuk azokat 
a hazai és a világpiacra. Az L.A.C. Holding 
elnök-vezérigazgatójaként hoztam létre a lo-
gisztikai ágazatot. Egyebek mellett a MÁV-
REC Railway Engineering Corporation Kft. 
is a holdinghoz tartozik, melynek jelenlegi fő 
célkitűzése a záhonyi CELIZ projekt megvaló-
sítása. E program új szintre emeli majd a hazai 
teherfuvarozást. Mindent egybevetve, a logisz-
tikai szolgáltatások fontossága, hatása szinte 
felmérhetetlen, ezek vonzzák Magyarországra 
a kereskedelmi és pénzügyi központokat és a 
szolgáltatásokat.■

Horváth László

A határőr parancsnoki és gépészmér-
nöki diploma mellett tudományos vál-
lalatgazdász és mester közgazdász 
képesítést szerzett.  A cég 1996-os 
alapításától kezdve az L.A.C. Holding 
vállalatcsoport tulajdonosa. 2013-tól 
tiszteletbeli külgazdasági tanácsadó, 
az MKIK Magyar–Kazah Üzleti Ta-
nácsának társelnöke, tiszteletbeli ka-
zah konzul. A Magyar Gazdaságért 
Díj kitüntetettje.

Az új tejkomplexum közel egymilliárd forintból épült

A fejlesztés hosszú távon a vetőmagüzem szolgáltatásainak bővítését is jelenti

Jászfényszaru a megye        
egyik jelentős iparvárosa

‒ Melyek az integrált településfejlesztési straté-
gia alappillérei? Mihez kell igazodniuk? 

‒ 2021-ben született meg a kormányhatáro-
zat az infrastruktúra-fejlesztés támogatásáról. 
A település gazdasága újabb víz- és szennyvíz-
hálózatot, valamint útfejlesztést kíván. Az M3-
as autópálya felől érkezve a településre a város 
határában jobbra-balra üzemcsarnokok épültek 
ki. Mindez szükségessé teszi a logisztikát segítő 
közlekedésfejlesztést, amelyre meg kell találni  a 
megfelelő megoldásokat. Az út olyan, mint egy 
ember érrendszere, amelynek fejlettsége növeli a 
település és a lakosság biztonságérzetét. Ennek 
a gondolatnak a mentén építtette meg az önkor-
mányzat a város központja és a 32-es főút közötti 
összekötő utat, amely egyben várost elkerülő út-
ként is funkcionál, és enyhíti a városközpont és 
a 32-es főút terheltségét. A térség országgyűlési 
képviselője, Pócs János a közelmúltban bejelen-
tette a 32. számú főút nagy forgalma miatt a to-
vábbi esetleges útszélesítést, fejlesztést. 

A város ipari övezetének fejlődése folyama-
tos, s egyéb fejlesztéseket is életre hív. Ilyen 
például a hivatásforgalmú kerékpárút megépí-
tése a városközponttól az ipari parkig, melynek 
további fejlesztése a Hatvan‒Jászfényszaru 
között lévő további hivatásforgalmú kerékpár-
út megépítése volt, mely remélhetőleg további 
útszakaszokkal bővül. 

Az elmúlt évek nagy projektje volt az Eu-
rópai Unió által is támogatott szennyvíztisztí-
tó-mű bővítése, amely a településsel határos 
Pusztamonostor igényét is kiszolgálja. A tisz-
títómű jelenlegi kapacitása megfelelő, de a 
középtávú tervekben szerepel a bővítés is. A 
település alap-közművesítése a 2000-es évek-
re megvalósult az akkor látható igényeknek 
megfelelően. Mára a gazdaság fejlődése újabb 
szükségleteket jelenített meg. 

Ezért útfejlesztésre, útcsatlakozások kiépíté-
sére, a 32-es főút és az ipari övezet közötti újabb 
út építésére, elektromos alállomás létrehozására 

Az önkormányzatnak egy élhető település megteremtése a célja, biztonságot szeretnének nyújtani az itt élőknek. 
Ehhez a település- és gazdaságfejlesztést hívják segítségül. A lakosságszám megtartása és növekvő tendenciája 
igazolja elképzelésük helyességét. Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester vendégei voltunk.

törekszik a város. Jászfényszaru jelenlegi ivó-
vízellátását három kút biztosítja. Elkészült a ne-
gyedik kút engedélyes terve, és még szükséges 
lehet egy ötödik kút is. Új vastalanító berende-
zést kell építeni, valamint ivóvíztározót. Ezeken 
dolgozik jelenleg az önkormányzat.  

‒ Milyen szerepet játszik az ipari park a város 
gazdaságában?

‒ Hosszas előkészítő mun-
kát követően az ipari parkot 
1998-ban hoztuk létre, a célok 
teljesülésére néhány, az akkori 
és mostani állapotokat tükröző 
adattal tudnék a legszemléle-
tesebben válaszolni. 1998-ban 
12,8 hektáros területen alakí-
tottuk ki az ipari parkot, amely 
mára 150 hektárra bővült. Az 
induláskor a Samsung volt az 
egyedüli nagy cég, amely a 
mai napig is a legjelentősebb, 
de itt működik már a Sangjin, a 
Hirsch, a Thyssenkrupp és  az 
SRF is. A Jászfényszaru Ipari 
Centrum Kft., amely az önkor-
mányzat 100%-os tulajdoná-

ban működik, gondozásában raktárcsarnokok, 
vállalkozói ház és inkubátorház létesült. 

A helyi gazdaság teljesítménye átlépte azt a 
szintet, hogy immár a város gazdaságában be-
töltött szerepén túl a település gazdasági erejét 
úgy mutatjuk be, hogy Jász-Nagykun-Szolnok 
megye ipari teljesítményének közel 25%-a itt 
képződik. 

Önkormányzatunk arra törekszik, hogy jó 
partneri és munkakapcsolatban dolgozzunk 
együtt az ipari park szereplőivel. Keressük azt 
a közös nevezőt, amely a felek számára ered-
ményeket hoz. Mindez a cégek vonatkozásá-

ban annyit jelent, hogy fejlesztési terveinkben 
megjelenítjük a lakosság és a gazdasági sze-
replők igényeit is. 

Az önkormányzat 1998-ban hozta létre az 
ipari parkot, és a Polgármesteri Hivatal kerete-
in belül önálló projektirodát is működtet. Ipari 
parkunk kétszer nyerte el az Év Ipari Parkja 
címet, valamint a Tudományos Technológiai 
Park cím viselésére is jogosult. Terveink között 
szerepel a városban olyan multifunkciós csar-
nok építése, amely alkalmas lehet rekreációs 
és sporttevékenységekre, illetve konferenciák 
és kiállítások rendezésére is. 

‒ Honnan ered a város különleges neve? 
‒ A ma is élő legenda szerint Jászfénysza-

ru határában fordította ki az eke Lehel kürtjét, 
melyet szaruból faragtak, s amely a Jászság egy 
fontos szimbóluma, és a Jász Múzeum őrzi. 

A térképeken jól látszik a Zagyva és a Galga 
torkolatánál egy szarv alakú fövenyes, homo-
kos terület, itt telepedett le a jászok egy része. 
Településünk szép nevében a jász előtag jász 
mivoltunkra utal. Fény jelentéssel régen a fö-
veny szó is bírt, a szaru pedig minden bizony-
nyal Lehel kürtjére utal. 

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

Győriné dr. Czeglédi Márta

1955-ben született Jászfényszarun. 
A Szegedi Tudományegyetemen 
szerzett jogi diplomát. 1982-től dol-
gozik a közigazgatásban, 1990 óta 
Jászfényszaru polgármestere. Mun-
kájáért Köztársasági Érdemrend és 
a Köz Szolgálatáért Érdemjel arany 
fokozata elismerésben részesült. Férje 
agrármérnök gazdálkodó, fia agrár-
mérnök, lánya közgazdász.

Az 1825 és 1827 között klasszicista stílusban épült Városházát 2012‒13-ban újították fel

A tanuszoda az oktatási és nevelési gyermekcentrum szerves része
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Szajol község jól gazdálkodik a lehetőségeivel

‒ Az M4-es autópálya Abony és Törökszentmik-
lós közötti szakaszát előreláthatólag 2022 első 
negyedévében adják át a forgalomnak. Mit profi-
tálhat ebből Szajol?

‒ A nyár folyamán részt vettem egy bejárá-
son, ahol az építésvezető azt nyilatkozta, hogy év 
végéig megtörténik az útszakasz műszaki átadá-
sa. A forgalom várhatóan 2022 tavaszán indulhat 
el, amelyet már nagyon várunk, hiszen akkor 
végre jelentősen csökkenhet a Szajolt átszelő 
régi 4-es út zaj- és porhatása, valamint a csomó-
pont lámpás kereszteződésén való áthaladás biz-
tonságosabb lesz az itt közlekedők számára. Az 
autópálya közelsége miatt pedig községünk job-
ban bekapcsolódhat az országos vérkeringésbe.  

‒ A Szolnokot övező ipari parkok egyike Sza-
jol külterületéig nyúlik. A községnek nyílik lehe-
tősége iparterületek kialakítására?

‒ A vasúttól délre fekvő önkormányzathoz 
tartozó területen jó néhány cég működtet telep-

A négyezer lelkes település veze-
tése büszke arra, hogy a lakosság-
szám évek óta növekszik. Ez Szajol 
kedvező gazdaságföldrajzi adott-
ságai mellett az önkormányzat fia-
talokat támogató szociálpolitikájá-
nak is köszönhető. Szöllősi József 
polgármestertől kértünk interjút. 

helyet. Mivel azonban azok távolabb vannak az 
autópályától, nekünk célszerűbbnek tűnik más 
övezeteket kijelölni és azokkal pályázni ipari te-
rületek kialakítására.

‒ A terveik között szerepelt bölcsődeépítés, a 
belterületi utak felújítása, kerékpárutak kialakí-
tása. Hol tartanak ezek a beruházások?

‒ A Magyar Falu Program keretében a ke-
rékpárút építésére 24 millió forintot nyertünk, 
ebből 600 méter kétsávos bicikliút épült, köz-
vetlenül mellette gyalogos sétánnyal. A bekötő-
útra 20 millió forintot kaptunk, ennek építését 
jövőre fejezzük be. Az új bölcsőde pedig 2022 
augusztusára készül el. Szükség is van rá, mivel 
az utóbbi két-három évben Szajolban folyama-
tosan növekszik az újszülöttek száma. Előttünk 
álló feladat a csapadékvíz-elvezetés megnyugta-
tó megoldása, valamint egymás után újítjuk fel a 
belterületi utakat. Szajolban az utcák döntő több-
sége már aszfalt- vagy martaszfalt-burkolatú. 

‒ A Holt-Tisza vonzó úti célja a horgászat 
szerelmeseinek. Történtek-e turisztikai célú be-
ruházások? 

‒ Korábban TOP-os pályázaton nyertünk 

forrást a horgászturizmus fejlesztésére, amely-
ből szociális blokkot építettünk, közvetlenül a 
vízparton. 32 horgászhely áll a pecások rendel-
kezésére, a mintegy 300 méter hosszú, viacolor 
burkolatú járdaszakasz végén pedig egy játszó-
tér található. A sütögető kemence mellett fedett 
kiülőhely várja a piknikezőket, bográcsozókat.  
Tervezzük egy homokfoci-pálya kialakítását, 
valamint kijelöltünk egy területet a Holt-Tisza 
partján rendezvényhelyszínnek, ahová alkalmi 
színpadot tudunk telepíteni. A sportcsarnokunk 
mellett lévő szabadidőparkban tartjuk a majáli-
sokat és a falunapokat, a 650 méter hosszú tanös-
vény a környező tölgyerdőben kanyarog. Ebben 
az évben is tervezzük decemberben a Mikulás-
kuckót és a Mindenki karácsonyát a Rózsák te-
rén, ahol fenyőfát állítunk. A Mindenki karácso-
nyát a civil szervezetek rendezik, saját készítésű 
sütemények, kürtös kalács és forralt bor várja az 
érdeklődőket, valamint karácsonyi dalokat éne-
kelünk közösen. ■

Fedett kiülőhely várja a piknikezőket

Jászapáti már hosszú évek óta 
 tudatosan építi jövőjét

‒ Jászapáti a Jászság második legnagyobb vá-
rosa, lakosainak száma 9600. Mennyire lehetnek 
elégedettek az itt lakók az életkörülményeikkel, a 
munkalehetőségeikkel?

‒ Magyarországon gyakorlatilag ma már 
munkaerőhiány van, nem munkanélküliség. 
Ennek a „leképezése” kicsiben Jászapáti is, te-
hát csak az nem dolgozik, aki nem akar. Termé-
szetesen az lenne az ideális állapot, ha mindenki 
a lakóhelyén találna munkát, itt üzemeltetné a 
vállalkozását. Mozgékony és találékony a jász 
ember, akkor sem esik kétségbe, ha el kell járnia 
úgymond vidékre dolgozni. A mai világban, bi-
zonyos munkakörökben bevett szokás az otthoni 
munkavégzés, így ez is gyarapítja a választható 
lehetőségek tárházát. Úgy gondolom, hogy az 
igényeihez viszonyított életkörülményeit min-
denki megteremtheti Jászapátin, hiszen sok do-
logban támogatjuk a helyben maradást, az épít-
kezést és a lakásvásárlást.

‒ A településen a mikrovállalkozások túlsúlya 
a jellemző. Jászapáti elsősorban mezőgazdasá-
gi jellegű város. A vállalkozások 22 százaléka 
tevékenykedik az iparban. Számuk nem éri el a 
megyei és az országos átlagot. Lehet ezen vál-
toztatni? 

‒ Önkormányzatunk segítséget tud nyújtani 
az újonnan alakuló vállalkozásoknak, helyettük 
azonban nem dolgozhat, nem alapíthat gazda-
sági társaságot. Az agrárium túlsúlya miatt az 
élelmiszer-feldolgozás és az élelmiszer-forgal-
mazás a jellemző ránk. Ahogyan korábban a tej 
és a tejtermékek előállítása volt a fő profil, ma 
már a hús-, a zöldség- és a gabonafeldolgozás is 
megtalálható a Jászapátin bejegyzett vállalkozá-
soknál.

‒ A közelmúlt legjelentősebb eredménye az 
Ipari és Logisztikai Park városfejlesztési célok-
kal összhangban történt bővítése, korszerűsí-
tése. Több fontos cél megvalósulását várták et-
től. Hány munkahely jött létre, illetve sikerült-e 
csökkenteni az elvándorlást, segíteni a fiatalok 
letelepedését?

‒ Bruttó 700 milliós fejlesztésről beszélünk, 
ahol jelentős tétel volt az elektromos és a gáz-
hálózat bővítése, a többi infrastrukturális elem 
kiépítése, például az ivóvízrendszer kialakítása, 
a csapadékvíz- és a szennyvíz-elvezetés. Uta-
kat építettünk, közvilágítás került az ipari park-
ba. Huszonhat hektárt érintett a pályázat, ebből 
önkormányzati tulajdon 6,9 hektár. Közel négy 
hektár értékesítése folyamatban van, s a másik 
tulajdonunkra is akadt már érdeklődő. Sajnos 
nem minden esetben találunk munkavállalókat 
egyes területekre, és a gazdasági társaságoknál 
sincs munkaerőbőség. Az elvándorlás csökken-
tése érdekében pályázati forrásból nyolc önkor-
mányzati ingatlant újítottunk fel és rendeztünk 
be, ahol fiataljaink két évig bérleti díj megfize-
tése nélkül lakhatnak. Csatlakoztunk a CSOK-
hoz, önkormányzati telkeket jelöltünk ki, a fia-

talok térítésmentesen jutottak építési telekhez, 
csupán a közművesítés költsége terhelte őket.

‒ A Tölgyes Gyógyvizű Strandfürdőben térd- 
és csípőízületi megbetegedéseknél mutattak ki 
gyógyhatást. Beszélhetünk gyógyturizmusról? 
Megfelelő számú szállást tudnak biztosítani?

‒ A fürdő megépítését követően elindult az 
üdülők építése is a közelben, a hatvanas évek 
elejétől. A felismert gyógyhatást követően ön-
kormányzatunk gyógyvízzé minősíttette a ter-
málkútból feltörő kincset, ami újabb lendületet 
adott az üzemeltető gazdasági társaságnak. 
Sajnos az igazán nagy fejlesztés eddig elke-
rült minket, azonban 200 milliós kormányzati 
céltámogatásból csúszdaparkot építettünk és 
új fejlesztési koncepciót alkottunk. Az OEP ál-
tal finanszírozott és fizetős gyógykezelések is 
egyaránt rendelkezésre állnak a fürdőben. A 
hétvégeken buszokkal érkeznek a pihenni és 
gyógyulni vágyók Jászapátira. A fürdőben és 
annak közvetlen közelében két épületből álló, 
37 szobás szálloda várja a látogatókat. Magán-
szállásadók is csatlakoztak ehhez a rendszerhez, 
így elegendő férőhely áll az itt pihenni vágyók 
rendelkezésére.

‒ A város ismert eseményei közé tartozik az 
Aratóünnep, a Jászsági Randevú és a Jász-Expo. 
Minden programot sikerült, sikerül idén megren-
dezniük?

‒ A pandémiát követő nyitás hozta meg a 
lehetőséget a betervezett éves programok idő-
arányos megtartására. Június 25-én, 26-án és 
27-én pálinkamustrát, aratónapot és babfeszti-
vált tartottunk több kísérő eseménnyel, sztárfel-
lépőkkel. A Jászsági Randevút július 24‒25-én 
rendeztük meg a sportpályán, melynek kereté-
ben megemlékeztünk Mihály Béla keramikus, 

A város kedvező földrajzi adottságai, gazdag történelmi és kulturális öröksége, valamint jól kiépült közintéz-
ményi infrastruktúrája mind-mind alkalmassá teszik Jászapátit arra, hogy méltó módon töltse be járási székhely 
szerepét. Töretlen fejlődését Budapest közelsége is elősegíti. Farkas Ferenc polgármesterrel beszélgettünk.

Farkas Ferenc
1958-ban született Jászapátiban. 
Gépészmérnöki diplomája mellé mű-
szaki tanári végzettséget is szerzett, s 
szülővárosában tanított bő másfél év-
tizeden át. Tíz évig volt ügyvezetője 
egy 33 település önkormányzatával 
együttműködő gazdasági társaság-
nak. 2014 óta Jászapáti polgármes-
tere. Nős, három fiúgyermek édesap-
ja, és boldog nagypapa.

látványtervező művészről, a régi randevúk szel-
lemében. Augusztus 20-án városi ünnepségünk 
keretében adtuk át kitüntető díjainkat. A 2021. 
évben úgy hozta a sors, hogy Jászapáti rendez-
hette meg a X. jubileumi Jász-Expót, egy fesz-
tiválprogram kíséretében, szeptember 17. és 19. 
között. A nyár elején érkezett a felkérés hozzánk 
az expo és fesztivál megrendezésére. Gyorsan 
döntöttünk, vállaltuk a feladatot. Normális eset-
ben az előző évi rendezvény zárását követően 
indulhat a következő évi esemény szervezése, 
most ezt háromszoros gyorsasággal kellett intéz-
nünk. Nagy tisztelettel köszönjük Varga Mihály 
pénzügyminiszter támogatását, és azt, hogy el-
vállalta a X. Jász-Expo és Fesztivál fővédnöksé-
gét. A színhely kiválasztása sem véletlen, hiszen 
a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus 
Gimnázium korábban már helyt adott nagysza-
bású rendezvénynek, a 2014-es Jász Világtalál-
kozónak. Kiválóan teljesítettek akkor is, s most 
sem volt ez másként. Köszönjük az Egri Főegy-
házmegye hozzájárulását, a helyszín biztosítását, 
és támogatóink anyagi áldozatát, hiszen nélkü-
lük nem jöhetett volna létre ilyen színvonalon és 
tartalommal ez az esemény. ■

A kisboldogasszony-templom az egyházmegye második legnagyobb alapterületű temploma

Szöllősi József

Szolnokon született 1972-ben. 
Pécsen szerzett földrajz szakos ta-
nári diplomát, de emellett tanult a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Hittudományi Karán is. 1994 után 
két cikluson át volt önkormányzati 
képviselő, 2006-tól Szajol polgár-
mestere. Nős, felesége óvónő, két 
felnőtt gyermekük van.

A hatezer lelkes észak-alföldi település a 
kastélyok, a csodálatos természeti értékek, a 
gasztronómia és a közösségi programok vá-
rosa. Az itt élő emberek nem csupán a szülő-
földjükhöz való kötődésükről, hanem vendég-
szeretetükről is híresek.

Újszász két folyó, a Zagyva és a Tápió találko-
zásánál fekszik, s a régészeti feltárások tanúsága 
szerint évezredek óta lakott hely. A múlt század 
elejétől fogva jelentős vasúti csomópont. Termő-
földje kiváló, állattartásra és növénytermesztésre 
egyaránt kitűnően alkalmas. Nem csoda, hogy az 
Orczy bárók uradalmi központjukká tették. Em-
léküket ma két kastély, valamint az általuk épít-
tetett Szent István-templom őrzi a településen.

A kiváló közlekedési adottságai mellett 
Újszász csodálatos természeti környezettel, a 

vízitúrázásra is alkalmas Zagyva folyóval, a 
százéves faóriásokkal büszkélkedő Újszászi 
Parkerdővel, gondosan művelt termőföldekkel 
és halványlila sóvirágok ezreivel borított szikes 
gyepekkel várja a kirándulni, pihenni vágyókat.

A település szerkezete jellemzően kertvárosi-
as, szinte az egész város egyetlen lakó-pihenő 
övezet. Itt az emberek még figyelnek egymásra. 
Jó ide hazatérni, megpihenni.

Újszászon pezsgő a sport- és a kulturális élet. 
Közel ötven civil szervezet működik aktívan a 
településen: labdarúgó-, sakk-, önvédelmi, tol-
laslabda-, fitnesz-szakosztályok várják a spor-
tolni vágyókat, ám ez csupán néhány a sok-sok 
lehetőség közül. Itt van a székhelye a többszörös 
Európa- és világbajnokokat kinevelő Magyar 
Lábtoll-labda Szövetségnek is. 

Díjnyertes néptánc- és moderntánc-csopor-

tokkal, népdalkörrel, kamarakórussal is büszkél-
kedhetnek. Ifjúsági és nyugdíjas klubjaik össze-
kovácsolják a település lakosságát, az önkéntes 
munkában élen járó alapítványok és egyesületek 
rászoruló családokon segítenek, gyermekeket 
táboroztatnak, vagy éppen elhagyott hulladékot 
gyűjtenek, ha kell. Újszász büszke a civil szerve-
zetek munkájára!

A településen a hitélet is kiemelten fontos 
szerepet játszik. A történelmi egyházak templo-
mai mellett a modern felekezetek imatermei is 
tárt kapukkal várják a lelki táplálékot keresőket.

A megyeszékhely Szolnok, a 120a számú 
nemzetközi vasúti fővonal és az M4-es autóút 
közelsége meghatározza Újszász gazdaságföld-
rajzi helyzetét, mely az ott élők reményei szerint 
a település jövőbeli fejlődési lehetőségének is 
elsődleges motorja lehet.

Újszász épít a turizmusra

Újszász és környéke a vízitúrázók paradicsoma Az orczy-kastély az 1800-as évek végén épült, historizáló stílusban
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Cserkeszőlő gyógyvizéről
  és a vendégszeretetéről egyaránt híres

‒ Jövőre lesz hetven éve annak, hogy Cserkesző-
lő önálló község…

‒ Településünk valóban még csupán hetven-
éves, ám a múltja több száz évre tekint vissza, 
hiszen már egy 18. századi térképen is lakott 
területként tüntetik fel, Kisasszonyszőlő néven. 
Méltó módon szeretnénk megünnepelni a kerek 
évfordulót, s ezért terveink szerint Cserke70 ösz-
szefoglaló címen meghirdetett programsorozat-
tal várjuk majd vendégeinket és természetesen a 
cserkeszőlői polgárokat is a jövő évben. 

‒ Cserkeszőlő legtöbbünk számára a fürdő-
jéről ismert. Milyen gyógyhatása van az itteni 
termálvíznek? 

‒ A fürdő az ellátó kutakból alkáli-kloridos 
és hidrogén-karbonátos, literenként 3659 mg 
oldott ásványi anyagot tartalmazó gyógyvizet 
kap. A magas ásványianyag-érték emberi szer-
vezetre gyakorolt hatásainak köszönhetően 
egy-egy fürdőkúra alkalmazásával eredmé-
nyesen kezelhetők a krónikus mozgásszervi és 
reumatikus betegségek, valamint a nőgyógy-
ászati bántalmak is. A gyógyvíz gőzének be-
légzése segíthet leküzdeni a heveny és idült 
gyomor-, bél- és epebetegségeket, valamint 
hatásos a légzőszervi hurutok kezelésére. Fon-
tos tudni, hogy medencéinkbe hideg víz hoz-
záadása nélkül, hűtve érkezik a gyógyvíz, azaz 
nem történik hígítás. 

‒ Mekkora a fürdő vendégforgalma? 
‒ Cserkeszőlő Jász-Nagykun-Szolnok megye 

első számú turisztikai desztinációja, de a Magyar 
Turisztikai Ügynökség besorolása szerint kieme-
lendő az országos és a nemzetközi jelentősége 
is. Községünk ezen besorolás alapján az előkelő 
„nemzetközi regionális”, továbbá „meghatározó 
egészségturisztikai település”-nek számít, és ide-
haza gyógyfürdő-gyógyhelyként a 9-10. helyen 
áll a fürdők rangsorában. A fürdő az év minden 
napján üzemel, csakúgy, mint a szálláshelyeink. 
A fedett medencék mellett még télen is nyitva 
tartunk több kültéri medencét is a fürdőben.

A fürdő látogatóinak száma évente 450 ezer 
körül mozog, vendégéjszakáink pedig megha-
ladják a 170 ezret, amely messze a legmaga-

Cserkeszőlő Jász-Nagykun-Szolnok megye déli részén, a Tisza és a Hármas-Körös között, a Tiszazug szívében 
található. Korábban Tiszakürt külterületi része volt, önállóságát 1952. január 1-jén nyerte el. A község messze 
földön híres gyógyhatású termálvizéről. Varga Attila polgármesterrel beszélgettünk.

sabb a megyénkben. A járványhelyzet idején 
a tíz hónapnyi leállás miatt látogatóink egy-
harmadát elvesztettük, ám idén júliustól már 
stabil növekedést könyvelhettünk el, s október 
közepére túlszárnyaltuk a 2019. év statisztikai 
adatait.

Jelenleg a községben mintegy 1700 vendég-
ágy található, mindenféle szálláskategóriában. 
Ebből az önkormányzati tulajdonú szálláshe-
lyek száma több százra tehető. Nyáron voltak 
olyan napok, amikor önkormányzati szálláshe-
lyeinket egyszerre mintegy 850 személy vette 
igénybe. Az is kijelenthető, hogy vendégágya-
ink száma nem elégséges a jelenlegi kereslet 
kielégítéséhez, számításaink szerint további 
mintegy 1000 vendégágyra lenne még szükség 
a településünkön.

‒ Milyen beruházások és fejlesztések vannak 
napirenden?

‒ A pandémia alatti leállás idején nagyon 
sok, régen szükségessé vált felújítást végez-
tünk el a fürdőben, és teljesen felújítottuk a te-
lepülés központi részének számító Fürdő utcai 
sétányt és a gyógyfürdőnk bejáratát.

A fürdőben történt beruházások jelentős ré-
sze az állagmegóvást és a költségoptimalizá-
lást célozza meg, így például a meglévő épüle-
teink burkolat-felújítását, festését, energetikai 
hatékonyságnövelését, továbbá a gyógyászati 
szolgáltatások portfóliójának bővítését, mely 
utóbbiak jelenleg is zajlanak. Ennek keretében 
rövidesen indítjuk a kardiológiai szakrendelé-
seinket, távlati cél pedig egy minden igényt ki-
elégítő, széles palettájú egészségügyi központ 
kialakítása.

A 2022-es évben fejlesztési terveink kö-

zött szerepel egy új, nagy vízfelületű kültéri 
élménymedence tervezési és engedélyeztetési 
folyamatainak megindítása, a saját tulajdo-
nú szállodát és a fürdőben található éttermet 
közvetlenül összekötő folyosó helyreállítá-
sa, valamint a Touring Hotelünkben található 
konferenciaterem építészeti-épületgépészeti és 
belsőépítészeti felújítása.

2022 májusának végén befejeződik a Baghy‒
Szinyei Merse-kúria teljes felújítása, mely egye-
di turisztikai attrakciót kínál majd a műemlék-
védelmet élvező borospincével együtt. 

Önkormányzatunk nyitott a termálvízzel 
kapcsolatos további beruházásokra, és várjuk 
az ebben fantáziát és lehetőséget látó befektető-
ket. Vizünk nem csupán gyógyításra alkalmas, 
hanem például kozmetikumok készítésére is, 
és ne feledkezzünk meg arról sem, hogy magas 
lítiumtartalma miatt akkumulátorok gyártására 
is lehetőséget adna. A meleg víz felhasználásá-
nak egy másik kiaknázatlan lehetősége a me-
zőgazdasági termények olcsó szárítása.

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

Varga Attila

1971-ben született Cserkeszőlőn.  
1989-ben érettségizett Kunszentmár-
tonban. A rendőri pályát választva 
részt vett több, az ENSZ által vezetett 
rendőri misszióban 1992 és 1998 kö-
zött, majd az ENSZ hivatásos bizton-
sági szolgálatának tagjaként 1999-
től 2011-ig több afrikai országban és 
Bécsben is dolgozott. 2019 őszétől 
Cserkeszőlő polgármestere.

A Gyógy- és Strandfürdő a település központjában mintegy 7,5 hektár területen várja vendégeit

Visszakapta régi formáját a százéves présház

Indulnak
a TOP Plusz 
pályázatok

‒ Az ügynökség a 2014‒2020 közötti időszak 
TOP-os fejlesztései közül több mint 150 projektet 
menedzselt. A hagyományos turisztikai célterüle-
tek – a Tisza-tó és Szolnok – mellett új térségek – 
a Zagyva-völgy, Mezőtúr és környéke, Tiszazug – 
is fejlődhettek. Milyen eredményeket emelne ki?

‒ A terület- és településfejlesztési operatív 
programon belüli lehetőségek minden ágára rá 
tudtunk csatlakozni, többek között ipari parki, 
piaci, orvosi rendelői, óvoda-bölcsődei fejlesz-
tésekre is. Javarészt az önkormányzatok által 
beadott projektekről van szó, amelyek kötelező 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódnak. Né-
hány beruházás kilép ebből a komfortzónából, 
ide tartoznak például az új turisztikai attrakció-
kat létrehozó projektek, a településen élők élet-
minőségét jelentősen javító, illetve a fenntartha-
tó működést segítő beruházások. Erre jó példa, 
amikor az önkormányzat által működtetett in-
tézményeket energetikailag korszerűsítették, a 
polgármesteri hivataltól egészen az óvodáig, s 
ezeket az intézményeket helyben előállított bio-
masszával fűtik. Így megújuló energiaforrásból, 
tartósan energiatakarékosan üzemeltethetők az 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Területfejlesztési Ügynökség Non-
profit Kft. Karancsi Tamás ügyve-
zető igazgató vezetésével jórészt 
pályázati tanácsadói tevékenysé-
get lát el. Egy ötlettől a pályázat 
elkészítésén keresztül az utolsó 
forintelszámolásáig végigkísérik a 
projekteket. Ez gyakran 4-5 éves 
folyamatot jelent. Az ügyvezetőtől 
kértünk interjút.

épületek. Van, ahol szociális konyhák létesültek, 
s a helyi étkeztetést helyben termelt alapanya-
gokból oldják meg. 

A helyi gazdasági fejlesztések közül kiemel-
hető a járási központ, Jászapáti, ahol 700 millió 
forintból valósult meg az iparterület infrastruktu-
rális fejlesztése, utakkal, közműhálózattal. Gaz-
daságélénkítő projektek történtek Szászberken, 
Tiszafüreden és Mezőtúron. 

Jelentős eredmény, hogy a kisebb települé-
seken megújulhattak a helyi piacok, ahol kister-
melők, őstermelők és kézművesek kínálhatják 
áruikat rendezett körülmények között, betöltve 
modern közösségi funkciójukat.

A megyében 78 önkormányzat működik, 
közülük 60-64 önkormányzattal dolgozott közö-
sen az elmúlt 6-8 évben a kilencfős ügynökség. 
Szakmai segítségünkre igényt tartanak. A szak-
értői kapacitást sikerült megtartanunk. 

‒ Három önkormányzat (Zagyvarékas, Új-
szász és Szászberek) a Zagyva Ökopark projekt 
megvalósításához csaknem 200 millió forint 
vissza nem térítendő európai uniós támogatást 
nyert. Milyen fejlesztéseket hajtottak végre?

‒ Az említett települések 
konzorciumában valósult 
meg a Zagyva Ökopark pro-
jekt, mely lényegében egy 
ökoturisztikai túraútvonal 
erdei faházakkal, pihenő-
helyekkel, madármegfigye-
lővel, vízi és kerékpáros 
szolgáltatási lehetőségek-
kel. A Zagyva mentén Já-
noshidától egész Szolnokig 
szinte minden településen 
sok fejlesztés történt, ami-
re túraprogramokat lehet 
építeni a jövőben. Ezenkí-
vül megyénkben a Tisza-tó 
olyan kiemelt turisztikai tér-
ség, amelyhez sok fejlesz-
tés tudott kapcsolódni. A tó 
biztonságosan körbe-kerék-
pározható a 67 km-es brin-

gaúton. A tó melletti településeken szeretnénk a 
szolgáltatásokat programcsomagokra felfűzni, 
hogy azok idevonzzák a kirándulókat.

‒ Már körvonalazódik a következő pályázati 
ciklus?

‒ Nagyon pozitív hír, hogy bár még zajlik a 
2020-ig tartó ciklus pályázati céljainak megva-
lósítása, de már indulnak a 2021‒2027-es TOP 
Pluszos pályázatok. A TOP eredményes operatív 
program, a kitűzött célokhoz képest nagyjából 
másfélszeres a túlteljesítés. Az önkormányzati 
fejlesztések folytatódhatnak, amelyek azt jelen-
tik, hogy tovább fejlődhetnek az egészségügyi 
és szociális alapszolgáltatások, például újabb – 
védőnői elhelyezéssel bővített ‒ orvosi rendelők, 
bölcsődék épülhetnek, folytatódhatnak a telepü-
lési központok fejlesztései, a belvízrendezési, a 
közlekedésfejlesztési és a munkahelyteremtési 
projektek. ■

Karancsi Tamás

Gazdasági agrármérnökként szer-
zett egyetemi diplomát a Debreceni 
Egyetemen. 2003 óta foglalkozik 
pályázati beruházásokkal. A ver-
senyszektorban eltöltött éveket köve-
tően 2008-ban került a Megyeházá-
ra, és 2009. január elseje óta vezeti 
a JNSZ Megyei Területfejlesztési 
Ügynökséget. Nős, két lánygyermek 
édesapja.

Jánoshidán befejeződött a 18. században épült kora barokk premontrei rendház felújítása

Az abádszalóki felújított strand a tisza-tó partján

»A megyében 78 önkormány-
zat működik, közülük 60-64 
önkormányzattal dolgozott 
közösen az elmúlt 6-8 évben a 
kilencfős ügynökség. Szakmai 
segítségünkre igényt tartanak.«
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Tiszafüred napjainkban a régió        
első számú turisztikai központja

‒ Tiszafüreden a „Zöld város projekt” megvaló-
sítását a kormány 551 millió forinttal támogatta 
a TOP keretéből. Milyen beruházásokat tudtak 
megvalósítani?

‒ Tudni kell azt, hogy az ilyen jellegű pályá-
zatok többségénél maga a projektcím jó néhány 
célterületet foglal magában. Jelen esetben a 
„Zöld város projekt” keretében létrehozhattunk 
közösségi és játszótereket, térfigyelő kamera-
rendszert építhettünk ki, s hosszan sorolhatnám 
még a megvalósított beruházásokat. Ezek közül 
a legjelentősebb a 2021 áprilisában átadott főtér, 
amely nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy 
Tiszafüred városképi arculata megújuljon. Itt 
kell megjegyeznem, hogy a bő félmilliárdos pá-
lyázati forrás mellé további mintegy 120 millió 
forintos kormányzati támogatást is kaptunk. 

Városunk, hál’ isten, jelentős zöldterülettel 
rendelkezik, ám az említett projekt lehetővé tett 
további faültetéseket, parkosítást, s a rendez-
vényterünkön megépülhetett az a 14 méter átmé-
rőjű világító és zenélő szökőkútrendszer, amely 
Tiszafüred legújabb látványossága.  

A pályázati lehetőségekkel élve a főtéren 
hangulatos kávézó nyílt, valamint átadtuk az új 
orvosi rendelőt és a piaccsarnokot, s átalakult a 
belváros forgalmi rendje is, újabb parkolóhelyek 
létesültek. Néhány használaton kívüli önkor-
mányzati épületet lebontottunk, és azok helyét 
szintén parkosítottuk. 

Tiszafüred legnagyobb közparkjában, a Vá-
rosligetben új játszótér épült, mellette dísztóval, 
kilátóval, a sétányok új utcabútorokat kaptak.

A Tisza-tó északi medencéjében fekvő város és annak környéke a természeti szépségekre vágyó turisták kedvelt 
úti célja. A település fő vonzerejét a szigetekkel és lagúnákkal tarkított, gazdag élővilágú Tisza-tó fürdési, horgá-
szati és vízi sport lehetőségei, valamint a termálvíz adják. Ujvári Imre polgármesterrel beszélgettünk.

‒ A város nevének hallatán sokaknak először 
az jut eszébe: a Tisza-tó fővárosa, az itteni turisz-
tikai régió központja. Mit jelent ez „státusz” a 
város mindennapjaiban?

‒ Tiszafüred nem csupán járási központ, ha-
nem a Tisza-tó környékének legnagyobb telepü-
lése is. Mindkettőből adódik, hogy feladatunk 
a térség közigazgatásának, iskolai oktatásának, 
sport- és kulturális életének, turizmusának szer-
vezése, koordinálása, bizonyos értelemben irá-
nyítása. Mindezeknek az elvárásoknak legjobb 
tudásunk szerint próbálunk is megfelelni. A 
Tisza-tó idegenforgalmából a vendégéjszakák 
tekintetében az első helyen állunk, ez a szám 
2020-ban meghaladta a 137 ezret. 

Az idei esztendő első félévében éreztük a 
járvány hatásait, a főszezon is később indult a 
szokásosnál. De összességében nincs okunk pa-
naszra. A tavaly átadott tó körüli kerékpárúton 
idén szeptember végéig körülbelül 225 ezren 
kerekeztek végig, s ezzel mi lettünk a hazai sík-
vidéki kerékpáros turizmus központja. Június 
elején nyitottuk meg a mintegy 500 millió forin-
tos fejlesztésnek köszönhetően teljes mértékben 
megújult tiszafüredi szabadvízi strandot. A közel 

90 napos nyitvatartási idő alatt 
körülbelül 150 ezer látogatója 
volt, ami napi átlagban több 
mint 1700 vendéget jelent.

Hasonlóképpen büszkék va-
gyunk arra, hogy az úgyneve-
zett éves horgásznapok száma 
meghaladta a 130 ezret. Önkor-
mányzati tulajdonban lévő cég 
végzi a haltelepítéseket és látja 
el a halőri feladatokat. Ebben az 
idényben 65 új horgászhelyet 
létesítettek a tóparton. 

‒ A Tisza-tó mellett a másik 
természeti kincs a környéken a 

termálvíz, amely újabb vendégeket vonzhat Ti-
szafüredre. Igazolja ezt a turistaforgalom?

‒ A szálláshelyek száma a 2015-ös adatok-
hoz képest megháromszorozódott. A négy- és 
háromcsillagos szálloda, valamint a panzi-
ók mellett a mai napig a magánszállások, 
apartmanházak vannak többségben, s mivel 
változatlanul népszerűek a kempingek, tervez-
zük azok bővítését. 

Ami pedig a gyógyvíz minősítésű termál-
vizünket illeti, az elsősorban reumatikus és 
mozgásszervi betegségek kezelésére alkalmas. 
Sajnos a termálstrandunk jelenlegi állapota nem 
mondható megfelelőnek, ezért szeretnénk teljes 
körűen felújítani. Jelenleg az engedélyes tervek 
kivitelezésének a szakaszában vagyunk. Ha a 
jövő év elejére elkészülnek a kiviteli tervek is, 
akkor sikeres pályázat esetén, új termálkút fúrá-
sával egy minden tekintetben korszerű, számos 
szolgáltatással bővülő, modern termálfürdő nyit-
hatja meg kapuit Tiszafüreden. 

Ám nem kell addig várni. Tiszafüredre az év 
utolsó két hónapjában is érdemes ellátogatni, a 
négy évszakra hangolt hétvégi programjainkon 
szívesen látjuk vendégeinket. Az adventi hetek 
rendezvényei során a megújult főtér ünnepi fé-
nyekben ragyog majd, s lesz karácsonyi falu és 
kirakodóvásár is. ■

Ujvári Imre

1982-ben született Tiszafüreden. 
2005-ben szerzett tanári diplomát 
a Debreceni Egyetemen. 2004 és 
2010 között Debrecenben élt, majd 
2010-től ismét Tiszafüreden. 2014 
őszétől, immár második ciklusát tölt-
ve, Tiszafüred város polgármestere. 
2020 júliusa óta tagja a megyei köz-
gyűlésnek. Szabadidejében szívesen 
sportol. Nős, két gyermek édesapja.

A Városházát a millennium évében, 1896-ban építették, energetikai korszerűsítése 2019-ben volt

tiszafüreden található a tisza-tó legszebb fekvésű strandja

»A Tisza-tó idegenforgal-
mából a vendégéjszakák 
tekintetében az első helyen 
állunk, ez a szám 2020-ban 
meghaladta a 137 ezret.«

‒ Nem csupán dinamikus fejlődés, hanem szem-
léletváltás is zajlik a Tisza-tó körül együttműkö-
dő önkormányzatok, egyesületek és szolgáltatók 
munkájában. Hol tartanak ebben a folyamat-
ban?

‒ Röviden válaszolva: a sűrűjében. Évekkel 
ezelőtt a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács égi-
sze alatt kezdtük, majd a Tisza-tavi Turisztikai 
Kerekasztal 2019. évi létrehozásával folytatva 
erősítettük meg azt a fajta, korábban hiányzó 
platformot, amely közös gondolkodásra, infor-
mációcserére és partnerségre hívja a Tisza-tónál 
működő önkormányzatokat, állami és civil szer-
vezeteket, valamint a nagyobb szolgáltatókat. 
A szemléletváltás és a dinamikus fejlődés most 
nagy fordulatszámra kapcsolt a térségben, s ta-
lán soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy 
az itteniek egy irányba tolják a Tisza-tó szekerét, 
és tudatos koncepció mentén használják ki a le-
hetőségeket. 

‒ Földrajzilag négy megyéhez tartozik a 
Tisza-tó. Nem okoz ez „szétforgácsolódást”, 
párhuzamosságot? Milyen közös beruházások 
zajlanak? 

A Tisza-tó hazánk egyik népszerű úti célja
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
csodálatos természeti adottsá-
gok, rendkívül gazdag termál- és 
gyógyvízkincs, sokszínű kulturális 
és hagyományőrző rendezvények, 
valamint vendégszerető és színvo-
nalas szolgáltatások várják az ide-
érkezőket. Az idegenforgalmi stra-
tégiáról Galó Anitával, az „Alföld 
Szíve” Térségi Turisztikai Egyesület 
titkárával beszélgettünk.

Galó Anita

Turisztikai és európai uniós szakér-
tő.  25 éve a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Önkormányzati Hiva-
tal munkatársa, az elnöki titkárság 
vezetője. 2013 óta a megye turisz-
tikai és marketingfeladatait ellátó 
„Alföld Szíve” Térségi Turisztikai 
Egyesület titkára. 2019-től a Tisza-
tavi Turisztikai Kerekasztal titkára. 
Férjezett, két fiúgyermek édesanyja.

‒ A tavat négy megye öleli körbe. Ez azt je-
lenti, hogy a megyei önkormányzatok és mint-
egy hatvan, a térséghez tartozó települési önkor-
mányzat számára adott a lehetőség a különböző 
beruházások megvalósítására. Éppen azért van 
szükség a közös platformokra és a szoros együtt-
működésre, hogy ezek ne gyengítsék, hanem 
erősítsék egymást, és a Tisza-tó átgondolt fejlő-
dését szolgálja az a több tízmilliárd forintnyi fej-
lesztési forrás, amely az elmúlt években csak a 
turisztikai ágazatban ide érkezett. Közös projek-
tek megvalósítására elsősorban a Tisza-tó Térsé-
gi Fejlesztési Tanács keretében nyílik lehetőség. 
A Tisza-tavi Kódex lerakta egy közös gondolko-
dás és gondoskodás alapjait, és talán egyszer lesz 
majd Tisza-tó törvényünk is, amely egy komplex 
keretbe foglalhatja a fejlesztési célokat, a hozzá-
juk rendelt eszközökkel és forrásokkal együtt. 

A fejlesztésekről szólva, mostanra teljesen 
megújultak a part menti szabadvízi strandok, 
új kilátóhelyek épültek vízen és szárazföldön. 
2023-ra elkészül Tiszafüreden a Természetbúvár 
Játszóház és Túraközpont, a Kiskörei Vízlépcső-
nél hazánk első raftingpályája épül, a hallépcső-
nél pedig hamarosan egy modern kerékpáros pi-
henőkomplexum. Két új étterem nyílt nemrégen 
Tiszafüreden és Sarudon, panziók újulnak meg, 
és szinte minden tóparti településen további ko-
moly fejlesztések folynak. 

‒ Milyen szerepet vállalt, és milyen szerepet 
tölt be a Tisza-tavi Turisztikai Kerekasztal?

‒ A Tisza-tavi Turisztikai Kerekasztal azzal a 
céllal jött létre 2019 márciusában, hogy egy asz-
talhoz ültessen minden olyan fontos szereplőt, 
aki tenni tud és akar a Tisza-tó turizmusáért, a 
fejlődésért. A pandémia hátráltatta a találkozást, 
de most újult lendülettel folytatjuk a munkát.

‒ A Tisza-tóhoz akadálytalanul érkezik a 
szennyeződés a Tisza felsőbb szakaszairól, a 
határon túli területekről. Mit tudnak tenni a tó 
védelmében?

‒ A Tiszánál, a Tisza-tónál fantasztikus ösz-
szefogás alakult ki az elmúlt években, amely 
egyrészt arra irányítja a figyelmet, hogy mi zaj-
lik a határ másik oldalán szemétügyben, továbbá 
azokra az önkéntes hulladékgyűjtő akciókra és 
kezdeményezésekre, amelyek sok ezer tonnányi 
szemét súlyától szabadították meg a Tisza-tavat 
és az élő folyót. Ilyen például a Tisza-tavi PET 
Kupa, a négy ütemet megélt Tisza-tó projekt, 
valamint az itt élő, ismert véleményformálók ko-
moly szerepvállalása. De az egyéni példamuta-
tás és felelősségvállalás alól senki nem bújhat ki.   

‒ Az „Alföld Szíve" Térségi Turisztikai Egye-
sület hogyan kapcsolódik a feladatokhoz, a 
szemléletváltáshoz?

‒ Az Egyesület égisze alatt, annak kezde-
ményezésére jött létre a Tisza-tavi Turisztikai 
Kerekasztal két és fél éve. Emellett Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyére kiterjedő hatásköre kap-
csán érintett a Tisza-tó turisztikai marketing 
TDM feladatainak ellátásában is. Az Egyesü-
let munkájában a Tisza-tó egy metszéspont. 
Egy kihívás, amely „Jász-Nagykun-Szolnok 
megye, az Alföld szíve” turisztikai kínálatá-
nak népszerűsítésével kiegészülve jelenti azt 
a mindennapi munkát, amelynek sikeréért oly 
sokan dolgozunk itt a Jászságban, a Nagykun-
ságban, a Tiszazugban, Szolnok környékén és 
a Tisza-tónál. ■
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A gyógyvíz kiváló hatásai:
Az elsősorban hidrogén-karbonátos 
összetételű, de egyéb nyomelemeket, 
összetevőket is nagy koncentrációban 
tartalmazó minősített gyógyvíz alkal-
mas a különböző kopásos gerinc- és 
ízületi elváltozások kezelésére. Kúra-
szerű használata csökkenti a gerinc- és 
ízületi fájdalmakat, javítja a mozgás-
funkciókat.
A fürdőgyógyászati szolgáltatások 
keretében gyógyvizes gyógymeden-
ce, gyógyvizes kádfürdő, iszappako-
lás, súlyfürdő, szénsavas fürdő, orvosi 
gyógymasszázs, víz alatti vízsugármasz-
százs (tangentor), víz alatti csoportos 
gyógytorna és csoportos gyógyúszás 
vehető igénybe.

Kumánia Gyógy- és Strandfürdő - Kumánia Hotel
Három turisztikai attrakció: hotel, élményfürdő és strand, gyógykomplexum és a korábbi 7 meglévő 
medence mellett már az új kültéri termálmedencével várja a Kumánia Kisújszálláson vendégeit.

Terápiák és regenerálódás:
A fizioterápiás kezelések a következőek: 
szárazföldi gyógytorna, galvánáram-ke-
zelés, ingeráram-kezelés, diadinamikus 
áramkezelés, TENS-kezelések, rövidhul-
lámú kezelés, mágnesterápiás kezelés, 
fényterápiás kezelés, ultrahangkezelés, 
vákuumkezelés és nyirokmasszázs.
A Kumánia Hotelből kényelmesen, egy 
fedett folyosón sétálhatnak át a fürdőbe, 
mely kimagaslóra értékelt vendégszere-
tettel, tisztasággal és hatalmas, közel 10 
hektáros területtel várja a gyógyulni vá-
gyókat!

Sokszínű fürdőkomplexum:
A fürdőkomplexum belső terében öt 
fedett medence található. A strandon 
egy feszített víztükrű úszómedencét és 
egy élményelemekkel felszerelt gyer-
mekpancsolót vehetnek igénybe a für-
dőzők, melyhez egy vadonatúj, külső 
gyógyvizes medence is párosul, me-
lyet egész évben igénybe vehetnek.
Wellness és kényeztetés:
A fürdőben számos wellness-szolgál-
tatás közül választhatnak, akik kényez-
tetésre vágynak. A szaunavilágban 
beltéri finnszauna, infraszauna, kültéri 
rönkszauna, egy aromaszauna, va-
lamint egy gőzkabin vehető igény-
be. A wellnessélményt a hideg vizes 
merülőmedencék és a Kneipp-taposók 
biztosítják. A fürdőben élményszauna 
programok is várják a látogatókat, illet-
ve egy különlegesség is helyet kapott, 
hiszen a Kumánia Gyógy- és Strand-
fürdőben Caracalla-kád is található, 
amely fény- és masszázsterápiával 
nyugtatja a testet és lelket.

A fürdő és a hozzá kapcsolódó szálláshelyek a legjobb 
úti célok a gyógyulni, feltöltődni vagy sportolni vágyó 

vendégek számára. 

Kisújszállás egyre élhetőbb
és vonzóbb kisvárosa a megyének

‒ A magyar államtól és az Európai Uniótól ka-
pott vissza nem térítendő támogatási összegből 
több mint hárommilliárd forint értékű beruhá-
zás vált lehetővé. Milyen fejlődést jelentett ez a 
város életében?

‒ Az elmúlt években befejeztük a TOP-os 
beruházásokat, a 2 milliárd 549 millió forintos 
támogatáshoz 527 millió forint önerőt biztosí-
tottunk. Megvalósulhatott a Szociális Otthon 
új főzőkonyhája, az északi ipartelep fejleszté-
se, a kísérőgáz-hasznosító kiserőmű megépíté-
se és a napenergia hasznosításának biztosítása. 
A Városháza, a Szociális Otthon energetikai-
lag korszerűsödhetett, napelem került a Vigadó 
épületére. A városban több út megújulhatott. 
Tervezzük a Kumánia Gyógy- és Strandfürdő 
továbbfejlesztését kültéri élménymedencével 
és csúszdaparkkal. 

‒ A fiatalok számára jelent támogatást a 
„Kisújszállás a Te otthonod!” pályázat a hely-
ben maradáshoz, az elvándorlás megállításá-
hoz. Sikerült elérni a kitűzött célt?

‒ Igen, az EFOP-os pályázatunk megvaló-
sítása három éve kezdődött el, csaknem 200 
millió forinttal tudjuk segíteni a pályázókat. 
Várhatóan 2022 áprilisában adhatjuk át az 52 
férőhelyes új bölcsődét, ami a fiatal szülőknek 
nyújt biztonságos gyermekelhelyezési lehető-
séget négy új csoportszobával és játszóudvar-

A „Kisújszállás a Te otthonod!” című pályázattal lehetőség nyílt a városban lakó fiatalok életkörülményeinek 
magasabb szintre emelésére. A részleteket Kecze István polgármestertől tudtuk meg. Híres szülöttjük, Csukás 
István író-költő mesealakjai egyedi színfoltjai a városnak, méltán büszkék rá a kisújszállásiak. 

ral. Szintén négy, új ikerházas szociális bérla-
kás épülhet fel, a másfél szobás lakások a jövő 
év végére készülnek el.

Az önkormányzat támogatást nyert a sport-
csarnok és uszoda építéséhez szükséges ter-
vek elkészítésére, a kivitelezésről 2022 elején 
várható döntés. Elképzeléseink szerint meg-
újuló energia hasznosításával működhet majd 
gazdaságosan. A közösségi élet helyszínéül 
is szolgáló többfunkciós épületet álmodtunk, 
színpaddal, konditeremmel, uszodával, vala-
mint kiegészítő helyiségekkel. 

Megvalósulhatott a „Kisújszállás, a zöld 
város” elnevezésű pályázatunk, a fenntartható 
közlekedésfejlesztésre pedig több mint ötven-
millió forint jutott. 

‒ Híres szülötte a városnak Csukás István. A 
megyei önkormányzattól különleges címet kap-
tak szellemi örökségének ápolásáért.

‒ Mindezért a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gye Turisztikai Értéke címet adományozták a 
városnak. A helyi identitás fejlesztése pályázat 
keretében Csukás István műveiből könyvet 
készítünk, szalmaképeken, a Vigadóban élet-
nagyságú szoborinstallációkon mutatjuk be a 
nagy magyar meseíró ismert és kedvelt mese-
hőseit. Az elmúlt években szobrot állítottunk 
Bagamérinek, a helyi cukrászmesternek, akiről 
mintázta az író a Keménykalap és Krumpliorr 

elátkozott fagylaltosának figuráját, és térinstal-
láció készült a bámulatos, alakváltoztató Pom 
Pomról, Süsü, az egyfejű sárkány és mesehősei 
pedig játszóteret kaptak. 

‒ Országos, sőt európai szinten is kiemelke-
dő látványt nyújtanak a hagyományos, illetve 
az indiánrizs-földek. 

‒ A kisújszállási termőterületek az európai 
rizstermesztés északi határán találhatóak. A 
hagyományos és az indián rizs vagy vadrizs 
kontinensünkön nálunk északabbra nem ter-
meszthető. A rizsföldek többnyire intenzív 
művelés alatt állnak, az év jelentős részében 
mégis számos, mintegy 200, ebből 158 védett 
és 43 kiemelten védett madárfaj talál itt élő-
helyre. ■

Kecze István

1958-ban született, általános és kö-
zépiskolai tanulmányait Kisújszállá-
son végezte. A  Budapesti Műszaki 
Egyetemen közlekedési gépészmér-
nök, mérnöktanár, valamint közokta-
tás-vezető végzettséget szerzett. Első 
munkahelye a helyi Városi Tanács 
műszaki osztálya volt, majd az Arany 
János Általános Iskola pedagógusa, 
1995 és 2005 között igazgatója. 

2006 óta a város polgármestere. Nős, három felnőtt gyer-
mek édesapja.

Mesebeli játszótér várja a gyerekeket kisújszálláson, ahol homokozó, baba-mama hinta, csúszda, mászóka és Süsü vára biztosítja az önfeledt játékot

Az indián rizs egy egzotikus gabonaféle, mely a reformkonyha, az egészséges táplálkozás része. 
Könnyen emészthető, ásványi anyagokban, vitaminokban gazdag, 

magas rost-, alacsony zsírtartalmú, gluténmentes élelmiszer. 

Több mint 30 éve Európában kizárólag az Indián Rizs Kft. termeli és dolgozza fel a növényt. 

A konyhakész terméket kisújszállási feldolgozó üzemünkből a hazai piac mellett, 
számos európai országba szállítjuk.

 mail@indianrizs.hu                                    www.indianrizs.hu

INDIÁN RIZS A RIZSEK KAVIÁRJA
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Keresse kedvezményes üdülési ajánlatainkat! Gyógykúra igény esetén 
kérje beutalóját szakorvosától! Gyógyvizünk nem csodaszer, 

de a reuma okozta fájdalmakra kiváló hatással van!

„A minőség nemcsak egy szó, 
hanem elköteleződés, hogy 
tökéleteset alkossunk.”
Dr. Béres József, a Béres Gyógyszergyár elnöke

AKI BÉRES-TERMÉKET VÁSÁROL, NEM CSUPÁN  
MEGFELELŐ, HANEM KIVÁLÓ TERMÉKET VÁLASZT.

A Béres Gyógyszergyár számára a megbízható minőségű, biztonságos  
termékek előállítása nem csupán a jogszabályokban előírt kötelezettség,  
hanem egy olyan küldetés, amely a termékgyártás teljes folyamatában 
elsődleges fontossággal bír. Ez a hitvallás fémjelzi a gyár legújabb  
beruházását is, melyet októberben avattak fel Szolnokon.

A hazai és a nemzetközi jogszabályoknak való teljes megfelelés, a  
professzionális gyártási körülmények, az alkalmazott gyártástechnológiák, 
a minőségellenőrzési módszerek a Béres Gyógyszergyár biztosítékai arra, 
hogy készítményei mindig tökéletes minőségben készüljenek. 

Világszínvonalú  
technológiák

Professzionális gyártási 
körülmények

Robottechnológiás 
gyártósorok
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Tiszaroff idén kerek jubileumhoz érkezett

‒ Idén ünneplik Tiszaroff 750. születésnapját. 
Mit jelent ez az évforduló?

‒ Ha 750 éves múltra tekinthet vissza egy te-
lepülés, akkor úgy gondolom, hogy mindenkép-
pen rendkívül fontos ez az évforduló a mostani 
lakosai, de elszármazottjai életében is. Szeret-
nénk e kerek jubileumot méltóképpen megün-
nepelni.

‒ Például milyen módon? 
‒ A Tiszaroffi Civil Kör tagjainak anyagi 

hozzájárulásával egy 56 kilogramm súlyú em-
lékharang felállításával az önkormányzati köz-
temetőben. A harangon lévő felirat: „Állíttatott 
Tiszaroff Alapításának 750. évében”, de látha-
tó községünk címere és a harang készítésének 
éve, 2021. De ünnep számunkra az is, hogy a 
Belügyminisztérium 356 milliós támogatásával 

A települést először 1248-ban a 
tomaji apátsághoz tartozó helység-
ként említik, a Váradi Regestrum 
174. oklevelében pedig 1270-ben 
olvashatjuk először a Rof nevet. 
Az eltérő adatok ellenére Tiszaroff 
1271-től bizonyítottan lakott hely-
ként származtatja alapítását. Van-
kóné Jekli Anikó polgármesterrel 
beszélgettünk.

megépült a Horgászturisztikai Központ. Kö-
zösségi kemencét alakítottunk ki a Közösségi 
Háznál, belterületi utak épültek, „új régmúltunk” 
emlékeit idéző padokat helyeztünk el a Tisza 
védtöltésén, és ingatlant vásároltunk, mely Ti-
szaroff leendő múzeuma lesz a terveink szerint.

Szalai Tamás „750 éves Tiszaroff” című kéz-
iratának könyv formájában történő kiadásával is 
sikerült Tiszaroff alapításának 750 évfordulóját 
még ünnepélyesebbé tennünk. 

‒ Milyen egyéb, „hétköznapi” beruházások 
történtek a községben? 

‒ Az Észak-Alföldi Társadalmi Esélyteremté-
si Igazgatóság fejlesztési központjának bázisán 
varrodai tan- és termelőműhelyt alakítottak ki. 
Ez 15 új munkahelyet jelent. Településünk fog-
lalkoztatottsága egyébként közepesnek mondha-
tó, sokan dolgoznak helyi vállalkozásokban, de 
jelentős az ingázók száma is. Természetesen az 
önkormányzat célja, hogy a község egyre von-
zóbb legyen a befektetők számára, még több 

munkahely jöjjön létre, s hogy minél több ingázó 
Tiszaroffon találjon munkahelyet.

‒ Évente rendeznek horgászversenyeket. A 
Horgászturisztikai Központ tudott fejlődést elér-
ni a horgászturizmus terén? 

‒ Igen, ugyanis a településen kulturált kör-
nyezetben, színvonalas, jól felszerelt, klimatizált 
két-három és négy-öt személyes apartmanok 
várják a pihenésre vágyókat és az aktív kikap-
csolódást kedvelőket. Mi biztosítjuk a horgász-
versenyek lebonyolításához szükséges hátteret, 
ingyenes zárt parkolók, wifi, számítógépek is 
rendelkezésre állnak. De van játszótér, ping-
pongasztal, trambulin, kerékpártároló, sütögető 
és bográcsozó hely, kültéri kemence, halpucoló 
helyiség. Térítés ellenében igénybe vehető szol-
gáltatásaink pedig: zárt és nyitott rendezvénytér 
30 főig, projektorhasználat, catering szolgáltatás, 
horgászat túravezetővel, kishajó- és kerékpár-
bérlés, kenubérlés, kisbuszos kirándulás, területi 
horgászjegy. ■

A horgászturisztikai központ a tisza-parton

Vankóné Jekli Anikó

Születése óta Tiszaroffon él. 1994-
ben szerzett diplomát az Államigaz-
gatási Főiskolán.  Dolgozott a kunhe-
gyesi Polgármesteri Hivatalban, majd 
az ottani Munkaügyi Központban. 
1999-től előbb Tiszaroff, majd mel-
lette Tiszagyenda jegyzője. 2019 
őszétől szülővárosa polgármestere. 
Férjezett, egy fiúgyermek édesanyja.
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