
kiadvány 2022

Pannónia kincsei

Tolna megye



Járjunk Magyarország bármely vidékén, 
biztos vagyok abban, hogy mindenütt 
felfedezhetjük a csodát. Legyen az egy 
épület, egy természeti kincs, vagy az ott 
élő emberek által teremtett érték. Ami-
kor sor kerül ezekre a felfedezésekre, a 
büszkeség és a hazaszeretet még inkább 
felgyúl a szívünkben. Ennek tükrében 
talán nem is kétséges, hogy a saját ott-
honunkat, a szűkebb értelemben vett ha-
zánkat szemlélve az elfogultság is úrrá 
lesz rajtunk. Így vagyok ezzel magam 
is. Így érzek, ha Tolna megyében járok. 
S ezekkel az érzésekkel írok most a mi 
otthonunkról, Tolna megyéről is. 

Ugyanis a Dunántúl és az Alföld talál-
kozásának egy jelentős területén mesés 
folyómenti kultúra virágzik már évez-
redek óta. Dombos vidékeink hasonló-
képpen romantikusak, akár az erdőkkel 
borított tájak, melyeknek oly páratlan 
lakói vannak, mint például a dámszar-
vas vagy a fekete gólya. 

A természettel összhangban él meg-
annyi közösség, amelyeknek egyedi 
kultúrájában visszaköszönnek a kör-
nyezetük őselemei. A Sárköz virágzó 
néphagyományai testet öltenek tárgyi 
emlékekben, viseletben vagy épp a hí-
res táncokban és a népzenében. Az „élő 
spiritusz” maga a szekszárdi vörös, de 
nem elhanyagolható érdemeket szerez-
tek már a Tolnai borvidék fehérborai is. 

A szőlőtőkékkel sorokba írt hegyol-
dalak, dűlők és szurdikok misztikumot 
rejtenek – olyat, ami írók és költők tollát 
vezette évszázadokon át. Gondoljunk 
csak Babits Mihályra vagy Mészöly 
Miklósra, ám hosszú lenne a sor, ha 
minden alkotót fel kellene sorolnom, 
mindazokat, akik gazdagították a ma-
gyar kultúrát. 

A Jóisten megáldotta e vidéket min-
den földi jóval, s merem állítani, hogy 
ösztönzést, tudást és hitet is kaptunk 

Kedves Olvasó! 

ajándékul, hogy gyarapítsuk környe-
zetünket. Ezek révén jutottunk el odá-
ig, hogy értékeinkre építkezve számos 
fejlesztést valósítottunk meg az elmúlt 
időszakban. Több mint negyvenmilliárd 
forint jutott a megyére – és ez csupán 
egyetlen operatív program. Így mára 
elmondhatjuk, hogy a településeken 
szemmel látható a fejlődés, és a közös 
munka számos beruházás megvalósítá-
sában nyerte el értemét. 

A megyei önkormányzat értékőr 
missziója is sikeres, ugyanis Tolna 
megye az értéktár mozgalom legha-
tékonyabb szereplője az országban. 
Nem csak összegyűjtjük, hanem nép-
szerűsítjük is kincseinket, amivel a 
helyi gazdaságra és a turizmusra is jó 
hatással vagyunk. Gasztromegye című 
videosorozatunk a megye 109 települé-
sét sorra járva reprezentálja nem csupán 
a kulináris értékeket, hanem a települé-
sek egyéb büszkeségeit, mi több, jövő-
képüket. 

Hisszük, hogy a közös munkánk ré-
vén az ide látogatók megtapasztalják a 
Tolna megyeiek vendégszeretetét, és 
élményekkel gazdagodva gondolnak az 
otthonunkra. Hiszen van mire büszké-
nek lennünk!  

Fehérvári Tamás,
a Tolna Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke
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A Simontornyai Várról, a sióagárdi népviseletről és a szekszárdi kadarkáról is híres a megye

MATTIONI ESZTER MŰVÉSZETI MUNKÁSSÁGA
Mattioni Eszter (1902–1992) Szekszárdon született. Édesapját, aki olasz selyemkészítő mester volt, Bezerédj 
Pál mezőgazdász, a hazai selyemgyártás mentora hívta Magyarországra. A korszerű mozaikdíszítés itthoni 
elterjedésében Mattioni Eszternek elévülhetetlenek az érdemei. Mind festményeivel, mind „hímesköveivel” 
kiemelkedő képviselője a magyar népművészetnek, a hajdani esküvők, táncok és búcsúk világának. Művei a 
Wosinsky Mór Megyei Múzeum vármegyeházi kiállításán tekinthetők meg.

BARTINA NÉPTÁNC KÖZHASZNÚ 
EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE 

Az egyesület megalakulása óta szívvel-lélekkel fáradozik 
azon, hogy megőrizze a tánc hagyományát, és átadja azt a 

fiatal korosztályoknak. Munkájukat számos díjjal és kitünte-
téssel ismerték el, amelyek emelik Szekszárd és Tolna megye, 
sőt Magyarország tekintélyét is. Az egyesület tagjai fontosnak 
tartják, hogy a gyerekek ne csupán színpadi produkciókat ta-
nuljanak meg, hanem tovább tudják vinni a hagyományokat.

RÁKÓCZI TÚRÓS
Az 1950-es évek végétől lett egyre népszerűbb a Rákóczi túrós 
néven ismert sütemény, amely halhatatlanná tette Rákóczi 
Jánosnak, Felsőleperd fiának nevét. Ugyanis 1958-ban ő 
felügyelte a brüsszeli világkiállítás magyar konyháját. Ekkor vált 
világszerte ismertté a paprikás csirke, a lecsós szűzérme és a 
roston sült balatoni süllő mellett e túrós finomság is, amit már a 
harmincas években is készítettek. A Hungarikum Bizottság 2021 
nyarán a Rákóczi túróst a Magyar Értéktárba is beemelte.

LUSSONIUM
Dunakömlődtől keletre, a Bottyán- 
sánc (Sánchegy) löszfennsíkján 
helyezkednek el a római kori se-
gédcsapattábor, a Lussonium feltárt 
maradványai. Az erőd az első század 
közepén épült, ám később tovább 
erősítették, alakították. A Bottyán-sánc 
fennsíkjának keleti oldalát az évszá-
zadok során a Duna elmosta, ezért a 
tábornak ma már csak a nyugati fala, 
valamint az északi és déli fal nyugati 
része maradt meg. Műemléki helyreál-
lítása két szakaszban történt, 2003-ban 
és 2008-ban. A történelmi emlékhely 
napjainkban méltó része a magyar-
országi római limesnek, az egykori 
folyam menti határ védvonalának.

VÁRALJAI NÉPI 
HAGYOMÁNYOK

Református alapú műveltsége 
távolabbról is számos hasonlósággal 

kapcsolja Váralját a sárközi 
népművészethez. Kézművességének 

kiemelkedő darabjai a falu tojásíróinak 
köszönhetők. A Váraljai Tojásvásár
 több mint kétszáz éve egyedülálló 
néphagyomány. Hagyományaikat 

népszerűsítik a falu 
Kuglóf Fesztiválján is.
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fotó: babai istván

fotó: dombi luca
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Korszerű közigazgatás, elégedett ügyfelek

– Harmadik ciklusát megkezdve 
vezeti a megyei kormányhivatalt. 
Mit tart jelentős eredménynek, és 
mi a legfontosabb elérendő cél?

– A kormány 2011-ben hozta 
létre a fővárosban és a 19 megyé-
ben a kormányhivatalokat, illetve 
2013-ban a járási hivatalokat. Az 
első években sikerült megteremteni 
az egységes, hatékony közigazga-
tási rendszert, amely magas szín-
vonalon intézi az állampolgárok, a 
vállalkozások és a társadalmi szer-
vezetek ügyeit. A korábban szétta-
golt, párhuzamosan működő terüle-
ti szervek irodái helyett immár egy 
helyen, a kormányablakokban in-
tézhetik ügyeiket az állampolgárok. 

A 2018–2022-es ciklusban is 
folytattuk a közigazgatás fejlesz-
tését és a bürokráciacsökkentést. 
A 2020 elején kirobbant világmé-
retű koronavírus-járvány új, eddig 
nem látott feladatok elé állította 
a kormányhivatalokat. Közel két 

Noha az igencsak sokrétű államigazgatási feladatok ellátása bürokratikus hivatali felépítést feltételez, nem 
a hatósági attitűd erősítése a cél, hanem éppen ellenkezőleg, a kormányhivatal munkatársainak partnerségi 
szellemben kell az emberek és ügyeik felé fordulniuk. Dr. Horváth Kálmán főispántól, a Tolna Megyei Kormány-
hivatal vezetőjétől kértünk interjút.

Az ország többi szervezetéhez hasonlóan ki-
válóan felszerelt Tolna megyében is a polgár-
őrség. – Hála a Magyar Állam támogatásának, 
járműveket – autókat, kerékpárokat, elektro-
mos motorkerékpárokat – tudtunk vásárolni 
– kezdte a szervezet bemutatását, munkájának 
értékelését a Tolna Megyei Polgárőr Szer-
vezetek Szövetségének elnöke. Széles János 
hozzátette, egyéb eszközöket is szereztek be, 
így a munka műszaki feltételei adottak, ami 
nagyon fontos, ám még fontosabbak azok, 
a szabadidejüket önként feláldozó emberek, 
akik térítésmentesen dolgoznak közösségük 
nyugalmáért, biztonságáért. Szoros az együtt-
működés a rendőrséggel és az önkormányza-
tokkal is. – Hozzávetőleg 1900 polgárőr teljesít 
szolgálatot Tolnában. A megye településeinek 

Csodálatos fejlődésen ment keresz-
tül a polgárőrség az állami támoga-
tásnak köszönhetően. Járműveket, 
eszközöket kaptak a munkához, 
amit ingyen, szabadidejük terhére, 
közösségük érdekében végeznek 
– számolt be a Tolna Megyei Pol-
gárőr Szervezetek Szövetségének 
elnöke, Széles János. többségében működik szervezet – vázolta az 

elnök. Büszkén számolt be arról, hogy a lovas 
szakosztály aktív és egyre népesebb, de immár 
motoros szakosztály is működik. Ez utóbbi 
Szekszárdon jött létre, tizenegy fővel. 

A polgárőrök országos szinten évente kö-
rülbelül 10 millió szolgálati órát teljesítenek. 
A munkából jócskán kiveszik a részüket a 
Tolna megyeiek is. Önként vállalt feladatuk, 
hogy aktív és folyamatos szolgálattal szinten 
tartsák, javítsák a közbiztonságot. Tevékenysé-
gük ma már olyan természetes, hogy gyakran 
el is felejtjük megköszönni, hogy mindenféle 
ellenszolgáltatás nélkül áldozzák fel szabad-
idejüket mások biztonsága érdekében – hang-
súlyozta a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek 
Szövetségének elnöke. Kifejtette, hogy sokré-
tű a munkájuk, korántsem csak a járőrözésre, 
rendezvények biztosítására korlátozódik. Ha 

Jól szervezett a Tolna megyei polgárőrség

Motoros polgárőrök is szolgálnak 

szükség van rájuk, mentésben, ifjúságvéde-
lemben, tűzoltásban működnek közre, vagy 
éppen a határőrizetben. – Egyhetes szolgála-
tokat adtunk és adunk a Bács-Kiskun megyei 
határszakaszon, de várhatóan Csongrádban is 
szükség lesz ránk – mutatott rá a szövetség 
elnöke, kiemelve, hogy a már említett állami 
támogatás jóvoltából ehhez minden szükséges 
eszközük, felszerelésük megvan. Fel van sze-
relve a Tolna megye polgárőrség drónokkal, 
éjjellátó berendezésekkel, amelyeknek hasznát 
veszik a hétköznapok során és a határőrizetben 
is. Bár szép eredményekkel büszkélkednek, 
egy fontos feladattal meg kell birkózniuk. Meg 
kell újítani, fiatalítani a tagságot, hiszen a Tol-
na megyei polgárőrség tagságának átlagéletko-
ra 60 év. A fiatalok körében népszerűbbé kell 
tenni a polgárőri szolgálatot, ami nem egysze-
rű feladat, hiszen ingyen munkára hívják őket. 
A munkában nem hátráltatja a megyei szerve-
zetet a magas átlagéletkor, bizonyítottak az el-
múlt években a határvédelemben, a pandémia 
idején, a közrend és közbiztonság területén. 

A szervezet elnöke elmondta, hogy a két év-
tizedes hagyománnyal bíró megyei polgárőrna-
pot idén augusztusban Nagydorogon rendezték 
meg, ahol a kiemelkedő teljesítményekért, sze-
repvállalásért járó jutalmakat is átadták. Széles 
János a rendezvényen és most is kiemelte, hogy 
Tolna megyében összetartó, jó hangulatú, jól 
szervezett a polgárőrség. ■
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Dr. Horváth Kálmán

1958-ban született 
Szekszárdon. 1982-
ben végzett a Pécsi 
Tudományegyetem Ál-
lam- és Jogtudományi 
Karán, majd ügyvéd-
ként dolgozott saját 
ügyvédi irodájában. 
2006-tól 2014-ig ön-
kormányzati képviselő. 

A szekszárdi önkormányzat jogi bizottságá-
nak elnöke, később jogi tanácsnok volt. Több 
civil szervezet tagja. Nős, négy gyermek 
édesapja.

Kiemelkedő nemzeti értékünk a gemenci gímszarvas, 
amelynek hazája, Európa legnagyobb összefüggő ártéri er-
deje törvényi oltalom alatt áll, ám egyes részei látogathatók. 
A gemenci erdő minden évszakban sok csodát ígér a termé-
szetet kedvelő bakancsos turisták számára.   

Ősszel mutatja a legszebb arcát a színpompás növény- és állat-
világ. Most éppen a gímszarvasbikák szerelmes bőgésétől zeng 
az erdő. A természet katedrálisában egyedi „orgonahangverse-
nyeken” vehetnek részt szeptemberben a szarvasbőgés-hallgató 
túrákra jelentkezők. Az állami tulajdonban lévő Gemenc Zrt. 
turisztikai és erdész szakemberei sokat tesznek azért, hogy úgy 
tárják fel Gemenc különleges világát az érdeklődők előtt, hogy 
egyben meg is óvják a védett területeket. 

Nem mindennapi kirándulóparadicsom a Gemenc Zrt. 
Ökoturisztikai Központja Pörbölyön. Érdemes felkeresni, hi-
szen innen indul a természetet járva a Gemenci Állami Erdei 
Vasút, hétvégenként pedig még Rezét gőzös is szolgálatba áll. 
Ez a kezdő- és végpontja a legtöbb szervezett túrának, és itt 
lehet megtekinteni az interaktív és ismeretterjesztő „Gemenc 
kincsei – élet az ártéri erdőben” című kiállítást, valamint Habs-
burg Frigyes vadászkastélyt mintázó, újjáépített, vörösfenyőből 
készült Millenniumi Pavilonját, amelyet 1896-ban a városligeti 
Ezredéves Kiállításon is felállítottak. Ez az épület ad otthont a 
„Legenda és valóság: a gemenci gímszarvas” című kiállításnak 
is. A millenniumi rendezvénysorozat 250 pavilonjából ma már 
ez az egyetlen fennmaradt épület. Mivel a legtöbb pavilon a ki-
állítás után néhány évvel megsemmisült, ezért a több mint 125 
éves épület ipar- és kultúrtörténeti értéke is jelentős. 

A központtól induló ösvényen néhány perces sétával elér-
hető a nagyrezéti Vadmegfigyelő, ahol gímszarvasokat és vad-
disznókat láthatnak az érdeklődők. A legkisebbeket játszótér is 
várja. Mindezeken kívül ingyenes parkolás, büfé és vizesblok-
kok teszik komfortossá az ökoturisztikai élményeket.

Gemenc 
csodái

További információ: www.gemenczrt.hu 
Facebook: https://www.facebook.com/OkoturisztikaiKozpontGemenc

fotó: dr. almási istván / gemenc zrt.

esztendőn keresztül a járvány 
megfékezése, az emberi életek 
megóvása volt a legfontosabb 
feladat, de eközben törekedni kel-
lett a munkahelyek megőrzésére, 
a családok támogatására, illetve 
a vállalkozások megtartására is. 
A sikeres védekezés bebizonyí-
totta, hogy a kormányhivatalok 
rugalmasan és gyorsan képesek 
alkalmazkodni az új helyzetek-
hez. Napjainkban a digitális fej-
lesztések, az elektronikus ügyin-
tézési lehetőségek bővítése egyre 
nagyobb hangsúlyt kap, igazodva 
ügyfeleink igényeihez, a gyorsan 
változó gazdasági elvárásokhoz és 
a 21. század technológiai követel-
ményeihez. A tudásalapú műkö-
dés, a folyamatok minél szélesebb 
körű automatizálása a bürokrácia-
csökkentés egyik alapja. Terveink 
szerint 2023-ban teljes mértékben 
elektronizálttá válik az ingatlan-
nyilvántartás, csökken Magyaror-

szágon a földügyi eljárások átfutá-
si ideje és költsége. Ez önmagában 
is hatalmas mértékben járul hozzá 
a gazdaság versenyképességének 
növeléséhez, az ingatlanforgalom 
biztonságához. Az elektronikus 
ügyintézési lehetőségek bővíté-
sével együtt továbbra is nagy az 
igény a személyes kapcsolatra, 
különösen vidéken. Az emberek 
bíznak munkatársainkban, és ezt a 
bizalmat tovább szeretnénk építe-
ni, a 2011 óta elért eredményein-
ket pedig megőrizni.

– A munkahelyteremtés, a vis�-
s�ave�etés a munka világába �ök-
kenőmentesen halad a megyében?

– Jelentős változást okozott az 
addig rendkívül kedvező mun-
kaerő-piaci helyzetben a koro-
navírus megjelenése. A kormány 
Gazdaságvédelmi Akciótervet 
dolgozott ki, melynek részeként 
a foglalkoztatás területén a leépí-
tések megelőzése, a munkahelyek 
védelme érdekében több formá-
ban is támogatást nyújtott a mun-
káltatók és munkavállalók számá-
ra, a megyei kormányhivatalok 
közreműködésével. A csökkentett 
munkaidős foglalkoztatás támo-
gatása, a kutatási, fejlesztési és 
innovációs  szektor támogatása, a 
munkahelyteremtő bérköltség- és 
az ágazati bértámogatás, valamint 
az önfoglalkoztatók kompenzáci-
ós támogatása jelentős mértékben 
segítette a megye vállalkozásai-
nak talpon maradását.

– Elégedettek a� ügyfelek a� 
ügyinté�és minőségével?

– Igen, számos fejlesztésen va-
gyunk túl: Szekszárd új kormány-
ablakkal gazdagodott, és számos 
járásban is fejlesztettük épületein-
ket. A felújításoknak köszönhetően 
az ügyintézés 21. századi környe-
zetben folyik. A technikai eszközök 
minden elvárásnak megfelelnek, 
a szakrendszerek működése meg-
bízható, támogatják a magas szintű 
ügyintézés megvalósítását. Az ügy-
felek a környezettel és az ügyinté-
zés gyorsaságával is elégedettek. 

A felújításoknak köszönhetően 
valamennyi ügyben, ahol a szemé-
lyiségi jogok védelme és az ügy 
jellege indokolja, sikerült megva-
lósítani, hogy az ügyintéző egyedül 
ül egy irodában, így biztosított a 
diszkréció, és az ügyfelek az ügy-
intézés szempontjából fontos szen-
zitív információkat is meg tudják 

osztani az ügyintézővel. A rendel-
kezésre álló informatikai és info-
kommunikációs eszközök megfe-
lelően szolgálják és segítik a gyors 
ügyintézést. A visszajelzésekből 
arra lehet következtetni, hogy az 
ügyintézés színvonalával, a nyújtott 
szolgáltatással is elégedettek ügy-
feleink, bizalommal fordulnak az 
ügyintézőkhöz, s gyakran ragasz-
kodnak a már korábban megismert 
ügyintéző személyéhez. 

– Tolna megyében a� elsők 
kö�ött ke�dte meg működését a 
kormányablakon belüli NAV-
ügyféls�olgálat.  Milyenek a� eddi-
gi tapas�talatok a� ügyféls�olgálat-
tal kapcsolatban?

– 2017. július 1-jétől 7 me-
gye 12 településén nyílt meg a 
NAV-os ügyintézés lehetősége a 
kormányablakokban, Tolna me-
gyében Pakson.  A következő év 
bevallási időszakában azonban az 
egy ablak kevésnek bizonyult, és 
ekkor került átadásra számukra a 
bizalmi tárgyaló, ahol egy további 
munkaállomás biztosítja a NAV 
ügyfeleinek minél gyorsabb kiszol-
gálását. 2017 decemberében nyílt 
NAV-ügyfélszolgálat Tamásiban is, 
ahol egy munkaállomással indítot-
tak, heti két nap ügyfélfogadással, 
majd a megnövekedett igényeket 
figyelembe véve, 2020 januárjában 
került kialakításra a második mun-
kaállomás, és az ügyfélfogadási idő 
is bővült. Tolna megyében jelenleg 
még két további kormányablakban, 
Bonyhádon és Tolnán is működik 
NAV-ügyfélszolgálat, a visszajelzé-
sek szerint az ügyfelek legnagyobb 
megelégedésére. ■
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– A� Ön által irányított kar pécsi és s�eks�árdi 
kép�őhellyel rendelke�ik. Előnyt vagy hátrányt 
jelent a kép�ésben e� a fajta „kétlakiság”?

– Úgy gondolom, hogy a több képzőhely 
még vonzóbbá teszi az egyetemet a továbbta-
nulni szándékozó fiatalok körében. Éppen ezért 
tervezzük, hogy a jövőben további városokban 
is megjelenünk, amelyekben a Kultúratudomá-
nyi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 
szintén meghirdetheti majd a képzési formáit.

A kar két éve döntött úgy, hogy Szekszárd 
mellett Pécsen is elindítja valamennyi alap- és 
mesterképzését. Ez a döntés azt eredményezte, 
hogy igen jelentősen megnövekedett a jelent-
kezők létszáma. A tavalyi év rekordot hozott: 
csaknem 50 százalékos jelentkezői létszámnö-
vekedést értünk el a pécsi képzőhely megnyi-
tásával, ami „országos csúcsnak” számított. De 
hasonlóak voltak a mostani tanév adatai is.

Pécsen meghirdettük a fontosabb pedagó-
gusképzési szakjainkat, az agrárképzéseinket 
és a környezetkultúra-képzésünket, de terve-
zünk újabb képzésekkel is megjelenni Pécsen. 
Az ottani képzőhelyen összesen 260 hallgató 
tanul, itt, a szekszárdin pedig 630.

– A kar 2015 óta működik a jelenlegi for-

A Pécsi Tudományegyetem szekszárdi Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara magas 
színvonalú oktatási tevékenységével és képzési kínálatának folyamatos bővítésével érte el népszerűségét az 
egyetemi felvételre jelentkezők körében. Dr. Szécsi Gábor dékántól kértünk interjút.

mában. Milyen válto�ások történtek a� a�óta 
eltelt tanévek során a kép�ések jellegében és 
formájában?

– A legfontosabb változás az, hogy jelentősen 
bővült a kar képzési kínálata új alap- és mester-
képzésekkel, illetve továbbképzésekkel és akk-
reditált tanfolyamokkal. Néhány példa erre: az 
egyik legnépszerűbb képzésünk a gyógypedagó-
giai képzés immár három éve. Emellett olyan ag-
rárképzéseket hirdettünk meg, mint a vidékfej-
lesztési agrármérnök, amely ugyancsak új elem a 
képzési kínálatban, és egyre népszerűbb mindkét 
képzőhelyen. 

A mesterképzések közül kiemelném a gyer-
mekkultúra mesterképzést, ami új képzési for-
ma, s a következő tanévben indul. De több más 
tervezett mesterképzési forma is akkreditálási 
szakaszban van. Próbáljuk a neveléstudományi 
mesterképzés mellett erősíteni a pedagógiai 
mesterképzési vonalat, ami azért nagyon lénye-
ges, mert az alsófokú pedagógusképzést – mint 
alapképzési kínálatot –  tökéletesen lefedi majd 
egy mesterképzési vertikum, és a mesterképzé-
seket követően pedig a kar égisze alatt működő 
filozófiai doktori iskolánk kínál továbbtanulási 
lehetőséget azoknak, akik például a nevelésfilo-

zófia és a neveléselmélet 
terén, vagy tudástechno-
lógiai területeken kíván-
nak kutatni és doktori 
fokozatot szerezni.

A legfőbb törekvésünk 
az volt az elmúlt évek-
ben, hogy teljes képzési 
vertikumot alakítsunk ki. 
Az alapképzések mellett 
gyarapodjon a mester-
képzési kínálat, és a mes-
terképzéseket követően 
a hallgatóink doktori is-
kolai programban tudják 
folytatni tanulmányaikat. 
Erre a filozófiai doktori 

iskola kínál lehetőséget, azon belül is a kultú-
raelméleti, kultúrafilozófiai program. E program 
fogadja be a neveléselmélet és a gyermekkultúra 
területe iránt érdeklődők kutatási terveit. 

– Milyenek a frissdiplomások lehetőségei a 
munkaerőpiacon?

– A hallgatói életpályát követő rendszerünk 
arra világít rá, hogy a nálunk diplomát kapó 
hallgatók többsége el tud helyezkedni a vég-
zettségének megfelelő állásokban. Aránylag 
kevés a pedagóguspályát elhagyók aránya. Az 
agrárdiplomások szintén megtalálják helyüket a 
munkaerőpiacon, itt érdekesség, hogy sok friss-
diplomás egyéni vállalkozásba fog. 

– A Kultúratudományi, Pedagóguskép�ő és 
Vidékfejles�tési Kar milyen helyet foglal el a 
Pécsi Tudományegyetemen belül, és milyet a 
ha�ai felsőoktatás egés�ében?

– A hallgatói és oktatói kiválósági mutatók 
alapján a kar jelenleg a magyar felsőoktatás 
legerősebb alsófokú pedagógusképzési intézmé-
nyének minősül. Ez persze nem csupán büszke-
ség, hanem felelősség is, ezért erősítünk mind 
tudományos vonalon, mind a képzési portfólió 
bővítésével, és erősítjük a kari marketinget is. 
A Pécsi Tudományegyetemen belül is jók a ki-
válósági mutatóink, az erős középmezőnyben 
helyezkedünk el a karok között. Erre szintén 
büszkék vagyunk, hiszen a miénk a második 
legfiatalabb kar az egyetemen.

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

Kiskunhalason született 1966-ban. A Pé-
csi Tudományegyetem Kultúratudomá-
nyi, Pedagógusképző és Vidékfejlesz-
tési Karának tanszékvezető egyetemi 
tanára, dékánja; a Bölcsészettudomá-
nyi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének 
tudományos főmunkatársa, az Európai 
Tudományos és Művészeti Akadémia 
(EASA) rendes tagja. Eddig 17 könyve 
jelent meg.

Dr. Szécsi Gábor

Egyre népszerűbb a PTE szekszárdi kara

Az idei diplomaátadó ünnepség az Illyés Gyula Aulában

Nemzetközi árufuvarozás felsőfokoN

Az 1986-ban létrejött Generál-Insped Kft. 
fő tevékenységi köre a nemzetközi árufuvarozás.
A vállalat központi, mintegy 20 ezer négyzetméteres 
telephelye Hidas külterületén található az irodákkal, 
a szerelőműhellyel és a járműparki bázissal. 
A cég összesen 80 munkavállalót 
alkalmaz, közülük 
55 a gépjárművezető.
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Új atomerőművet építeni 
szép feladat, hatalmas kihívás

Az energiafüggetlenség elérése 
érdekében és a klímavédelmi célok 
teljesítéséhez is nagy szüksége van 
Magyarországnak az új atomerő-
műre. 

Napjainkban minden korábbinál fontosabb, 
hogy az energiát – köztük a villamos energi-
át – országhatárainkon belül legyünk képesek 
előállítani. Az elmúlt hónapok történései rávi-
lágítottak az energiafüggetlenség jelentőségé-
re. Kulcskérdés, hogy minden körülmények 
között biztosítani lehessen az áramot a magyar 
lakosság és a hazai ipar számára. 

2022 első félévében a hazai igények fe-
dezésében – a korábbi évekhez hasonlóan 
– a Paksi Atomerőmű játszotta a legnagyobb 
szerepet, a hazai termelés felét biztosító négy 
blokk az áramszükséglet harmadának kielégí-
téséről gondoskodott. A második legnagyobb 
forrásunk azonban már az árambehozatal volt, 
ami a fogyasztás negyedét fedezte. Fontos 
látni, hogy jelenleg ugyan számíthatunk az 
importra, ám veszélyhelyzetben minden állam 
elsőként a saját lakosságáról gondoskodik. 
A megoldás a problémára egyértelműen az 
atomenergia, amely hazánk természeti adott-
ságait figyelembe véve egyedüliként képes 

Kulcsszerepet kap az atomenergia
nagy mennyiségben, versenyképes áron és ki-
számítható módon áramot termelni. Ezért épül 
a működő Paksi Atomerőmű mellett a két új 
blokk, ami a nukleáris energiatermelés hosszú 
távú fenntartására hivatott. A fenntarthatósági 
célok elérésében hasonlóképp kulcsszerepe 

van a nukleáris energiának, amely klímaba-
rát, és erről már „papírja is van”. Történelmi 
jelentőségű volt az Európai Parlament júliusi 
döntése, amely fenntartható termelési mód-
nak ismerte el az atomenergiát. Az Európai 
Bizottság tudományos szolgálataként mű-

A nyári aszályok miatt ismét reflektorfénybe került 
az atomerőművek hűtése. Az új paksi blokkok hű-
tővizét – hasonlóan a mostaniakhoz – a Duna biz-
tosítja. A Duna-víz felhasználását szigorú előírások 
szabályozzák a környezet 
és az élővilág védelme 
érdekében. Az új pak-
si blokkok tervezésénél 
messzemenőleg figyelem-
be vették ezeket a környe-
zetvédelmi szempontokat. 
A hűtést a meglévőekhez 
képest is nagyobb tartalé-
kokkal tervezték. Emellett 
a szigorú előírások telje-
sítése érdekében úgyne-
vezett csúcshűtők épül-
nek a melegvíz-csatorna 
mentén, amelyek szükség 
esetén képesek a levegőbe 
juttatni a víz hőtartalmá-

nak háromnegyedét. Ezzel a megoldással a blokkok 
a környezetvédelmi előírások betartása mellett biz-
tonságosan és gazdaságosan üzemeltethetők lesz-
nek extrém körülmények esetén is. ■

 Innovatív hűtési megoldást alkalmaznak

Hűtőcellák gondoskodnak arról, hogy tarthatók legyenek a környezetvédelmi korlátok

Valami új születésének részese lenni izgalmas kihívás. Fokozottan igaz ez 
egy olyan különleges, komplex feladatra, amit egy atomerőmű építése je-
lent. Éppen ezért vonzó a Paks II. beruházás mind a szakma doyenjei, mind 
a fiatal szakemberek körében. A hazai lakosság ellátását évtizedekre ga-
rantáló projektben dolgozni szép szakmai kihívás, „pakskettesnek” lenni 
kivételes dolog.

Sokéves nemzetközi tapasztalat birtokában érkezett a 
Paks II. projektbe Kiss Zoltán, aki engedélyezési és 
nukleáris biztonsági osztályvezetőként dolgozik. Egy 
szatmári kisvárosban, Csengeren született, s középis-
kolásként még vajmi keveset tudott az atomenergiáról. 
A sors a Moszkvai Energetikai Egyetemre sodorta, 
ahol mérnök–fizikus diplomát szerzett, majd nukleáris 
tervezőként dolgozott, illetve képezte magát. Tartal-
mas pályafutásának egyik fontos állomásaként a világ 
akkori második legnagyobb beruházásán tevékeny-
kedett: az orenburgi gázmező Kazahsztánhoz kerülő 
területének kiaknázásához szükséges infrastruktúra, 
jelesül egy 4×40 megawattos gázturbinás erőmű épí-
tését irányította. Kiss Zoltán szerint részt venni egy 
atomerőmű építésében minden mást felülmúló dolog. 
– Sokan végeztünk a moszkvai egyetemen, s tanultuk 
meg az atomerőművek tervezésével, üzemeltetésével 
kapcsolatos ismereteket. Amikor nem volt atomerő-
mű-építés, más feladatot kerestünk, de most, amikor 
van, természetes, hogy itt a helyünk – fogalmazott. 
Hozzátette: nagy cégeknél szép feladatai voltak, de egy 
új atomerőművet építeni, az mindent visz.

– Iparági gyerek vagyok, a Mátravidéki Erőmű 
lakótelepén nőttem fel. Már az általános iskolában 
elhatároztam, hogy belőlem villamosmérnök lesz. 
Mondtam ezt úgy, hogy igazából fogalmam sem volt, 
hogy mit csinál egy villamosmérnök, de azt láttam, 
hogy fehér köpenyes, okos kinézetű emberek, akiknek 
jó dolguk van – árulta el Tari Gábor, aki több évtizedes 
szakmai tapasztalattal a háta mögött öt évvel ezelőtt 
lett a Paks II. Zrt. munkatársa. A projekt műszaki fő-
mérnökének nevét a szakma, illetve a szélesebb köz-
vélemény a ’90-es években ismerhette meg, amikor 
elkészítették a nagyfeszültségű villamos hálózat hosz-
szú távú fejlesztési stratégiáját, melyet a következő két 
évtizedben megvalósítottak. Tovább növelte széles 
körű szakmai ismertségét, amikor 2008-ban a Magyar 
Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. 
vezérigazgatója lett. Szavai szerint életútja olyan, mint 
a mesebeli szegényember legkisebb fiáé, aki elindul a 
vándorbotjával, vállán a tarisznyával. Nem tett mást, 
mint végezte a munkáját legjobb tudása szerint, az útja 
pedig egyenes volt. Mint elmondta, az idő múlásával 
az ember rájön, hogy át kell adni a felhalmozott tudást, 
tapasztalatot. Ezt ő a Paks II. projektben igyekszik 
megtenni. Tapasztalatai – mint elmondta – nagyon 
jók. – Azok a fiatalok, akik itt dolgoznak, nagyon fogé-

konyak, egymást húzzák felfelé. Látszik, hogy érdekli 
őket a háttér is, nem csak az adott részfeladat, amivel 
foglalkoznak – foglalta össze.

– Nagyon megtetszett középiskolában a fizika, azon 
belül is a kvantumfizika. Felmerült, hogy gépész-, vil-
lamosmérnök vagy valami hasonló konvencionális 
területen tanuljak tovább, de végül a fizikus szakot 
választottam. Akkor még nem gondolkodtam karrier-
lehetőségben. Úgy döntöttem, azt csinálom, ami tet-
szik, aztán majd meglátjuk – idézte fel Szabó Ferenc. 
Az ifjú szakember a hétezres lélekszámú, Pakstól 180 
km-re fekvő Jászkiséren nőtt fel, s a Budapesti Műsza-
ki Egyetemen szerezte fizikusi diplomáját. Eleinte eg-
zotikus, nehézfémhűtésű reaktorokkal foglalkozott, de 
témavezetője felhívta a figyelmét a Paks II. projektre, 
amelyen idestova kilenc éve dolgozik. Bár manapság 
inkább a mobilitás jellemzi a korosztályát, ő hosszú 
távra rendezkedett be a Paks II. Zrt.-nél. – Nem érzek 
késztetést arra, hogy váltsak. Nukleáris üzemanyag-
gal foglalkozom, azt csinálom, amit szeretek. Itt egy 
új atomerőmű épül, ez hatalmas lehetőséget tartogat. 
A cég intenzíven fejlődik, komoly perspektívát nyújt 
minden fiatalnak, aki itt dolgozik – összegezte. 

Kelemen Márta közel húsz éve foglalkozik ok-
tatásszervezéssel. Diplomáját a 2000-es évek elején 
szerezte villamosmérnök és mérnök–oktatói szakon. 
Pályafutását a Paksi Atomerőműben kezdte, majd 
2017 októberétől a Paks II. projektben folytatta, ahol 
bekapcsolódott a képzési rendszer felépítésébe. A Hu-
mán Erőforrás Fejlesztési és Képzési Osztály vezető 
oktatásszervezési szakértője gyerekkora óta tudta, 
hogy emberekkel szeretne foglalkozni, már a közép-
iskolában is az osztálytársait gardírozta. A tényleges 
oktatásszervezési teendőkön túl szívesen foglalkozik 
a kollégák ügyes-bajos dolgaival, mert nagyon fontos 
számára, hogy örömmel távozzanak az oktatásról és 
meg legyenek elégedve a képzés színvonalával.

 – Óriási lehetőség ez számomra! – árulta el a Paks 
II. Zrt.-nél végzett munkájáról. – Annak idején az 
atomerőműben a munkatársaimtól mindig hallottam, 
hogy milyen jó volt benne lenni az első négy blokkot 
építő csikócsapatban. Most már én is tudom, mennyire 
fantasztikus az elsők között bekapcsolódni egy új pro-
jektbe, jelesül a két új blokk létrehozásába. Jó kollektí-
vában dolgozom, és azt gondolom, hogy sikerült meg-
valósítani, amit annak idején gyerekként elképzeltem. 
Úgy érzem, hogy a helyemen vagyok – tette hozzá. (x) 

Kelemen MártaKiss ZoltánTari Gábor Szabó Ferenc

ködő Közös Kutatóközpont egyébként már 
tavaly márciusi jelentésében kimutatta, hogy 
az atomenergia a megújuló erőforrásokhoz 
hasonlóan klímabarát és fenntartható. Ezt 
erősítette meg az ENSZ Európai Gazdasági 
Bizottságának jelentése is, amely szerint az 
erőművek átlagos kibocsátási értékét a teljes 
életciklusban vizsgálva a nukleáris energia a 
nap- és szélenergiánál is zöldebb.

Az atomenergia szerepe éppen ezért évről 
évre felértékelődik. Egyre több ország látja 
be azt, hogy a klímavédelmi, ellátásbiztonsági 
és versenyképességi céloknak megfelelve, 
villamos energiát nagy mennyiségben csakis 
atomerőművekben lehet előállítani. Egyre több 
ország dönt tehát új atomerőművek építése és a 
meglévő blokkok üzemidő-hosszabbítása mel-
lett. Jelenleg világszerte mintegy 440 blokk 
üzemel, csak idén öt új egység építése kezdő-
dött el, és ugyanennyi kezdte el kereskedelmi 
üzemét. Magyarországon a 2000 MW (me-
gawatt) összteljesítményű Paksi Atomerőmű 
mellett 2400 MW teljesítményű új atomerőmű 
épül a jövő villamosenergia-fogyasztásának 
kielégítésére. Európát tekintve 2021-ben az 
áramtermelés mintegy 25 százalékát biztosítot-
ta a nukleáris ipar. Ez azt is jelenti, hogy tavaly 
az atomerőművek voltak a földrész klímabaj-
nokai, hiszen ők adták a legtöbb klímabarát 
áramot. (x) 

promóció



Tolna megye 2022 • www.pannoniakincsei.hu10 Tolna megye 2022 • www.pannoniakincsei.hu 11

– A� elmúlt évek során jelentősen megválto-
�ott a PIP Nonprofit KFT feladatköre. A Paks 
iparfejles�téséért felelős cég tevékenységét je-
lenleg miképpen lehetne jelleme�ni?

– Társaságunk korábbi, a Paksi Ipari Park 
üzemeltetéséhez és fenntartásához kapcsolódó 
ingatlanhasznosítási és inkubációs tevékeny-
ségi köre napjainkra nagymértékben kiszéle-
sedett. Legfontosabb feladatunk mára a Paks 
II. beruházás kivitelezéséhez szükséges pro-
jektfejlesztések megvalósítása és támogatása, 
lakhatási, infrastrukturális, iparipark-fejleszté-
si, valamint a térség- és területfejlesztést érintő 
tevékenységek végrehajtása, illetve koordiná-
ciója lett. A kormány a társaságunknak arra 
adott felhatalmazást, hogy közreműködjön a 
Paksi Atomerőmű bővítés beruházás megvaló-
sításához szükséges szakemberállomány elhe-
lyezése érdekében a lakásállomány és munkás-
szállás létrehozásában, valamint a teljes körű 
infrastruktúra fejlesztésében és bővítésében. 

– Hogyan tervezik ilyen nagy számú mun-
kavállaló elhelye�ését?

– A lakhatási projektet alapvetően két fő 
kategóriába soroljuk, mint a végleges lakhatás 
megteremtése és az ideiglenes szállások létreho-
zása. A végleges lakhatás elsősorban Paks város 
súlyponttal valósul meg, amelynek érdekében új 
városnegyedet hozunk létre. Az atomerőmű épí-
tése alatt az orosz fővállalkozó mérnöklétszáma, 
valamint a Paks II. Zrt. munkavállalói kerülnek 
itt elhelyezésre. Az ideiglenes szállások lét-
rehozásával a több ezer fizikai munkát végző 
munkavállaló elhelyezéséről és ellátásáról kell 
gondoskodnunk csúcsidőben. Ebben az esetben 
gazdaságossági és utóhasznosítási megfonto-
lásokból az ipari park területén hozzuk létre a 
munkásszállást. Így az az építkezés befejezését 

A Paksi Atomerőmű bővítéséhez kapcsolódó térségi infrastruktúra-fejlesztés projektjeinek menedzselése a PIP 
Nonprofit KFT elsődleges feladata. Az állami cég átfogó, hosszú távú fejlesztési program megvalósításával 
kívánja elérni, hogy Paks városa és a környező települések sikeres szereplői legyenek az ország fejlődésé-
nek. Gyöngyösi Csaba ügyvezetőtől kértünk interjút.

Gyöngyösi Csaba
A Janus Pannonius Tudományegyete-
men szerzett építőmérnöki, a Pénzügyi 
és Számviteli Főiskolán közgazdasági 
mérnöki, végül a Pannon Egyetemen 
okleveles környezetmérnöki diplomát. 
Különböző Tolna megyei cégeknél dol-
gozott mérnöki beosztásokban, illetve 
beruházási igazgatóként. 2018 óta a 
PIP Nonprofit KFT-ben tölt be vezető be-
osztásokat, 2020-től ügyvezető.

A térségfejlesztés motorja a PIP Nonprofit KFT

követően, a munkásszálló elbontásával utóhasz-
nosítás szempontjából értékes előközművesített 
ipari besorolású területhez jutunk. A szálló a 
beruházás közelében helyezkedik el, így a mun-
kavállalók szállítása az építkezésre gyorsan és 
hatékonyan megvalósítható e-buszokkal, kis 
környezetterhelés mellett. 

– Idén 25 éves a Paksi Ipari Park. Napi-
renden maradt a fejles�tése?

– Elkötelezettek vagyunk a Paksi Ipari Park 
bővítése mellett annál is inkább, hiszen a terü-
let határos a Paks II. beruházási területtel. Az 

ipari park területén úthálózatot, szolgáltató és 
egyéb irodákat, ipari csarnokokat üzemeltetünk. 
A városban és környékén egyre nagyobb igény 
mutatkozik irodák, raktározási és ipari tevé-
kenységre alkalmas csarnokok iránt. A Paks II. 
beruházás megvalósításában a kivitelezés teljes 
időszakára vetítve összesen 2-3 ezer vállalkozás 
jelenlétére lehet számítani. Az ipari park fejlesz-
tése ezért a munkahelyteremtés motorja lesz, 
mivel a betelepülő vállalatok megélhetést bizto-
sítanak a térségben élők számára.

– Milyen beruházások valósulnak meg 
napjainkban?

– A Pakson élők nap mint nap láthatják, hogy 
nem csupán a két új blokk felvonulási és beru-
házási területén dolgoznak már nagy erőkkel a 
munkagépek, hanem a „kerítésen kívül” is fo-
lyamatos a munka. Tavasszal avattuk fel az új 
ipari csarnokot, augusztus 24-én adtunk át a 
Paks II. beruházás belső úthálózatának része-
ként egy új útszakaszt, amely a 6-os számú fő-
utat köti össze a beruházási területtel, és amely-

nek második szakasza a kikötőből vezet majd az 
építkezés helyszínéhez. 300 munkavállaló be-
fogadására alkalmas munkásszálló kivitelezési 
munkálatait kezdtük meg idén tavasszal. 

Az ipari parkot jelentősen bővítettük annak 
érdekében, hogy kiszolgáljuk a Paks II. beruhá-
zás logisztikai és organizációs helyigényét. A na-
pokban elkezdődött földmunka kapcsán itt kerül 
elhelyezésre a kitermelt föld, továbbá itt kerül 
megépítésre az új MAVIR alállomás, a mun-
kaegészségügyi célokat szolgáló Egészségügyi 
Központ, a Magyar Közút új megyei telephelye, 

és még számos létesítmény. A 
beruházás kiszolgálása érdeké-
ben szükséges víziközművek 
tervezése folyamatban van, va-
lamint a villamosenergia-ellá-
tás biztosítása érdekében az új 
E.ON alállomás kiépítéséhez 
biztosítunk helyszínt.

– Úgy hírlik, �öld projek-
tek támogatásában is élen 
járnak…

– Táraságunk kiemelten 
kezeli a környezet védelmét, a 
zöld projektek végrehajtását, 
amelyek segítik az itt élők és 
a következő generációk élet-
minőségének megőrzését és 
javítását. 

A „kerítésen kívüli” ipari projektek és az 
infrastruktúra-fejlesztések miatt újabb terüle-
teket szükséges bevonni az ipari fejlesztésbe 
utak, közműfejlesztések, szálláshelyek kiala-
kítása céljából. A társaság a beruházásai során 
nemcsak a meglévő zöldterületek és faállomá-
nyok megőrzését tartja szem előtt, hanem azok 
folyamatos gyarapítására is törekszik Pakson 
és a térségben egyaránt. 

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

A PIP Nonprofit KFT új ipari csarnoka

Új útszakaszt és körforgalmat adtak át idén augusztusban

– A Paks II. projekt ho�-e akkora válto�ást a 
város életében, mint a� első ütem építése?

– A múlt hónapban mérföldkőhöz érkezett 
a paksi beruházás, miután az Országos Atom-
energia Hivatal 2022. augusztus 25-én kiadta a 
Paksi Atomerőmű 5. és 6. blokkjának létesítési 
engedélyét. Az engedély kiadásával a projekt 
második, kivitelezési fázisába történő átlépésé-
hez szükséges legfontosabb előfeltétel teljesült. 

A paksi atomerőmű ötös blokkjának terüle-
tén, összhangban az építés kapcsán elfogadott 
organizációs tervvel, a szükséges engedély bir-
tokában a Duna Aszfalt Zrt. 2022. augusztus 
26-án már meg is kezdte a -5 méterig terjedő 
talajkiemelést. 

A város az elmúlt években már készült a 
közelgő változásokra, több milliárd forint tá-
mogatást használt fel a beruházás kerítésen 
kívüli kihívásainak teljesítésére. Ezek célzot-
tan városfejlesztésre, pályázatok segítségével 
érkeztek a magyar kormánytól, amelyből út- és 
parkfelújítások, területvásárlások és közműter-
vezések valósultak meg. Az összeg csaknem 
tizenkét milliárd forintnyi támogatás, amelyet 
az elmúlt mintegy három évben kapott Paks az 
atomerőmű kapacitásbővítésével összefüggő 
városfejlesztési feladatokra. 

– Hogyan tudják integrálni „a� együttmű-
ködés városa” életébe a sok új betelepülőt?

– A város hat intézményében nyíltak meg 
azok a tájékoztató pontok, amelyekben a har-
madik országból érkező külföldi állampolgárok 
kaphatnak információt például a város tömeg-
közlekedéséről, kulturális programjairól és akár 
a PIP Nonprofit KFT Információs Központjáról. 

A nyelvi akadályok leküzdésére orosz, an-
gol és magyar nyelvi képzések indultak. A 
képzéseket a Dover Nyelvi Centrum Oktatási 
és Szolgáltató Kft. valósítja meg, a képzések 
célcsoportját elsősorban Paks és a környék 
közintézményeinek szakemberei, az atomerő-
mű magyar dolgozói, valamint a térségben 

A Duna-parti város lakóinak nagy 
része szoros kapcsolatban áll a ha-
zai villamosenergia-termelés  közel 
felét biztosító atomerőművel, mun-
kavállalók ezrei élnek belőle. Az 
erőmű meghatározza a minden-
napokat, a város jelenét és jövőjét. 
Szabó Péter polgármester vendé-
gei voltunk. 

munkavállalás céljából tartózkodó, harmadik 
országból érkező állampolgárok alkotják. 

– Milyen lehetőségei vannak a� itteni fiata-
loknak arra, hogy gyökeret eress�enek?

– A több mint 18 ezer fős településünkön 
rendkívüli lehetőségek állnak a fiatalok ren-
delkezésére. Számtalan élménnyel gazdagod-
hatnak a kulturális központ, a városi múzeum, 
a képtár és a könyvtár rendezvényein. A mű-
vészeti iskola felvállalja a gyermekek zenei és 
táncművészeti fejlesztését, de az olimpiai baj-
nokokkal is büszkélkedő városunkban többféle 
sportegyesületnél számtalan sportágban kipró-
bálhatja magát az aktív mozgást kereső fiatal. 

A nehéz anyagi helyzetbe kerülő szülőket 
a város anyagilag is segíti átmeneti gondjaik 
megoldásában, a rászoruló tanulók számára 
rendszeres nevelési segélyt nyújtunk étkezési 
térítési díjkedvezmény, illetve készpénz for-
májában. A helyi utazási költségek jelentős ré-
szét a feltételeknek megfelelő paksi iskolások 
számára megtérítjük. A fiatalokat, családosokat 
támogató korszerűsítéseknek, fejlesztéseknek 
köszönhetően Paks már 2018-ban elnyerte a 
„családbarát település” címet, amely elvárásnak 
azóta is igyekszik megfelelni. 

– Hogyan sikerül öss�hangot teremteni a� 
iparfejles�tés és a fenntartható környe�et kö-
�ött?

– Hosszú évek óta sokat dolgozunk azon, 
hogy minél élhetőbb, tisztább, energiahatéko-

nyabb és klímabarátabb város legyen a telepü-
lésünk, Paks. Nagy mérföldkő volt az elektro-
mos buszközlekedés bevezetése városunkban. 
Az új elektromos Solaris buszokkal egy lénye-
gesen magasabb színvonalú ellátás jött létre. A 
szolgáltatás minősége és volumene jelentősen 
javult, fontos kiemelni, hogy mindez környe-
zetbarát módon, emissziómentesen történik. 
Ezen a területen további fejlesztés várható két 
hidrogén meghajtású busz beszerzésével, illet-
ve a kerékpárút-hálózat fejlesztésével, amely 
szintén tovább halad. 

Zajlik a főutca-felújítás tervezése is a Ke-
reszt utcától egészen a 6-os út becsatlakozásá-
ig, az előkészítésre mintegy 114 millió forint 
kormányzati támogatást kapott a város. Az 
érintett szakaszon biztosított lesz a párhuzamos 
parkolás, a járdák térkő burkolatot kapnak, és 
külön kerékpársávot is kialakítanak. Új szintre 
emelhetjük az Atom tér fejlesztését is: a park 
megszépítése után a Csengey Dénes Kulturális 
Központ is megújul, melyhez 264 millió forint 
kormányzati támogatás érkezett, így elkezdőd-
hetett az épület  felújításának tervezése.

És végül büszkeséggel tölt el, hogy első 
helyezést ért el Paks Város Önkormányzata 
a hazai Klímabarát Települések Szövetsége 
„Klímabarát Díj 2021” pályázatán kis- és kö-
zépvárosok kategóriában. A pályázaton elért 
első helyezés visszajelzés arról, hogy jó úton 
járunk, jelszavunk: atomváros – zöldváros!

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

Paks arra készül, hogy történelmet írjon

Az Atom tér megújítása után elkezdődött a Csengey Dénes Kulturális Központ felújításának tervezése

Szabó Péter
Egerben született 1974-ben. Törté-
nész-muzeológus, középiskolai törté-
nelemtanár. 2002 óta vesz részt az 
önkormányzati munkában, előbb kül-
ső bizottsági tagként, majd bizottsági 
tagként, önkormányzati képviselő-
ként, alpolgármesterként. 2017 szep-
tembere óta a város polgármestere. 
Felesége középiskolai tanár, három 
gyermekük van.

Tavaly újranyitott a Kápolna utcai bölcsőde A városban elektromos buszok közlekednek
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Sokoldalú gyógyászati ellátás Pakson

– Milyen ellátást bi�tosítanak a paksiak, illetve 
a környékbeli településeken élők s�ámára?

– Teljes szolgáltatási palettánkkal Paks lakos-
ságát fogadjuk, ez szakellátást, alapellátást és 
fürdőgyógyászati kezeléseket jelent. Az alapellá-
tásban azok az orvosok tartoznak hozzánk, akik 
nem vállalkozásban látják el a tevékenységüket. 
A szakellátásban 13 település lakosait látjuk el, 
szakmánként különböző mértékben. A szakor-
vosi állományunk döntően feltöltött, és a szak-
dolgozók tekintetében is megfelelő létszámmal 
rendelkezünk. A fürdőgyógyászatban regionális 
minősítést kaptunk, tehát szinte bárhonnan tu-
dunk fogadni ellátásra szorulókat. Viszont csak 
járóbetegként tudjuk biztosítani az ellátást. Egy 
komplett kúra jellemzően 10-15 kezelésből áll, 
általában 3-4 kezelésfajtából, tehát összesen 40-
60 kezelésről van szó, s naponta legfeljebb 3-4 
kezelést tudunk adni. Elsősorban 30-40 km-es 
sugarú körzetből járnak fürdőgyógyászati keze-

lésre hozzánk. Valamennyi a NEAK által ártá-
mogatott kezelés. Korábban az önkormányzat és 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. is tudott támo-
gatni minket, ezért az eszközparkunk jó állapot-
ban van. Néhány helyen azonban cserére lenne 
szükség, bízunk benne, hogy lesz rá lehetőség. 

– A gyógyfürdő vi�ét, s�olgáltatásait elsősor-
ban kiknek ajánlják? 

– A gyógyvizünk magas sótartalmú, 12 ezer 
milligrammos, nagy része nátrium-klorid. Kró-
nikus ízületi betegségekre minősítették, továbbá 
bizonyos bőrbetegségekre, bizonyos krónikus 
nőgyógyászati és urológiai betegségekre, a sós 
páratartalom miatt pedig egyes légúti betegsé-
gekre is jótékony hatású. A két, 100 négyzet-
méter körüli minősített gyógyvizű medencénk 
közül az egyik hőfoka 32-36, a másiké 34-38 
Celsius-fok közötti. A súlyfürdő-medencénkben 
négy beteget tudunk egyszerre kezelni, a torna-
medencénkben 10-11 ember tornázhat egy idő-
ben, szakképzett személyzet irányításával.  Szin-

te mindenfajta kezelés elérhető nálunk, ami a 
fürdőgyógyászatban megtalálható, az iszapkeze-
léstől a kádas kezelésen át a vízsugármasszázsig, 
s mindez kiegészül fizikoterápiával, gyógytor-
nával. Minősített iszapot használunk, Hévízről 
hozzuk, és saját gyógyvízzel főzzük fel. 

– Régi terv a kö�pont további bővítése, fej-
les�tése. Hol tart ennek megvalósítása?

– A régebbi épületszárnyunkat 2003-ban, az 
újabbat 2014-ben vettük át. Szeretnénk bővíteni, 
megvalósíthatósági tanulmányterv már született 
a harmadik szárny építésére. Szükség lenne rá, 
hiszen a tevékenységünk egy része külső telep-
helyeken történik. Két, kb. 700 m2 alapterületű 
külső telephelyünk van, és egy háziorvosi ren-
delő is a mi kezelésünkben. Az autóbusz-pá-
lyaudvar közvetlenül mellettünk található, így 
egyetlen telephelyre járhatnának a betegek a 
kezelésekre. 

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

A gyógyvizük magas sótartalmú, 
a krónikus ízületi betegségek gyó-
gyítására minősített, ráadásul szin-
te mindenfajta kezelés elérhető, 
amit Magyarországon használnak. 
Dr. Bodnár Imrével, a Paksi Gyó-
gyászati Központ főigazgatójával 
beszélgettünk.

Dr. Bodnár Imre
1968-ban született Pincehelyen. A Pécsi 
Orvostudományi Egyetemen szerzett 
diplomát, majd belgyógyászatból és 
kardiológiából is szakvizsgázott. A szek-
szárdi Balassa János Megyei Kórház-
ban töltött tíz év után Pakson kardiológiai 
szakrendelést is vezetett. 2010-től Paks 
Város Rendelőintézetének, 2014 óta 
a jogutód Paksi Gyógyászati Központ 
főigazgatója. Nős, három fiú édesapja.

A gyógyvizet ízületi betegségekre minősítették

– Miért fogalma�hatunk úgy, hogy Dunaföld-
várnak kedve�ő földraj�i fekvése?

– Városunk az 52-es, a 6-os, az M6-os és a 
61-es utak kereszteződésében található, tőlünk 
könnyen elérhető Dunaújváros, Székesfehérvár, 
Szekszárd, Paks és Kecskemét. Ezek a városok 
kereskedelmi, s egyben munkahelyi központok 
is. Budapest egy óra távolságra fekszik, Pécs 
másfél órára. Munkát találni, munkába járni 
tehát nem okoz nehézséget. A lakosságszám 
egyébként stabilan 8500 fő körül mozog. Ez kö-
szönhető a város megtartó erejének, az itt lévő 
munkahelyeknek. Az önkormányzat letelepedési 
támogatással segít az ide költöző fiataloknak. 

– A Duna-projekt a� Európai Unió kiemelt 
fejles�tési stratégiája, amely felértékeli a Duna-
régiók s�erepét a� érintett ors�ágokban. Minde� 
mit jelenthet a város s�ámára?

A jó megközelíthetőség, a teljes 
körű infrastruktúra és az idetelepült 
cégek munkahelykínálata helyben 
tartja a fiatalokat is. A Duna-projekt 
megvalósulása kiemelkedő jelen-
tőségű lenne, hiszen egész évben 
biztosítaná a folyó hajózhatóságát. 
Kérdéseinkre a város polgármeste-
re, Horváth Zsolt válaszolt.

– A Duna a fő közlekedési útjaink egyike, ám 
sajnos ez az év a csapadékhiány miatt kataszt-
rofálisan alakult. A Duna-projekt kiemelkedő je-
lentőségét a folyó hajózhatóságának egész éves 
biztosítása adná. Nagyon fontos, hogy az idete-
lepült három nagy cég, a Normbenz Magyaror-
szág Kft., a Bioetanol és a Vajda-Papír teherhajó-
kikötője működni tudjon. 

A Duna vízszint szabályozásához olyan 
megoldást kellene találni, amely egész évben 
biztosítja, „visszatartja” a vizet a Dunában. 
Ennek nagy szerepe lenne a paksi erőmű hű-
tésében, a működtetés biztosításában, illetve a 
mezőgazdasági termelőknél az öntözésben. El-
érendő cél, hogy kormányzati és pályázati se-
gítséggel növelni tudják a gazdák az öntözhető 
területeket. Dunaföldvár mezőgazdasági és 
kereskedőváros is. Kereskedelmi hálózatunk 
teljes mértékben kiszolgál mindenkit. A me-
zőgazdasági tevékenységek közül a kertészet, 
szőlészet, gyümölcstermesztés és a szántóföldi 
kultúra számottevő.

– Mit tudnak tenni a környe�et védelméért, a 
megújuló energiák has�nálata érdekében?

– Kiemelkedő a környezetvédelem szerepe, 
az energiatakarékos módszerek alkalmazása a 
város életében. Az önkormányzat élen jár a hő-
szigetelésben, a napelemek telepítésében. Na-
gyon előnyös szélcsatornában helyezkedik el a 
város, nélkülözhetetlen lenne a szélerőművek 
engedélyezése és megépítése. Befektetőket hoz-
na, és kitörési lehetőséget jelenthetne.

Dunaföldvárnak erős a megtartó ereje
– Milyen rende�vényeket, programokat kí-

nálnak a turistáknak? 
– A városi nagyrendezvényeinken kívül a 

várszínpad szabadtéri előadásaival egyedülál-
ló élményt nyújt. A várban állandó kiállítások 
várják a látogatókat. Aktív megállóhelye va-
gyunk a Mária-útvonalnak, valamint a Kék és 
a Piros túra útvonalának. Gazdag nálunk a vízi 
élet, motorcsónak- és kajak-kenu-egyesület is 
működik a városban. A kerékpárút Solt irá-
nyában teljesen kiépített, csupán Bölcskéig 
hiányzik még 5,8 km. A gyógyfürdő egész 
évben nyitva van. A gasztronómia területén 
kiemelkedő a három híres cukrászda, a Mar-
cipán, a Tóth és a Piramis – több díjnyertes 
országtorta és fagylalt növelte a jó hírüket. A 
szüreti fesztivált idén szeptember 24-én tart-
juk, s már csak emiatt is érdemes ellátogatni 
Dunaföldvárra.

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

Horváth Zsolt
Kiskőrösön született 1963-ban. A 
középiskola elvégzése után a Kilián 
György Repülő Műszaki Főiskolán, 
majd a Szegedi Tudományegyete-
men diplomázott. Különböző katonai 
egységeknél teljesített szolgálatot hi-
vatásos vadászrepülőgép-pilótaként, 
1996-tól 2012-ig mérnöktanárként 
dolgozott. 2012 ősze óta Dunaföldvár 
polgármestere.

Harminc éve biztosítja a Paksi Atomerőmű civil 
kontrollját a környező települések által létreho-
zott önkormányzati társulás, a TEIT. Az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. mellett az időközben 
létrehozott Radioaktív Hulladékokat Kezelő 

(RHK) Nonprofit Kft.-vel is partneri viszonyt 
alakítottak ki. A társulás azt tűzte ki célul, hogy 
a nukleáris létesítmények környezetében élőket 
közvetlen forrásból származó információkkal 
lássa el. 

Az atomerőmű 12 km-es körzetében fekvő 
16 település önkormányzatai alkotta társulás 
szeptember elején Pakson tartotta hagyomá-
nyos TEIT Napját. Itt mondta el Gáncs István 
társelnök, Tengelic polgármestere, hogy az 
alapítás óta eltelt harminc év során sokat gyara-
pították saját ismereteiket, építettek ki nemzet-
közi kapcsolatokat, és a kommunikáció terén is 
rengeteget fejlődtek. – Igyekszünk a nukleáris 
létesítmények minden rezdülésére reagálni. 
„Felnőtté” akkor váltunk, amikor 2003-ban 
üzemzavar történt az atomerőműben. Már ak-
kortájt is jól kiépített információs csatornáink 
voltak, ezért gyorsan jutottunk pontos, korrekt 

Paks térségében a Duna már nem fogja elválasztani egymástól a Tolna és Bács-Kiskun megyei településeket, 
ugyanis rövidesen elkészül a két partot összekötő híd. A közös gondolkodás és a közös munka azonban már 
jóval korábban elkezdődött. Alapításának harmincadik évfordulóját ünnepli idén a Társadalmi Ellenőrző, Infor-
mációs és Településfejlesztési Társulás (TEIT).

információkhoz, és tudtuk tájékoztatni a lakos-
ságot is – fogalmazott magazinunknak. A társel-
nök kitért arra is, hogy nagyon fontosnak tartják 
eloszlatni az atomenergiával kapcsolatos tévhi-
teket, ami segít abban, hogy fenntartsák, illetve 

javítsák a bizalmat. 
Nagyon szorossá vált a tár-

sulás kapcsolata az RHK Kft.-
vel is. Negyedévente kapnak a 
tagtelepülések polgármesterei 
részletes tájékoztatást a hulla-
dékkezelés és a tárolókkal kap-
csolatos munka aktualitásairól. 
A TEIT Ellenőrző Bizottsága 
rendszeresen felkeresi szemé-
lyesen is az atomerőművet, 
valamint az RHK Kft. által üze-
meltetett Kiégett Kazetták Át-
meneti Tárolóját (KKÁT). Ez 
utóbbi létesítmény arra szolgál, 
hogy 50 éven át tárolják benne 
az atomerőműből átszállított el-
használt fűtőelemeket. 

Bár nem tartozik a TEIT „fennhatósága” 
alá, de a településvezetők tájékoztatást kapnak 
minden alkalommal a kis és közepes 
aktivitású atomerőművi eredetű hul-
ladékok végleges elhelyezését szol-
gáló, Bátaapátiban működő Nemzeti 
Radioaktívhulladék-tárolóról. Ugyan-
csak minden találkozáskor beszá-
molnak az RHK Kft. vezetői a nagy 
aktivitású hulladékok végleges elhe-
lyezésének előkészítését célzó, Boda 
térségében zajló kutatások eredmé-
nyeiről is. – Az, hogy most ünnepel-
hettük a TEIT fennállásának harmin-
cadik évfordulóját, jelzi a Társulás 
létjogosultságát, és minősíti az elvég-
zett munkát is – mondta Gáncs István. 
Hangsúlyozta, hogy várakozással 
tekintenek a Paks II. beruházásra. A 

térség lakói szimbiózisban élnek az atomerőmű-
vel, várják az új blokkok építését, ami várhatóan 
fellendíti a régió gazdaságát. A beruházáshoz 
kapcsolódó térségfejlesztés a TEIT települé-
seit is érinti. Megújultak a Paks környéki utak 
nemcsak Tolna megyében, hanem a Duna túlsó 
partján is. 

A Kalocsa–Paks Duna-híd lakossági igényre 
válaszul épül meg, s bár nem a Paks II. projekt 
kiszolgálása a célja, segít abban, hogy lehető-
séghez jussanak a Bács-Kiskun megyei telepü-
lések, és azok lakói is akár a konkrét munká-
ban, akár az ideérkezők ellátásában. Dr. Filvig 
Géza, a TEIT elnöke, Kalocsa polgármestere azt 
mondta, örömteli, hogy épül a Duna-híd. Hoz-
zátette, így fizikailag is könnyebb lesz a kapcso-
lat, habár a közös gondolkodás, a közös munka 
már régen elkezdődött.

A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Te-
lepülésfejlesztési Társulás tagjai Tolna megyé-
ből Dunaszentgyörgy, Fadd, Gerjen, Györköny, 
Madocsa, Paks, Pusztahencse és Tengelic, Bács-
Kiskun megyéből pedig Bátya, Dunapataj, Du-
naszentbenedek, Foktő, Géderlak, Kalocsa, Or-
das és Uszód. ■

Településvezetők látogatása a bővítés alatt álló KKÁT-ban

Közös gondolkodás – idén 30 éves a TEIT

A Duna nem választja el egymástól a két térséget

az oldalt támogatta az rhk kft.
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A Vajda-Papír új gyáregységgel bővült Dunaföldváron

– Mire a legbüs�kébb a� új gyáregység kap-
csán?

– Arra, hogy a Vajda-Papír vállalatcsoport 
nem csupán Magyarország piaci igényeit képes 
biztosítani higiéniai papírtermékekből, hanem 
immár saját alappapír-felhasználási szükségle-
teit is biztosítani tudja. Már korábban is nagyon 
büszkék voltunk arra, hogy Tolna megye gazda-
sági szerepét is erősítjük azáltal, hogy a Vajda-
Papír képes biztosítani hazánk önellátását alap-
vető higiéniai papírtermékekből és maszkokból 
egyaránt.

Ám újabb mérföldkő a cég életében, hogy 
mostantól kizárólag hazai környezetben képessé 
váltunk az alappapír előállítására. A papír leg-
magasabb feldolgozottságának elérése hosszú 
évek óta kiemelt célunk volt. Vállalkozói álmot 
építettünk, s ennek köszönhetően igazi sikertör-
ténet a miénk, hiszen 22 évvel ezelőtt egy kis 
bérelt raktárból indultunk, 2018-ban pedig meg-
nyitottuk az ország legkorszerűbb papírüzemét. 
2022-ben újabb gyáregységgel tudtuk azt bőví-
teni, amelyben a világ egyik legnagyobb, legter-
melékenyebb és legmodernebb alappapírgyártó 
gépe üzemel. A higiéniai papírfogyasztás a higi-
énés elvárások és igények erősödésével folya-
matosan emelkedik, Magyarországon is jelen-
tős még a növekedési potenciál. A cég a bővülő 
hazai és a külpiaci igények magas színvonalú 
kiszolgálása miatt is döntött a gyárbővítő beru-
házás mellett. A törekvéseinkkel összhangban 
átadott beruházásunk révén kevésbé terheli a 
környezetet a termelés, és az alappapír-szállítás 
kiiktatásával ökológiai lábnyomunkat is jelentő-
sen csökkentjük.

– Milyen �öld megoldásokat alkalma�nak?
– A Vajda-Papír cégcsoport dunaföldvári üze-

mének első ütemű fejlesztésénél is szempont 
volt az energiatakarékos megoldások alkalma-
zása, a környezet védelme, ám a kormánytá-
mogatás mellett a zöld kötvénykibocsátásból 
finanszírozott második ütem ennél is „zöldebb” 
megoldásokat eredményez. Például jelentősen 
csökkent a működéshez kapcsolható szén-di-
oxid-kibocsátás, és erősödik a fenntarthatóság a 
gyártás és üzemeltetés területén is. 

A papírüzembe a legújabb és leginkább kör-
nyezetkímélő technológiákat építették be, s a 
gyártás is energiatakarékosan zajlik: Egy tonna 
alappapírt akár 26 százalékkal kevesebb villa-
mos energiával és 70 százalékkal kevesebb víz 
felhasználással állítunk elő, mint a korábbi tech-
nológiával működő papírüzemek.  

A dunaföldvári irodai és szociális helyisége-
ket már most is technológiai hulladékhővel fűt-
jük, a gyártás során keletkező összes papíripari 
mellékterméket pedig felhasználjuk. Növeljük 
az újrahasznosított anyagok arányát is.

– A gyárbővítéssel új munkahelyeket is te-
remtenek?

– A Vajda-Papír beruházása 50 új munkahe-
lyet hozott létre a már meglévő 600 megőrzése 
mellett. Mozgalmas évet írunk a vállalatunk éle-
tében: növeltük kapacitásainkat, munkahelyeket 

A 16 milliárd forint összértékű, 15 hónapig tartó beruházás során elkészült új gyáregységet Varga Mihály 
pénzügyminiszter és Vajda Attila, a Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatója adta át július közepén. Tolna megye 
legjelentősebb beruházásának apropóján Vajda Attilával, a Vajda-Papír Kft. ügyvezető beszélgettünk.

őriztünk meg és újakat hoztunk létre, felépítettük 
új gyáregységünket, új eszközöket szereztünk 
be, bővítettük az exporttevékenyégünket.

Napjainkban a világ több mint 30 országába 
exportálunk. Számos tervünk között szerepel a 
a piacbővítés és a további országokba történő 
terjeszkedés, valamint az, hogy a Vajda-Papír 
továbbra is biztonságos és felelős munkaadó 
legyen, és inspiráló munkakörnyezetet tudjon 
biztosítani a dolgozói számára. 

Jövőbe mutató terveink megvalósításához az 
utánpótlásképzésben is kivesszük a részünket. 

Húsz év szünet után 2021 szeptemberében új-
raindult a papírgyártás és a feldolgozás nappali 
szakképzése Magyarországon, ami az Innováci-
ós és Technológiai Minisztérium (ITM), a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a 
Vajda-Papír együttműködése révén valósult meg. 
Gyakorlati oktatásokat tartunk a dunaföldvári 
gyárunkban. A diákok láthatják, hogy a vállalat-
nál folyamatosak a fejlesztések, léteznek nyitott 
pozícióink. A munkalehetőségekkel kapcsolatos 
információk a Vajda-Papír honlapján, a Karrier 
aloldalon érhetők el. ■

A világszínvonalú, energiahatékony technológiával felszerelt alappapírgyártó gép az új gyáregység „lelke”

A Vajda-Papír cégcsoportot 1999-ben Vajda At-
tila és felesége, Vajdáné Csata Szilvia alapította, 
elsőgenerációs entrepreneur tulajdonosokként, 
ma is mindketten a menedzsment aktív tagjai. 
Főállásban egy piacvezető szállítmányozási cég-
nél, a külkereskedelemben dolgoztak. A stabil jö-
vőképet a gyártásban látták, és egy véletlen foly-
tán döntöttek a higiéniai papírtermékek mellett, 
mert közvetítő nélkül akartak a kiskereskedelem 
felé értékesíteni.

A lehetőséget meg is ragadták, beszerezték az első 
gyártógépüket Budapesten. 2004-ben már nagy 
teljesítményű gépeket használtak, 2008-ban pedig 
megépült új, budapesti központi gyáruk. 2013-ban 
a norvégiai Drammenben megvásároltak egy nagy 
múltra visszatekintő alappapír- és feldolgozó gyá-
rat. 2014-ben adták át a cég 1,8 milliárd forintos 
kapacitásbővítő beruházását Budapesten. 2018-ban 
pedig 15 milliárd forint összértékű beruházás során 
higiéniai alappapír-gyártó és -feldolgozó üzemet 
adtak át Dunaföldváron, melyet újabb üzemegység-
gel bővítettek ezen a nyáron. A 23 éves Vajda-Papír 
ma már a régió meghatározó papíripari szereplője, 

Vajda Attila szerint a munkatársak becsületes mun-
kája mellett ez annak köszönhető, hogy ragaszkod-
nak a minőséghez, a versenyképes működéshez és 
árakhoz, valamint az erősebb környezetvédelmi 
termékjellemzőkhöz. A vállalatcsoport első embere 
büszke arra, hogy cége elkötelezett társadalmi fe-
lelősségvállalásban. A 2011-ben született Ooops! 
brand köré egy empatikus Ooops! közösség épült, 
amelyre rendre számíthatnak a már hagyományos-
nak mondható jótékonysági kampányaikban, me-
lyeket a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal és a 
Magyar Betegápoló Irgalmasrenddel szoros együtt-
működésben bonyolítanak le. ■

Cégtörténet dióhéjban

Vajda Attila, a cég ügyvezető igazgatója

– Melyek e�ek a világs�ínvonalú eljárások és 
új technológiák?

– Legfontosabb működési elvünk, hogy 
nem dobunk ki semmit, nálunk nem keletke-
zik hulladék. A beérkező alapanyag, legyen az 
takarmánykukorica vagy árpa, minden egyes 
alkotóelemét felhasználjuk. A keményítőből 
cukor lesz, abból pedig alkohol, a fehérjéből 
állati takarmány, vagy emberi fogyasztásra 
alkalmas húspótló alapanyagok, míg a rostból 
megújuló biogázt állítunk elő. A biogáz mel-
lékterméke, a fermentlé is feldolgozásra kerül, 
és egy organikus minősítésű, szerves talajkon-
dicionáló készül belőle, Pannonia Grow néven.

Állatitakarmány-termékeink 100%-ban an-
tibiotikum- és GMO-mentesek, az alkalmazott 
gyártási sztenderdjeink nem csak a hazai, de a 
legszigorúbb nemzetközi szabványokat is túl-
szárnyalják.

Annak érdekében, hogy ezeket a termékeket 
ilyen minőségben tudjuk előállítani, gyártási 
folyamatainkat szüntelenül fejlesztenünk kell, 
valamint olyan innovatív technológiákat kell 
meghonosítanunk Magyarországon, amelyek 
eddig nem álltak rendelkezésre hazánkban. 
Ezen erőfeszítéseink teszik lehetővé, hogy 
valóban semmit ne dobjunk ki, a felhasznált 
alapanyag valamennyi alkotóeleméből termé-
ket tudjunk előállítani.

– Mik voltak a cég történetének legfonto-
sabb mérföldkövei? Hogyan bővült, fejlődött 
a dunaföldvári ü�em?

– 2010-ben, a tervezés megkezdésekor 
hazánkban több mint 40 hatályos építési en-
gedély volt hasonló biofinomító üzem létesí-
tésére, azonban ezekből csak a mi projektünk 
valósult meg.

A cég többféle terméket előállító 
biofinomítót üzemeltet Dunaföld-
váron. Világszínvonalú termelési 
eljárásokat alkalmaznak, s a Tol-
na megyei gyár az új, bioalapú 
technológiák fejlesztésének első 
számú hazai műhelye. Magazi-
nunknak Hódos Ferenc, a Panno-
nia Bio Zrt. stratégiai igazgatója 
adott interjút.

Éppen tíz évvel ezelőtt indult el a gyártás, 
200 millió liter etanolt gyártottunk éves szin-
ten, állati takarmányból pedig 150 ezer tonnát. 
Két évvel később másfélszeresére nőtt a gyár-
tókapacitás. Nem telt el három év, és máris fél-
milliárd liternél jártunk, és több mint 300 ezer 
tonna fehérjetakarmányt állítottunk elő.

Jól érzékelteti a léptéket, hogy csupán négy 
évvel az indulás után már 
saját kutató-fejlesztő köz-
pontunk volt, mely mára 
közel 60 mérnöknek ad 
munkát. Ezzel párhuza-
mosan megkezdődött a 
diverzifikálódás a termé-
kek és folyamatok terén: 
megindult a kukoricaolaj 
előállítása, elkezdtük 
a biogázüzemünk fel-
építését, és ezzel együtt 
megalkottuk a világon 
egyedülálló rostkivá-
lasztó üzemünket. Ha-
talmasat léptünk előre a 
gyártóüzem energiahaté-

konyságának növelése terén. 2020-ban három-
éves, közel 80 milliárd forint értékű beruházási 
programot indítottunk, melynek utolsó beruhá-
zásai 2022 utolsó negyedévében fejeződnek be.

Valószínűleg soha nem jön el az a pont, ami-
kor elmondhatjuk, hogy gyárunk fejlesztése 
befejeződött. Az elmúlt tíz év a folyamatos bő-
vülésről szólt, melynek köszönhetően létrejött 
a magyar agrárfeldolgozó ipar egyik legmo-
dernebb gyártókapacitása. Büszkék vagyunk 
rá, hogy a COVID idején is bővíteni tudtuk 
az alkalmazotti létszámot, így az induláskori 
létszám ma már több mint nyolcszorosára nö-
vekedett. 

– Hány embernek bi�tosítanak megélhetést? 
– Az elmúlt egy évben közel 30%-kal bő-

vült az alkalmazotti létszám, így már közel 
400 főt foglalkoztatunk közvetlenül, azonban a 

folyamatos fejlesztéseknek, bővítésnek és ku-
tatás-fejlesztési projektjeinknek köszönhetően 
büszkén mondhatom, hogy közvetve legalább 
5 ezer hazai munkahely tartós fenntartásához 
járulunk hozzá.

– Nehé� idős�akot élünk, magas a� inflá-
ció, energiaválság van. Ebben a ga�dasági 
környe�etben hogyan terve�ik, hogyan látják 
a cég jövőjét?

– Ahogy az elmúlt tíz évben, úgy a jövőben is 
kiszámítható és stabil partnerei kívánunk lenni a 
gazdáknak és a vevőinknek. A helyi alapanyag 
helyben történő feldolgozása számos előnnyel 
bír, melynek kiaknázását a jövőben is folytatni 
fogjuk. Ezt fogja tovább erősíteni a hamarosan 
beinduló árpa alapanyagra építő fehérjegyártó 
kapacitásunk. Az, hogy egy adott ország képes 
fehérjetakarmányt vagy bioüzemanyagot meg-
termelni, biztosítja a szuverenitását, és csökken-
ti az importtól való függőségét. 

Az energiaárak drasztikus emelkedése ter-
mészetesen minket is érintett, éppen ezért 
kezdtünk bele további korszerűsítésbe, amivel 
még tovább tudjuk növelni a termelő üzemünk 
hatékonyságát. Mi eddig is itt voltunk, és ez-
után is szerves részei kívánunk maradni a tér-
ség életének. Az elmúlt tíz év közös sikere a 
gazdákkal bizonyíték, hogy a partnerség hosz-
szú távon kifizetődő, krízishelyzetben pedig 
létfontosságú. 

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

A Pannonia Bio Zrt. a világ élmezőnyében

A 40 hektáros dunaföldvári üzem Európa legnagyobb, egy telephelyen működő biofinomítója

Hódos Ferenc
Diplomáit a budapesti Pénzügyi és 
Számviteli Főiskolán, valamint a hol-
landiai CAH Agricultural Universityn 
szerezte. 15 évnyi vállalati és agrárfi-
nanszírozási tapasztalattal került a Pan-
nonia Bio Zrt.-hez. Stratégiai igazgató-
ként fő feladata a kapcsolattartás helyi, 
regionális és uniós szinten. A Magyar 
Bioüzemanyag Szövetség alelnöke. 
Nős, négy lánygyermek édesapja.

Mindenütt a legkorszerűbb gyártási technológiákat alkalmazzák
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