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Új arcok a városban 

Februári  számunkban  Baksai  Tímeával beszélgettünk,
őt kértük egy rövid bemutatkozásra.
- A PTE Közgazdaságtudományi karán, az Európai Unió
és Magyarország regionális politikája szakon végeztem.
Tanáraim voltak az egyetemi oktatók mellett  az MTA
Dél-Dunántúli  Regionális  Kutatóközpontjának
munkatársai  is,  többek  között  Dr.  Horváth  Gyula,  Dr.
Faragó  László,  akiktől  nemcsak  a  téma  alapos
bemutatását,  de  a  legnaprakészebb  információkat  is
megkaptuk. Angolból és németből gazdasági középfokú
C típusú nyelvvizsgával rendelkezem. 2004. December
1- től dolgozom a siklósi hivatalban.
Hobbim  a  zene,  szeretek  gitározni,  de  az  úszás  és  a
horgászat is fontos helyet foglal el életemben.
Milyen feladatok hárulnak Rád a hivatalban?
- A  polgármester  úr  referenseként  a  hivatal
osztálystruktúrájától  függetlenül  végzem  munkámat.
Siklós Város Önkormányzatának közép és hosszú távú
stratégiájában megfogalmazott irányelvek előmozdításán
dolgozom.  Egy  adott  projekthez  összegyűjtöm  az

információt,  gazdasági  szempontból  átnézem,
véleményezem  azt,  vagy  így  próbálom,  segíteni  a
döntések  előkészítésének  fázisait.  Feladataim  közé
tartozik  még  a  beruházások  ösztönzése,  befektetők
városunkba  vonzása  és  ezáltal   a  munkahelyteremtés.
Külkapcsolati  teendőkkel  is  foglalkozom,
testvérvárosainkkal  segítem  a  kapcsolatok  fenntartását
és elmélyítését.
Jól érzed magad jelenlegi munkahelyeden?
- Nagy kihívás ez számomra,  első  állás,  új  munkakör,
meg  kell  ismernem  a  közigazgatási  rendszert.  Mégis
nyugodtan mondhatom alig két hónapos tapasztalattal a
hátam  mögött,  hogy  nagyon  tetszik  jelenlegi
munkaköröm.
Mik a távolabbi terveid, céljaid?
-  Az  egyetemen  a  szakdolgozatom témája  a  speciális
térségek  fejlesztése  volt,  azon  belül  Villány-  Siklósi
borútat dolgoztam föl. Már az egyetem alatt is ez a vidék
vonzott,  megpróbálom  az  ott  szerzett  tudásomat
kamatoztatni,  és  hosszú  távon  bekapcsolódni  a
térségfejlesztési programokba.

A vár új kapitánya

Siklós város életéhez és képéhez szervesen hozzákapcsolódik a vár képe. Kicsit mindenki a magáénak érzi,
mégis évek (évtizedek) óta alig fejlődött valamit.
Most talán egy új arc, egy fiatalos lendületváltozást hozhat az életébe, hiszen a Vár Kht-nak új vezetője lett.
Nézzük meg, mit tudhatunk a vár új kapitányáról és terveiről.
Kohlmann Gergely 2003-ban végzett  Veszprémben, idegenforgalmi szakközgazdász szakon. Jelenleg ismét
tanul,  ha  minden  jól  alakul,  idővel  okleveles  szakközgazdász  is  lesz.  Eddigi  szakmai  gyakorlatát
Németországban és az Egyesült Államokban végezte.
Siklósról  és  a  vár  életéről  kevés  előzetes  információval  rendelkezett,  kinevezése  (2005.  január  1.)  óta
információt gyűjt és tájékozódik. Jelenleg annyit mondott, hogy lehetőség és fantázia van a várban. Elsősorban
egy komplex turisztikai csomag, kastélyturizmus, konferenciaterem és családi, baráti események befogadására
lát lehetőséget Siklóson. A vár azonban jelenlegi formájában minderre nem alkalmas, a XXI. századi igények
szerinti átalakításra vár. A Vármúzeum kiállításainak is további eredményeket kellene felmutatni, ma már egy
jó kiállításnál többet kell nyújtani. A Kanizsai Dorottya Kert kulturális rendezvények befogadására is alkalmas
lenne. Emellett azonban a kistérségi programokban, a vár és a borturizmus összekapcsolásában is gondolkodni
kell.
Persze  mindehhez  anyagi  források  bevonása  elengedhetetlen  lesz.  Kohlmann  Gergely  pályázati  és
önkormányzati pénzekre együttesen számít. Véleménye szerint a városi önkormányzatnak a kultúrára áldoznia
kell. 
A humán erőforrások tekintetében a vár új kapitánya szintén bizakodó. Véleménye szerint a várban mindenki
meg fogja találni a helyét és feladatát. (Tóth Szilvia)

A  siklósi  képviselő-testület  döntésének  értelmében  a  Távhő  Kht.  vezetője  Stengl  Attila  okleveles
gépészmérnök, a Várszínház Kht. igazgatója pedig Kohlmann Gergely idegenforgalmi szakember lett január
elsejei hatállyal. Megbízatásuk egy plusz négy évre szól.


