Együtt a fejlődés útján
Példa értékű fejlesztés bontakozik ki Dél-Békésben. A Dél-Békés Jövőjéért Szövetség
célja a térség komplex fejlesztése, amelynek érdekében a tavasszal létrejött civil
szervezet Calendula Terv néven fejlesztési koncepciót dolgoz ki. Ezen belül, sok más
mellett kiemelt szerepet kapnak a kistelepülések fejlesztései is. A témában Csürhés
Istvánt, Kaszaper Község polgármesterét kérdeztük.
– Kaszaper település is csatlakozott a Dél-Békés Jövőjéért Szövetséghez. Milyen
változásokat, fejlesztéseket remélnek az összefogástól?
Az összefogástól azt reméljük, hogy fiataljaink a térségben maradnak. Rengeteg tehetséges
fiatal van Dél-Békésben, akikre számítunk, hiszen együtt nagy sikereket érhetünk el. A
program biztosítja számunkra a megfelelő szakértőket, szakembereket és szakmai hátteret.
Polgármesterként fontosnak tartom a fiatalok helyben tartásának, otthonteremtésének és
biztos megélhetésének támogatását. A térség hagyományainak, a múlt értékeinek megőrzését
várjuk a programtól, valamint új munkahelyek teremtését.
– Milyen fejlesztéseket terveznek, illetve milyen fejlesztéseket valósítottak meg az elmúlt
időszakban?
Márciusban átadásra került a Gyógynövényszárító kisüzemünk, melynek célja Dél-Békés
gyógynövény termesztési hagyományainak újjáélesztése, fejlesztése. A településképet
meghatározó épület új munkahelyeket biztosít az itt élő lakosság számára. A szociális
bolthálózat kiépítése fontos lenne a későbbiekben, ami nem csak a lakosság igényeit elégítené
ki, hanem a folyton változó piaci igényeket is. Fejlesztéseink között szerepel még
turizmusfejlesztés, történelmi útvonalaink erősítése, valamint a mezőgazdaság fejlesztése és a
tehetséggondozás. Az idei évben sikerült pályázatot nyernünk tehetséggondozására, ahol a
gyerekek megismerkedhetnek a népi hagyományokkal például néptánccal, bútorfestéssel és
fafaragással. A továbbiakban is szükség van ilyen pályázatokra, és a pályázatok
megvalósításában számítunk a térség közreműködésére, amit a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség
komplex programja biztosítani fog számunkra.
– A Calendula terv célkitűzései alapján, hogyan ítéli meg, miben látja a településének,
valamint Dél-Békésnek a lehetőségeit?
Az öngondoskodás lehetőségének megteremtése nagyon fontos, hiszen ez hatékony
munkavégzésre ösztönöz. A gazdálkodás során elért sikereket és kudarcokat egyaránt a
magukénak tudhatják az emberek. A gazdálkodásukban megtermelt növények értékesítését és
feldolgozását is szeretnénk segíteni. A Dél-Békési térségben az életminőség javítását,
gazdasági fejlődését és felzárkóztatását tartjuk elsődleges célnak. A Calendula terv kapcsán a
szakértők kidolgozzák az egymásra épülő programokat, amelyekkel terveinket együtt
valósíthatjuk meg.
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