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Ágasegyháza 

Egy falu, mely természet adta szépségével és tisztaságával szívünkbe lopta magát 

 A feladatkiírás górcső alá vétele után a legkedveltebb térségünkre, Ágasegyházára 

esett a választásunk. Nem csak egy gazdaságilag erős, hanem egy innovatív képességekkel is 

rendelkező térségről van szó. Ebből a két tulajdonságból adódóan különböző újítási ötleteink 

ténylegesen megvalósíthatóak.  

A koncepciót egy piramisban látjuk, melynek három szintjét különítettük el: 

 

1. ábra: Piramisunk három szintje 

 A piramisunk legfelső szintjén a népesség és a társadalom áll, hiszen legfőbb célunkként ezt 

tekintjük. Ahhoz, hogy egy falu fenntartható legyen, a népesség számának csökkenését meg 

kell akadályozni. Erre többféle megoldást is találhatunk esettanulmányunkban. Sajnos az 

emberek többsége "alvóhelyként" használja a térséget, hiszen többen a környező 

városokban/falvakban találtak munkát. Ebből kifolyólag leginkább erre kellene kiutat találni, 

hogy marasztaljuk az ott lakókat, erre a megoldás a munkahely biztosítása Ágasegyházán. 

 A középső szinten a természetvédelem és környezet áll, hiszen fontosnak tartjuk, hogy a falu 

turisztikai adottságait hasznosítsuk a természet segítségével. Ezzel célunk a lakosok ott 

marasztalása, és újabb emberek vonzása a környező településekről.  Fontos, hogy a falusiak 

szeressenek itt élni, és biztonságban érezzék magukat, mindemellett biztosítva legyen 

számukra számos programlehetőség is, mind például a túrázás vagy a kerékpározás. Ahogy a 

fentiekben is említettük, a középkorúak veszik ki a legnagyobb részüket a lakosság számából, 

de nem csak rájuk kell gondolnunk, hanem az idősek számára is megfelelő kikapcsolódási 
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lehetőséget kell nyújtani. Meg kell teremteni a találkozóhelyeket, a falusi közösségi terek 

fejlesztése révén, melyek lehetővé teszik, hogy az itt élők a szabadidejüket Ágasegyházán 

töltsék el. Azonban megnövekedett az igény a rekreációs funkciók igénybevételére is, 

kiemelten a bölcsődei és az óvodai szolgáltatások területén. A házak, épületek vagy az iskola, 

óvoda rekonstruálásával is egy szebb és korszerűbb falut teremthetünk. Ugyanakkor nem csak 

a polgármester terveivel varázsolhatjuk szebbé Ágasegyházát, hanem az ott élő lakosságnak is 

ápolnia és óvnia kell környezetét. Gondoskodniuk kell a megfelelő hulladékgyűjtésről és a 

lehető legkörnyezetbarátabb megoldást választani, amikor csak tudják.  

 A gazdaság biztos alapokra helyezése áll a legalsó szinten a fejlesztési tervezetünkben. Az itt 

tapasztalható fejlődés láncreakció szerűen fogja magával vonzani a társadalmi és környezeti 

változásokat is. A munkanélküliségi ráta bár itt nem túl magas, mégis szeretnénk valamilyen 

mértékben csökkenteni, ezt pedig egyrészt új munkahelyek létesítésével, vagy a már meglévő 

munkahelyek fejlesztésével, másrészt a munkakeresők tudásának növelésével lehetne elérni.  

Programunk a gazdaság lassú, de sziklaszilárd erősödését fogja eredményezni. Úgy 

gondoljuk, hogy roppant fontos a gazdaság képzési szükségleteihez illeszkedő, és ahhoz 

rugalmasan simuló, versenyképes tudást biztosító szakképzést nyújtani. A munkahely 

megmaradásának biztonsága is elengedhetetlenné vált manapság, mivel a csekély 

munkalehetőség mellett az embereknek szükségük van az ottmaradás garanciájára. Emiatt úgy 

döntöttünk, nagy hangsúlyt fektetünk a helyi gazdaságok fellendítésére, hosszú távú röghöz 

kötésére. A legnagyobb kitörési lehetőséget elsősorban a területi adottságok maximális 

kihasználásában látjuk. Az itt található vállalkozások, cégek, gyárak valamint kiemelt 

növekedési lehetőséggel rendelkező ágazatok versenyképességének fejlesztését tűztük ki 

célként. Ágasegyháza földrajzi helyzete és természeti adottságai a gazdaság fejlődésének 

szempontjából kiváló, és nemcsak pénzügyi források állnak a falu rendelkezésére, hanem a 

lakossági igény is megvan ezekre a fejlesztésekre.  

 

 

1. A térség bemutatása 
a) Földrajzi elhelyezkedése 

A fővárostól mintegy 100 kilométerre, Kecskemét közelében, Bács- Kiskun megyében 

helyezkedik el. Lakosságának száma 2034. Területe 5600 hektár, melynek 1:3-a szántó és 

egyéb növényzet, valamint 2:3-a erdő és belterület. A lakosság 58%-a nő, 42% pedig férfi, 

továbbá 250 fő él külterületén. A roma és egyéb származású lakosság száma nulla. Legtöbben 

a 19-59 évesek vannak, számuk megközelíti az 1200 főt, a születések száma átlagos. Ma 

belterületén körülbelül 650, külterületén pedig 120 lakóház épült. A munkanélküliségi ráta 

5%. 

 

b) Intézményei 

 A Polgármesteri Hivatal 9 főt foglalkoztat, köztük a jelenlegi polgármestert, Füredi Jánost is, 

aki lassan 5 éve irányítja a falu életét. Lehetőségünk volt személyes találkozásra Jánossal, 

mely során mesélt nekünk jövőbeli terveiről. Ágasegyháza Önkormányzata rendelkezik két 

tanyagondnokkal, és egy házi segítségnyújtást végző hölggyel, akik az idősek, gyerekek, 

közmunkások szociális gondjaival (pl.: favágás, gyerekek szállítása óvodába/iskolába, 
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betegek/idősek gondozása), és a település tisztántartásával foglalkoznak. A háziorvosi rendelő 

egy vállalkozás és a fogorvosi rendelőt Ágasegyháza önálló finanszírozásból tartja fent. A 

gyermek és családvédelmi rendszer társulásban van Kerekegyházával. 10-15 közmunkással 

rendelkezik a helység, 3-4 hónapos periódussal, kiknek feladata a település gondozása, 

épületek tatarozása, illetve új létesítmények építése. A napközi otthonos óvoda 57 főt 

foglalkoztat és ágasegyházi és a környékbeli gyerekeket karolja fel. A jelenlegi faluház 

(Mohácsy Ferenc Faluház) és az öregek otthona az IKSZT szociális központot alakítja 

(Integrált Közösségi Szolgáltató Tér). Idetartozik még a Szociális Gondozási és Sportolási 

Központ is. A Sportolási Központ az iskolások testnevelés óráiért, önkormányzati 

rendezvényekért, a tájfutó versenyek megrendezéséért, a Gondozási Központ pedig a gyermek 

és felnőtt étkeztetésért, nyugdíjas és egyéb klubok helyszínéért felelős. A Széchenyi István 

Általános Iskolát 2015. szeptembertől a KLIK működteti, 16 tanítóval és körülbelül 155 

gyerekkel. 1936-tól a Fleischmann Oszkár- féle Gazdakör működik a Kultúrházban. 

 

c) Vállalkozásai 

 

Legnagyobb vállalkozásai közé tartozik egy kárpitos cég, egy tehenészet, és a LI-NET, amely 

egy 60 főt foglalkoztató bútor- és faipari Kft. Ezek összesen körülbelül 100 főt 

foglalkoztatnak. Nagyobb befektetői itt kezdték el az Adrenalin energiaitalt, és a Szent István 

pezsgőt gyártani. Napjainkban élelmiszeriparrá nőtte ki magát, és több mint 40 munkással 

rendelkezik. A településen 4 vegyes élelmiszer jellegű kereskedés, egy italdiszkont, és 3 

vendéglátó egység üzemel. Szerdán és szombaton rendszeres piaci árusítás folyik, ahol a helyi 

lakosok saját barter és egyéb üzleteiket bonyolíthatják le. Ágasegyházán a céges és egyéni 

vállalkozások száma 74, az őstermelőké pedig 90.  

 

d) Egyéb létesítmények 

 

Polgárvédelmi céllal épült a „Bunker”, a katasztrófavédelem mélylétesítménye, ahol 

gyakorlatokat tartanak. Jelenleg a migránsokat segítik. Több egyesület is működik a 

helyszínen, mint például a minden éjszaka járőröző polgárőrség, tűzoltóság, 

katasztrófavédelem, akik mind a hárman szoros kapcsolatban vannak. 

  A falu különböző rendezvényeket biztosít a lakosság és a látogatói számára. Egész évben 

különböző kiállításokkal, ünnepségi rendezvényekkel várják a kíváncsiskodókat. Szerencsére 

az önkormányzat és az alábbiakban felsorolt intézmények kapcsolata igen jó, így bármely 

esemény megszervezése nem jelent gondot számukra. A nyugdíjas és sportegyesület mellet 

jelentős az országszerte ismert citerazenekar is, akik több ünnepségen mutatják be 

tehetségüket. 

 

e) Története, fejlődése napjainkig 

 

1952. február 21-én vált el önálló községként Kecskeméttől. Az infrastruktúra fejlesztése 
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1950-től kezdődött, de igazán a ’70-es ’80-as években indult meg. Ekkor kötötték be a 

telefont, a víz és csatornahálózatot, a gázt, 2000-ben az internetet, és ma már az új üvegszálas 

rendszert is kialakították. Ennek hatására jelentős népességnövekedés volt megfigyelhető a 

település területén. 

 

A kisközség 2010 óta rendelkezik polgármesterrel, addig ugye tanácsrendszer volt. Ettől 

kezdve folyamatos fejlesztések mentek végbe szerte a településen. Uniós támogatásból épült 

fel az ÉKSZT épülete, 2011-ben a főutcán forgalomlassító szigeteket építettek, felújították a 

Polgármesteri Hivatalt. Mivel Ágasegyháza törekszik környezettudatos megoldásokat 

megtalálni, így nem csak a Polgármesteri Hivatalba, de az óvodába, az általános iskolába és a 

sportcsarnokba is napelemeket szereltek be. A közmunkások bevonásával mintegy 400 m 

kerítést, 1500 m hosszú viacolor járdát és a központba körülbelül 25 parkolóhelyet és 1 km 

utat/új utcákat is építettek. Közvilágítás minden utcában van és a biztonságos közlekedés 

elérése végett több zebrát is festettek. 2014-ben a Kék víz pályázati program jóvoltából több 

utca vízbeköttetését kicserélték, az azbeszt nyomóvezetékeket felújították és 2015-ben egy 

100 m3-es víztorony felépítésére is sor került. 4 év alatt a település vagyona jelentősen 

megnőtt, likviditási gondjai nincsenek és új adónemek bevezetésére és adóemelésre nem 

került sor. A Tajvani Nagykövetség Főtisztje két évig látogatta a szeptemberi falunapot és 

lovas felvonulást, több százezer forinttal támogatva az általános iskolát. 

 

f) Természeti adottságai 

Kevesen tudják, hogy Ágasegyháza- Orgovány területén található az Ősborókás és a 

Kiskunsági Nemzeti Park jelentős része, amelyet a Zsombos dűlői buckás-erdős rész 

összefüggése ad a Strázsaheggyel. Ezen terület Ágasegyházától Fülöpházáig a Tihanyi 

apátság egykori határbirtokát jelentette, ezért is ilyen fontos a térség értékvédelme. Ez 

jelentős természetvédelmi és történelmi övezetet is jelent. 

 

g) A képviselőtestület és a polgármester tervei 

 

Polgármester Úrnak több terve is megvalósult Ágasegyházát illetően, de még több saját 

célkitűzés is áll előtte. 2011-ben a sándortelepi romiskolára pályázatot hirdetett ki, melyet a 

Hit Gyülekezete nyert meg és azóta is közösségi célként szolgál. Továbbra is szeretné minden 

intézménynek a környezetbarát gazdaságosságát, éppen ezért a napkollektorok felszerelését, 

minden utca szilárd burkolatát. Nagy vágya egy egészségközpont kialakítása, ahol a lakosság 

minden egészségügyi, valamint szociális gondjait el tudja intézni. 

 

Több módszerrel is törekszik a népességmegtartásra, a település esztétikai szépségére. A 

közelmúltban 29 lakótelket alakíttatott ki, melyeknek biztosították a megfelelő infrastruktúrát, 

azaz közművekkel lettek ellátva (víz, gáz, villany) és a telkek folyamatosan ápolás alatt 

vannak. Abban az esetben, ha valaki saját tulajdonát önköltségén átalakítja, (mint pl.: 

házfestés, kerítés építése, stb.) és ezt a település vezetése úgy ítéli meg, hogy ez jelentős 

szerepet játszik városrendészetileg, abban az esetben apróságokkal járulnak hozzá az építkező 
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költségeihez, (pl. rózsatövek ajándékozása). Ha építőipari hulladék keletkezik, akkor azt az 

önkormányzat felvásárolja és újrahasznosítja pl.: az utak építésénél. 

2.  Jövőképünk 
Természetesen a gazdasági, a társadalmi és a környezeti tényezők szorosan összefüggnek 

egymással, például a gazdaság fellendülésével a társadalom jobbléte, népességnövekedés, 

illetve népességrobbanás is együtt járhat, viszont növekedhet a környezetszennyezés vagy 

éppen több probléma is felléphet. E három tényező áll a fejlesztési piramisunkban is. 

Magyarországon is több példa rá, hogy kisebb falvak, települések, akik az úgynevezett 

önellátó tanyaturizmusra törekednek. Ez azt jelenti, hogy a községben működő különböző 

vállalkozások, kis-; és nagykereskedések ellátják az adott helységet és akár vonzáskörzetét is. 

A falu nem csak a településrendezésre, az iparra és kereskedelemre, de az ezekből származó 

turizmusra is épít, így biztosít plusz bevételt a település számára. Ezen újítások nem csak az 

alábbi ágak, ágazatok felsorolásával jönnek létre, hanem a munkamegosztás jelentősége is 

igen fontos. A különböző típusú, más és más funkciójú és sajátos kezelést igénylő 

területeknek (térkategóriáknak) megfelelően is feloszthatjuk a területfejlesztési feladatokat, 

akár ezzel is több munkahelyet teremtve az ott élők számára. A mi elképzelésünk is ezen a 

rendszeren alapszik, de a tervezési munka eredménye csak akkor tud igazán jó, céljait elérő és 

hatékony lenni, ha minél szélesebb körű az elfogadottsága. Így hát természetesen nagy 

figyelemmel kell kísérni a lakosság véleményezését is. 

 

a) Környezet és turizmus 

 

Célkitűzéseink között szerepel a környezet ápolása, fejlesztése, melyet értékeinek megtartása 

mellet szeretnénk elérni. Manapság az emberek életét a monotonitás jellemzi, így ezt 

megelőzve szeretnénk kizökkenteni őket ebből a mindennapi egyhangúságból. Ötleteink mind 

en korosztályt kielégítenek, a fiatal generáción túl az idősek számára is megfelelő 

kikapcsolódási lehetőségeket terveztünk. Projektünkben sor kerülne turistaútvonalak 

kijelölésére, mely a természetjárók és turisták idecsalogatását eredményezné. Sütögető 

helyeket teremtenénk a piknikező nagycsaládoknak, a sportolókat a természet adta 

lehetőségekkel szolgálnánk ki, számukra kondi parkot, illetve futópályát építtetnénk. A 

meglévő panzió felújítása, illetve egy kisebb kialakítása is lehetővé tenné az ide vágyók 

marasztalását. Sajnos nagy figyelmet kell fordítani a szemetelés, rongálás megakadályozására, 

így szabályokat, tájhasználati korlátozásokat és szelektív hulladékgyűjtőket kell kialakítani a 

tájegység területén. Célszerű lenne egy átfogó hulladékgazdálkodási tervet létrehozni, 

amelyben szerepelne az összehangolt kommunális hulladék-kezelés, és annak mennyiségének 

csökkentése, újrafeldolgozása, és a másodlagos nyersanyag újrahasznosítása is. És nem utolsó 

sorban figyelembe kell venni kis kedvenceinket is, azaz mind a település területén, mind 

pedig a természetvédelmi területen valamennyi „kutyapiszokgyűjtőt” kell kihelyezni. Az ipari 

légszennyezők, a közlekedés által kibocsátott gázok mennyiségének csökkentéséből adódóan 

szükségesnek találjuk a rendszeres monitoring megszervezését. A légszennyezés mellett 

elengedhetetlen a zaj felügyelete is, melyet egy zajtérkép kidolgozásával lehetne 

megvalósítani.   
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b) Infrastruktúra 

 

A felhalmozott építési hulladék felhasználásával lehetne jobban kiépíteni a megyeszékhelyre, 

Kecskemétre vezető bicikli utat. Jó ötlenek tartottuk azt, hogy ezek mentére valamennyi 

kerékpártárolót, pihenőhelyet létre lehetne hozni a biztonságos, kényelmes közlekedésért. 

Több biciklit Ágasegyháza biztosítana, hasonló rendszert kialakítva, mint a MOL Bubi, amit 

jelképes összegért lehetne kibérelni. Ezzel ösztönözzük az embereket a gazdaságos, 

környezettudatos és egészséges életmódra, valamint a kecskeméti munkavállalók könnyebben 

megközelíthetik a várost.  

Napjainkban környezetünk, valamint a falusi élet megismerése igen nagy szerepet játszik a 

városi gyerekek számára. Ágasegyháza ebből a szempontból tökéletes választás 

osztálykirándulások, gyakorlati órák megtartására. Akár a szabadban kialakított faházakban, 

vagy a meglévő panziókban a gyerekek és oktatók elszállásolása biztosítva lenne, a napközi 

programokat pedig az ott lévő szakember/ gondozó és tanítók közösen alakítanák ki. A 

gyerekek láthatnák „Rúzsa Sándor pusztáját”, foglalkozhatnának a háziállatokkal (kecske, 

magyar szürke, puli kutya, páva, stb.) és különböző elfoglaltságaik is lehetnek. Az utazást is 

Ágasegyháza tömegközlekedése biztosítaná. Ebből kifolyólag nem szabad figyelmen kívül 

hagyni a kulturált buszmegállók kialakítását sem. Mivel a fiatalkorúak teszik ki a lakosság 

legnagyobb részét, ezért napjainkban elengedhetetlennek tartjuk a telefonok használatát. Ezt 

főként az egészséggel és az energia megtakarításával szerettük volna egybekötni, így olyan 

elektromos áramot indukáló bicikliket helyeznénk ki a buszmegállók mellé, amelyekkel fel 

lehetne tölteni az elektromos „kütyüket”. 

 

c) Hagyományok és kultúra, ipar 

 

A helyi lakosok az Ágasegyháza Napló című havilapban tudhatják meg a községben 

történteket, felhívásokat, egyéb elérhetőségi információkat és még rejtvény beküldésével is 

nyerhetnek az olvasók. Ágasegyházán több kézműves kiállításra is sor került, ezért úgy 

gondoltuk, hogy ezen terület ösztönzése is elengedhetetlen lenne. Segíteni kell a 

hagyományok megőrzését, e termékek piacra jutását és értékesítését. Mind e mellett akár több 

munkahelyet is teremthet ez a fejlődőképes iparág. Az iparágban tevékenykedő lakosok 

számos helyi hagyományokkal rendelkeznek, teret adnak az egyéni kreativitásnak, 

hozzájárulhatnának különböző szakképesítésekhez. A helyi gazdaság fejlődésének egyik 

mozgatórugójává válhatnak. Különböző kis-; és nagyvállalkozók valamint kiskereskedők 

vásárolhatnák fel a kosárfonók, festők, fazekasok és kovácsok termékeit, ezáltal biztosítva 

megélhetőségüket és versenyképességüket az adott piacon. Mivel a térség 2:3-a erdő és 

belterület, így a jelenlevő fa-; és bútoriparnak alapanyag tekintetében kedvező a helyzete. A 

terület nagyságának és foglalkoztatottainak számának növelésével, valamint a rendelkezésre 

álló gépek korszerűsítésével a cég nagyobb teljesítményre lesz képes. Ahhoz, hogy az iparág 

versenyképes és nyereséges legyen, számára befektetőket és felvásárló cégeket kell 

biztosítani. Folyamatos terjeszkedéssel akár országos hírnévre is szert tehetnek.  

A településbeli kultúra fejlesztése érdekében egy régi épület felújításával könyvtárat lehetne 

létesíteni, ahol nagy sávszélességű internet-hozzáférhetőség állna rendelkezésre. A 
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könyvállományt könyvadományokkal is lehetne bővíteni, az épület energiaellátásának egy 

részét napkollektorok biztosíthatnák.   

 

d) Demográfia 

 

Ágasegyháza népességnövekedését és népességmegtartó tulajdonságát nem csak az 

önkormányzat, hanem mi is igen jelentős feladatnak tekintjük. A jelenlegi adatok azt 

igazolják, hogy a születések száma nem elegendő ahhoz, hogy biztosítsa a lakosság 

utánpótlását. Figyelembe kell venni, hogy több család a megfelelő életkörülmény és 

jövedelem hiánya miatt nem vállal több gyermeket, ezért is szükséges a támogatások és a 

munkahelyek növelése. Az 1990-es években jellemző volt a babakötvény, amelynek újra 

bevezetésével családalapításra, illetve több gyermek vállalására biztathatnánk a lakosokat. Ez 

egy életkezdési támogatás, melyet az újszülött születése napján kap meg kötvény formájában, 

és 18. életévének betöltéséig köteles kivenni. Az alapösszeg évente kamatozik, az összegyűlt 

értéket pedig a későbbiekben tanulmányokra, lakhatásra, pályakezdésre fordíthatja az illető. 

Egy gyermekbarát községben a közbiztonság rendkívül fontos, így minden nagyobb 

intézmény környékére több zebrát festetnénk fel, és az utcákba fekvőrendőrök kihelyezésére 

is sor kerülne, és akár még térfigyelő kamerákat is tennénk a villanyoszlopokra. Kellemes 

környezet kialakítása érdekében egy nagy játszóteret létesítenénk a gyermekek és szüleik 

részére. Azonban nem csak a születésszám szabályozásával, hanem migrációval, 

támogatásokon, jóléten alapuló betelepítéssel is lehet a lakosság számát növelni. Ha 

megnézzük az országos statisztikákat, akkor azt láthatjuk, hogy a munkanélküliek száma 

Északkelet-, illetve Kelet-Magyarországon a legmagasabb. Hogy ennek az eloszlását, a 

negatív koncentrációt elkerüljük, ezen térségek lakosainak  – elsősorban jobblétet és 

munkalehetőséget – kell felkínálni. Így elérhetjük a természetes belső migrációt és 

Ágasegyháza területének kisebb koncentrálódását. Az ezen térségre érkező embereknek – 

nem csak az előbb említett leendő lakosoknak, hanem a következő pontjainkban kifejtett 

polgároknak is - a régi, rossz épületek felújításával az önkormányzat által felvásárolt 

ingatlanokat adhatnak el, ezzel növelve a település bevételét is. Természetesen ehhez az 

innovációhoz kellő településmarketing is kell, amelynek felelősségét egy arra különálló 

személy is képviselhetné Ágasegyházán. Biztosítani kell, hogy a városi, illetve a modern sajtó 

is „reklámozza” kis településünket. 

 

e) Mezőgazdaság 

A területi adottságait tekintve az egyik megoldás a mezőgazdaságban rejlik. Több gazdasági 

célkitűzés is igen fontos ezen ágazat kiteljesedése szempontjából: fenntartható 

mezőgazdálkodás létrehozása, jövedelem termelésének fokozása, a piaci versenyképesség 

növelése és végül a helyi mezőgazdasági feldolgozóipar megteremtése. Olyan támogatásra 

gondoltunk, amely lehetővé teszi a fiatal gazdáknak azt, hogy ha az illető rendelkezik 

mezőgazdasági célra felhasznált földterülettel, ebben az esetben kedvezménnyel rendelkezik a 

telekvásárlást illetően, ugyanakkor a szabad földek elővásárlásának joga is adottá válik a 

birtokos számára. Nem csak az önkormányzat, de a földművelő érdeke is a föld értékének 

megőrzése, éppen ezért a termőföld és talajvédelem is igen fontos szerepet játszik. Ezeket 
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akár szakmai segítséggel, önkormányzati rendeletekkel is lehetne szabályozni. A piaci 

versenyképesség fenntartásához elengedhetetlen a megfelelő szakmai tudás. Éppen ezért 

különböző tanfolyamokat és európai uniós támogatásokat rendezhetnének meg minden gazda 

számára. Ösztönözni kell őket az új, termeszthető képes növények termesztésére, a higiénikus 

állattenyésztésre és a megbízható minőségű termékek előállítására. 

 

f) Gyárak 

Napjainkban a nagy élelmiszerláncok térdre kényszerítették a családi, illetve 

kisvállalkozásokat, valamint a kistermelőket is. Ezzel szemben a minőségi és megbízható 

termékek értékesítéséből származó bizalmat e kisgazdaságok tartották meg a monopol és óriás 

cégek mellett. A vállalkozóknak a kommunális és gépjármű adó mellett az iparűzési adót is 

fizetniük kell, melyet a polgármester a közeljövőben el szeretne törölni, hogy 

idecsalogathassa a vállalkozói szféra jelentős rétegét. 

Intézkedéseinkben nagy hangsúlyt fektetnénk a közvetlen külföldi befektetések vonzására.  

Úgy gondoljuk, ez egy jelentős kiugrási lehetőség lenne a község gazdaságára nézve, hiszen 

ez a munkanélküliségi ráta csökkenését idézné elő.  Itt a kapcsolattartás meglehetősen fontos, 

hiszen ez a beruházás egészére kihat, nemcsak az ütemére, hanem a mértékére is. Ebből 

kifolyólag szükségszerű egy olyan személy alkalmazása, aki figyelemmel kíséri a lehetséges 

beruházókat, és lehetőség szerint ide csábítja a külföldieket. 

 

A már említett gyárak felújítása a mai modern technológiát tekintve, igen nagy költséggel 

járhat. Mindazonáltal több ötletes környezetkímélő technológiát is lehetne alkalmazni. A 

szén-dioxid ellen olyan önkormányzati rendeletet is hozhatnának, amely kimondja, hogy ha 

olyan gyár vagy telephely áll a tulajdonunkban, ami szén-dioxidot bocsát ki, akkor a 

rendelkezésre álló telek egy részére fákat kell telepíteni és mellé ún. „energiaerdőt 

létrehozni”. Az energiaerdő olyan speciális faültetvény, amelyből a legrövidebb idő alatt a 

legkisebb költséggel nagy mennyiségű és jól elégethető tüzelőanyag nyerhető. Erre 

alkalmasok az akácfélék, a hárs, a juhar a fűz és az égerfa. 

 

Számos ipari, gazdasági tevékenység folyik a településen, így ésszerű megoldásnak találtuk a 

már meglévő gyárak, illetve telephelyek felújítását és újjáépítését egészen a tehenészettől a 

faipari létesítményig. Az ezekhez kapcsolódó terveinkben nem csak ezen ágazatok 

fellendítésére, de több munkahely teremtésére is nagy hangsúlyt fektetünk azért, hogy 

növeljük Ágasegyháza lakosainak számát. Ügyelni kell – hasonlóan, mint a kézművesipari 

kereskedelemnél is – hogy ezen vállalatoknak keresni kell biztos felvásárló cégeket, akik el 

tudják adni, illetve tovább tudják értékesíteni az előállított termékeiket. 

 

g) Bútoripar 

Tulajdonképpen az előbb említett fafajtáknak is meg van a maga sajátos előnye, amit a 

bútorgyár fel is tud használhatni, így az alapanyag egy részének beszállítása nem okozna nagy 

problémát. Területének terjeszkedésével, a munkaerő számának növelésével, egyre nagyobb 

hírnevével egyre több hasznot, keresletet, kínálatot mutatat a cég, akár országszerte is.  
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h) Tejipar 

Ha egy vidéki településre, falura gondolunk, akkor rögtön egy kis nádtetős házikó, egy 

pulikutya, a jó levegő illata, az állatok és még a friss tej íze is olykor eszünkbe jut. Éppen 

ezért nem csak a növénytermesztést, de az állattenyésztést és az arra épülő élelmiszeripari 

ágazatok fejlesztését is figyelembe kell venni. Jelentősebb korszerűsítéseink közé tartozik az 

ágasegyházi tehenészet felvirágoztatása. Nyilvánvaló, hogy a minket körülvevő országoknak 

nem fog tudni egy ilyen vállalkozás, hiszen ehhez kicsi, és a hegyvidéki tehenészetek 

olcsóbban elő tudják állítani termékeiket földrajzi helyzetük jóvoltából. Ezzel szemben a 

környező kisebb települések városok viszont bátran lehetnek felvásárlói egy ilyen 

felfejlesztett, megbízható és minőségi termékeket előállító cégnek.  Először is a telephely 

kifogástalan és az Európai Uniós követelmények által előírt környezetének kialakítás a 

legfontosabb. Ide tartozik az optimális istálló építése. Fontos, hogy jól szellőzzön, kellő 

mennyiségű fény essen be, tiszta, a paramétereknek megfelelő legyen és az állatoknak etető és 

itató rendszer legyen kialakítva. Ugyan ez vonatkozik a karámokra, legelőkre egyaránt. 

Élelem-; és vízellátás szükséges egész nap az állatoknak, valamint specifikus berendezések 

beépítésére is szükség van, mint például járatógép, terelőkarám, stb. Biztosítani kell az állatok 

részére a helyes szakmai ellátást, akár a helyi állatorvos specializálódhatna kimondottan a 

szarvasmarhákra és támogatásokkal ösztönözni lehetne több szakképesítésre is. Az 

önkormányzat még annyiban is támogathatná a gazdaságot, hogy a még be nem épített 

földterületeket legelő céljából hasznosíthatja a gazda, ezzel biztosítva az állatok 

komfortérzetét és a takarmányuk egy részét. Nem csak a szarvasmarha tenyésztését, de az erre 

épülő élelmiszeripari ágazatot, a tejipart is versenyképessé kell tenni. Ezzel nem csak friss tej 

előállítására is sor kerülne, hanem a különböző tejtermékekre is. Ez ugyan nagyobb 

beruházást igényel, hiszen új, korszerű gépek szükségesek az áruk előállításához és azok 

ellenőrzéséhez. Sajnos, gondolnunk kell a mára eléggé elterjedt, szinte tömegbetegségekre is, 

mint például a laktóz érzékenység. Ezen termékek előállítása is speciális gépezeteket, 

ugyanakkor szakképzett alkalmazottakat is igényel. A telephelyen közvetlenül megvásárolt 

termékek olcsóbbak lennének, főleg a helyi lakosok számára, valamint az üzem látogatható 

lenne a kíváncsiskodók számára, így teremtve meg a bizalmas vásárlói légkört. Akár Európai 

Uniós támogatással is növelni lehet az üzemméretet és az állatállományt, így hát új és több 

alkalmazott és szakképzett munkásra is szükség lesz. 

i) Mercedes-Benz  

 

Mint azt már említettünk Ágasegyháza a megyeszékhelytől kevesebb, mint 30 km-re fekszik, 

ahol nagyon sok munkalehetőség van. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2012-

re nyitotta meg gyárát Kecskeméten, ahol nagyon sok német anyanyelvű és helyi lakos is 

dolgozik. A községbeli lakosok számát a gyárban dolgozó külföldiek vonzásával, vagy pedig 

a környező fejletlenebb helységekről bejáró munkások megragadásával lehetne növelni. A 

város gyorsan megközelíthető, hiszen a bicikliút – terveink alapján – kiválóan fel lesz újítva, a 

már létező autóút pedig nagyszerű állapotban van. A városban és a környező településeken 

letelepült foglalkoztatottak nagy számban német anyanyelvű, így egy adott szinten biztosítani 

kell a német nyelv oktatását Ágasegyházán. Akár már az óvodában is el lehet kezdeni a német 

nyelv oktatását, valamint kéttannyelvű osztályokat is létesíthetnek az általános iskolában. 
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Azok a beosztottak, akik a gyárban dolgoznak, azok pedig nyelviskolában sajátíthatnák el a 

német nyelvet. Azok, akik helyi lakosok, azok a nyelviskolában jelentős kedvezményt is 

kaphatnak. Ezzel nem csak a Mercedes gyárban dolgozókat, hanem – az akár- szakmai 

nyelvet oktató tanárokat is a községbe csábíthatunk. Az igényeknek megfelelően szükséges 

kialakítani a helyközi buszjáratokat, mondjuk a reggeli és délutáni órákban több buszjáratot 

lehetne indítani. Így az emberek többsége nem külön gépjárművel, hanem 

tömegközlekedéssel járna. Erre a célra akár egy régebbi, rosszabb állapotú intézményt is fel 

lehet újítani és – a mint minden épület kialakításánál – már eleve napkollektorokat építtetnénk 

be a környezetbarát és gazdaságos megoldás kialakítására.  

Ezen gondolatok tükrében bátran kijelenthetjük, hogy a településfejlesztési 

programunk a tervezett jövőkép megvalósulásának irányába mutat, és belátható időn belül 

teljesíthető, ezzel létrehozva egy korszerűbb Ágasegyházát. A térség átfogó célja egy 

mondatban összefoglalva: Ágasegyháza legyen otthonos, élhető, egyedi természeti, környezeti 

adottságait kihasználó, gazdaságilag stabil falu. 

Az idő múlásával és felnőtté válásunk során sokat gondolkozunk és változatunk azon, hogy 

vajon milyen életet fogunk és hol fogjuk élni? Eléggé lerövidítve az alábbi jellemzéssel 

mutatnánk be utópikus, ámbár, természetesen teljesíthető életképünket. Általában a fiatalok 

befutott karrieristaként szeretnék elkezdeni munkás életüket, azután pedig két választási út elé 

állnak. Maradnak egy adott nagyvárosban és ott alapítanak családot, vagy pedig – akár 

szülővárosában, vagy annak közelében – egy tisztább, falusias környezetben telepszik le kis 

családjával. Mi mind a hárman az utóbbi kategóriába tartozunk. Mint életüket tervező 

egyetemisták alakítottuk ki a mi véleményünk és belátásunk szerint egy idilli kis községet, 

ami megőrzi otthonosságát, tisztaságát és mégis képes az egyéb feltételekkel kialakított 

fejlődésre. Reméljük, hogy a község hasonló, akár közel ugyanezen az úton lesz képes 

továbbhaladni, így egy csodaszép Ágasegyháza fogja várni az odalátogatókat. 
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