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Heves megyében 
értik az idők szavát  

– A megye gazdaságának egyik alappillére a 
turizmus. A területfejlesztési elképzelések is 
csupán erre koncentrálódnak?
– Meghatározó tényező, de nem az egyet-

len. A turizmust illetően folytatni szeretnénk 
a  fejlesztést,  és  változatlan  lendülettel  dol-
gozunk  azon,  hogy  a  lehető  legtöbb  forrást 
tudjuk mozgósítani erre a  területre. Ezzel az 
a célunk, hogy az idegenforgalomban is minél 
több vonzerőt hozzunk létre, és ezzel együtt a 
lehető legtöbb munkahelyet  teremtsük, s  így 
még élhetőbbé tegyük a megyét. Szerencsére 
nemcsak az idelátogatók, hanem a befektetők 
számára  is  vonzó  Heves  megye.  Ahogyan 
szálloda-, úgy gyáravatás is jut minden évre. 
A  legújabb  ezek  közül  a  gyöngyöshalászi 
Apollo Tyres gumigyár, ahol közel 1000  főt 
fognak  alkalmazni.  Ez  lesz  a  közép-európai 
térség  legnagyobb gumigyára. Heves megye 
gazdasági  fejlődése  jó  ütemben  halad,  ezért 
reális célnak tartom azt, hogy a jelenlegi eu-
rópai  uniós  ciklus  végére  felzárkózzunk  az 
ország legfejlettebb területeihez.
– Heves  megye  a  turizmust  illetően  is  az 

egyik  legdinamikusabban  fejlődő  térség.  Az 
elmúlt években milyen módon növelték a kí-
nálatot?

– Megyénk az egyik  legvonzóbb úti  cél  a 
hazai  turisztikai kínálatban. Az elmúlt évek-
ben  sokat  fejlődött  az  idegenforgalmi  inf-
rastruktúra. Sorban épülnek a négycsillagos, 
komplex szolgáltatást nyújtó szállodák, mint 
például  az  új  barlangfürdővel  rendelkező 
Hotel  Cascade,  az  afrikai  stílusban  épült 
Bambara Hotel, vagy az Oxigén Zen Spa, de 
szerencsére folytathatnám a sort. Külön öröm, 
hogy a turisztikai attrakciókínálatunk is látvá-
nyosan  fejlődik: megújult  a bükkszéki és az 
egri  strand,  a  hatvani Grassalkovich-kastély, 

Poroszlón az Ökocentrum, szépül az egri vár; 
a Mátrában Sástó, a Bükkben pedig Szilvás-
várad továbbra is a legkedveltebb kiránduló-
helyek  közé  tartozik.  Hosszan  sorolhatnám 
még  azokat  a  nagyberuházásokat,  amelyek-
kel  a  megye  gazdagabb  lett.  Térségünkben 
folyamatosan nő az  idelátogató  turisták és a 
vendégéjszakák száma. Ez azt mutatja, hogy 
elégedettek a vendégeink. 

– Mi áll ennek a hátterében?
– Kiváló  természeti  adottságokkal  rendel-

kezünk:  a  vadregényes  Bükk  és  a Mátra,  a 
Tisza-tó;  de  büszkék  vagyunk  épített  örök-
ségeinkre  is,  bővelkedünk  aktív  kikapcsoló-
dási  lehetőségekben,  messze  földön  híresek 
gyógyfürdőink,  helyi  ételkülönlegességeink 
és kitűnő boraink. Fontos tényező az is, hogy 
mi itt Heves megyében értjük az idők szavát: 
tudjuk, hogy a  turisztikai  sikerek, a vonzerő 
fenntartása  folyamatos megújulást kívánnak. 
Nyáron  nincs  olyan  hét  Heves  megyében, 
hogy  ne  tudnánk  válogatni  érdekesebbnél 
érdekesebb  rendezvények  között. Mindenkit 
bátran tudok arra biztatni, hogy legyen Heves 
megye vendége, kóstoljon bele azokba az él-
ményekbe, melyek messze földön híressé tet-
tek bennünket. Garantálom, hogy nem fognak 
csalódni!

A szüleim a Pest megyei Kartalon laktak, ám 
én – mivel ez volt a közelben – a hatvani kór-
házban születtem, majd 18 éves koromig Gö-
döllőn éltünk. 
A tanárképző főiskolára – történelem-ének-

zene szakra viszont már Egerbe  jártam, s az-
óta is itt élek. Ha az ember „belecsöppen” egy 
ilyen gyönyörű városba, mint Eger, életre szó-
ló vonzalom alakul ki benne. A felségemmel – 
aki szintén ide járt főiskolára – is itt ismerked-
tem meg. Mindkét gyermekünk itt született, s 
jómagam immár 28 éve élek Egerben. 
Főiskolásként  kerültem  kapcsolatba  az 

autentikus  magyar  népzenével,  akkoriban 
kezdtem „magyarul” muzsikálni,  s a Gajdos 
zenekarban  játszottam. A  diploma megszer-
zése után a füzesabonyi Teleki Blanka Általá-
nos Iskolában tanítottam közel tíz évet. Ezek 
is nagyon szép idők voltak, máig hevesebben 
dobban  a  szívem,  ha  arrafelé  járok. Később 
Egerben  egy  alapítványi  iskolában,  majd  a 
Farkas  Ferenc  Zeneiskolában  dolgoztam. 
1995-ben lettem tagja a Csík zenekarnak.
Teljes szívemmel Heves megyeinek vallom 

magam. Rengeteg helyen muzsikáltam már a 
megyében, szinte minden településen jártunk a 
zenekarral. Százszor jobban izgulok, ha itthon 
muzsikálunk, hiszen nagyon sok a barátom, az 
ismerősöm a megyében. 
Heves  megye  nagykövetének  lenni  rend-

kívül megtisztelő a számomra. Olyan embe-
reket tüntetnek ki ezzel a címmel, akik sokat 
tettek  a  megye  kulturális  életéért,  és  erős 
a  kötődésük  ehhez  a  régióhoz.  Egyébként 
2011-ben megtiszteltek a Dobó Kardja Díjjal, 
ami szintén a zenészi pályám egyfajta elisme-
rése. Tavaly pedig díszpolgári címet kaptam 
Egerben, amin nagyon-nagyon meghatódtam. 
Nyilván a Csík zenekarbeli munkámnak kö-
szönhetem mindezt.
Az  idei  Kaláka  Fesztiválon  ismét  Eger-

ben  játszunk a Csík  zenekarral  június végén. 
Őszintén remélem, hogy azon a magazin sok-
sok olvasójával is találkozhatok majd.

Szabó Attila Kossuth-díjas
zenész, a Csík zenekar tagja

Kedves Olvasó!

A turisták és a befektetők is tudják már azt, hogy érdemes Heves megyé-
be menni. A gazdaság – és azon belül a turizmus – töretlenül fejlődik, 
minden évre jut gyáravatás vagy jelentős turisztikai fejlesztés. A Heves 
Megyei Közgyűlés elnöke, Szabó Róbert szerint elérhető területfejlesztési 
cél, hogy 2020-ra felzárkózzanak az ország legfejlettebb területeihez.
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A szőlőművelésnek és a borkészítésnek nagy hagyományai vannak

Szabó Róbert

1982-ben született Egerben. A 
Debreceni Egyetem Természettudo-
mányi Karán szerzett terület- és te-
lepülésfejlesztő geográfus, tájvédő 
geográfus diplomát. 2011 január-
jában, majd 2014 októberében is 
megválasztották a Heves Megyei 
Közgyűlés elnökévé. A Heves Me-
gyei Kézilabda Szövetség elnöke. 
Nős, két fiú édesapja.

Kincsvadászat, 
nyeremények!

www.pannoniakincsei.hu.
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A beszélgetés során Blaskó Balázs mesél 
főiskolai  és    különböző  vidéki  társula-
toknál  töltött  éveiről,  színészi,  rendezői 
és  direktori  munkájáról.  Szóba  kerül  a 
közönséggel  és  a  városvezetéssel  való 
kapcsolatuk,  elmondja  gondolatait  az 
egri  Gárdonyi  Géza  Színház  művészeti 
ars poeticájáról, a társulatról és a hazai fi-

nanszírozási rendszerről. S végezetül egy 
kis  előzetest  kapunk  a  soron  következő 
évad terveiről. 
Jövőre a József és a színes szélesvász-

nú álomkabát című musical lesz a kiemelt 
zenés produkció. Ezt Nagy Viktor állítja 
majd színpadra. Az évadot ősszel egy ko-
moly drámai töltetű színdarabbal indítják 
–  O’Neill:  Utazás  az  éjszakába,  Blaskó 
Balázs  rendezésében.  Legifjabb  nézőik-
nek a Hókirálynő zenés változatával ked-
veskednek, és bemutatják a Charlie nén-
je  című vígjátékot  is. Két  ősbemutató  is 
várható, ám ez, a többi premierrel együtt, 
maradjon meglepetés.

A közönséget 
kell szolgálnunk

Blaskó Balázs, az egri Gárdonyi Géza Színház igazga-
tója neves művészcsalád tagja – édesapja festőművész 
volt, egyik bátyja szobrász, másik fivére ugyancsak szí-
nész. Az évad végéhez közeledvén a színész–rendező–

igazgatót a szakmáról, a színészi pályáról és természetesen az 
általa vezetett színházról kérdeztük.

Jelenet a Kölyök című előadásból

Az interjú teljes szövege a 
www.pannoniakincsei.hu 
honlapon olvasható.

A gazdaság alapja
a jó szakember

A Heves Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara (HKIK) azon dolgozik, tudtuk 
meg dr. Bánhidy Péter elnöktől, hogy 
képviselje és szolgálja a vállalkozások 
érdekeit. 

Mindezeken  belül  fokozott  figyelmet  fordítanak 
az  oktatásra,  a  finanszírozásra,  a  beruházásokra, 
valamint  a  termékfejlesztésekre.  – Megyénk gaz-
daságának  első  számú  húzóereje  a  járműipar.  E 
területen Heves  jelentős  exportőrnek  tekinthető – 
mondta a HKIK elnöke.
A fentiek ismeretében is komoly kihívás a mun-

kaerő-piaci egyensúly megteremtése a megyében, 
aminek  érdekében  a  kamara  folyamatos  pályavá-
lasztási  programokat  szervez.  – A  középfokú  ok-
tatásban már  korábban  bevezettük  a  duális  szak-
képzést,  és  idén  ez megvalósul  a  felsőoktatásban 
is. A duális képzés lényege az, hogy az elméleti és 
gyakorlati alapokat a diákok az iskolában tanulják 
meg, a szakmai képzésre viszont a vállalati képző-
helyeken kerül sor. Erősödik a mesterképzés jelen-
tősége is – nyilatkozta dr. Bánhidy Péter.
2009-ben a kamara indította el a „Gyere haza!” 

programot,  mellyel  a  külföldön  dolgozó  magyar 
szakembereket szólítják meg. A HKIK kiemelt célja, 
hogy a jövőben megelőzze a fiatalok elvándorlását.

Európai Regionális

Fejlesztési Alap

IDŐUTAZÁSRA ÉS VÁRFAL�SÉTÁRA VÁR EGER!
A minden magyar ember számára kedves város, Eger kiemelkedő értéke és Legendájának otthona a megújulóban lévő Vár, 
amely számos új vonzerővel gazdagodik. Az Európai Unió és az Új Széchenyi Terv által támogatott „Egri Vár és erődrendszer 
turisztikai attrakciófejlesztése” című pályázati program keretében az idei évben többek között megújul a földalatti 
kazamatarendszer, de újjáépül a Vár legmagasabb pontja, a Szép-bástya is. 

Az Egri Vár 2015. június 20-án, a Múzeumok Éjszakáján kiemelt vidéki helyszínként fáklyafénybe öltözik és 16.00 órától 
24.00 óráig számos, színes programot kínál: megelevenedik a történelem, kézzelfoghatóvá válnak 1552 eseményei és az el-
múlt évszázadok hétköznapjai. Igazi történelmi forgataggá változik a Dobó István Vármúzeum, ahol a vendégek egyetlen éj-
szaka során ezeréves időutazást tehetnek!

Az uniós pályázati programnak köszönhetően június 20-án az érdeklődők elsőként próbálhatják ki: milyen élményt nyújt 
a Dobó tér szomszédságából, végig a várfal mellett haladva megközelíteni hazánk legfrissebb Nemzeti Emlékhelyét. A 

csaknem 400 méteres, tíz megállóhelyes tanösvényként funkcionáló panorámasétány az északi és nyugati várfal kö-
rül halad az Egri Vár északi kapujáig.

Újdonságként június 20-án is megtekinthető a Várban a „Magyarország története 3D” című 
animációs rövidfilm. Egri csillagok túrán idézik meg Gárdonyi regényének eseménye-

it, valamint testközelből, egy vérbeli vitéz vezetésével lehet megismerkedni a XVI. 
század fegyvereivel, a végvári élet szépségeivel, kalandjaival.
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– Mit ért pontosan a köz szolgála-
tán, és milyen magatartást vár el a 
hivatal dolgozóitól?
– Kormányhivatalunk  a  kormány 

Heves megyei képviselete, feladata, 
hogy annak társadalompolitikai cél-
jait  végrehajtsa.  E  célokkal  hivata-
lunk  minden  munkatársa  azonosul. 
Jómagam  a  törvényben meghatáro-
zott  feladataim pontos  és  szakszerű 
végrehajtásán  túl  kiemelten  fontos-
nak,  egyfajta  küldetésnek  tartom, 
hogy  azt  közvetítsük:  az  állampol-
gárokért  vagyunk,  az  embereket 
szolgáljuk. A kormánytisztviselőknél 
alapvető elvárás a segítőkész, emberi 
viszonyulás a különböző élethelyze-
tekhez,  állampolgári problémákhoz. 
Munkatársaimtól  ennek  érdekében 
szemléletváltást,  felkészültséget, 
precizitást,  gyorsaságot,  etikus  és 
felelősségteljes magatartást  és  ügy-
félbarát hozzáállást várok. 

– Hogyan jellemezné a megye je-
lenlegi helyzetét?
– Heves  a  felzárkózó  megyék 

közé  sorolható,  ugyanakkor  van-
nak  olyan  ágak,  amelyek  átlagon 
felül  járulnak  hozzá  a  bruttó  hoz-
záadott  értékhez.  Ilyen  a  villamos-
energia-ellátás, a közigazgatás és az 
építőipar. Erős  startot  vett  a  duális 
szakképzés, ebben a megye élen jár. 
Ugyanakkor  Észak-  és  Dél-Heves 
hátrányosabb helyzetben van.

– Akad-e eszközük arra, hogy 
változtassanak Heves megye kétar-
cúságán?  
– Együttműködő  hatósági  mun-

kával  segítjük  a  kedvező  befekte-
tői  környezet  megteremtését.  Nem 
szeretném,  ha  Heves  megye  azért 
maradna  alul, mert  a  hivatali  ügy-
intézés  hátráltatná,  elriasztaná  a 
letelepedni  szándékozó  vállalko-

zásokat.  A  hatékony  munka  érde-
kében  továbbképzésekkel  segítjük, 
szakmai  alapon  ellenőrizzük  a 
jegyzők  munkáját.  Tevékeny  részt 
vállaltunk Magyarország  innováci-
ós  stratégiájának  kidolgozásában, 
s  ebbe  bevontuk  az  önkormányza-
tokat. De  a  versenyképesség  foko-
zását  szolgálja  az  állampolgárok 
számára biztosított hatékony, gyors, 
legrövidebb  úton  elérhető  ügyinté-
zés  is. A  megyében  három  szabad 
vállalkozási zóna várja a befektető-
ket  Bélapátfalván,  Pétervásárán  és 
Hevesen.  Bizonyos  uniós  forráso-
kat csak itt lehet felhasználni, ezért 
azt várjuk, hogy megnő a befektetői 
érdeklődés.

– Hol tartanak az ügyfélbarát 
közigazgatás, az egyablakos ügyin-
tézés kialakításában? Milyen teen-
dők várnak még önökre?
– A kormány célkitűzése az, hogy 

minden  járás  székhelyén működjön 
egységes  arculatú  kormányablak. 

Gyöngyösön  már  kettő  nyílt,  mű-
ködik egy Hatvanban, Lőrinciben, a 
füzesabonyi a MÁV kivitelezésében 
készül,  a hevesit  és  a bélapátfalvait 
tervezik.  Jó  az  esély  arra,  hogy  év 
végéig  átadhatjuk,  illetve  szeptem-
berben  új,  az  eddiginél  sokkal  tá-
gasabb  helyre  költözik  az  egri  kor-
mányablak. A pétervásárai egy kicsit 
hosszabb folyamat lesz, áthúzódhat a 
következő évre. Az ügykörök száma 
is jelentősen bővül, illetve az ügyse-
gédi  rendszer  technikai  fejlesztése 
is  napirenden  van. A  közigazgatási 
rendszer  olyannyira  állampolgárba-
rát,  hogy  nemcsak  a  járási  hivata-
lokban  kerül  közel  az  ügyfelekhez, 
hanem  a  települési  ügysegédi  háló-
zat segítségével szinte házhoz megy. 
Ügysegédeink a közeljövőben olyan 
eszközöket  kapnak,  hogy  már  nem 
az ügyek felvevőjeként és továbbító-
jaként, hanem önálló ügyintézőként 
szerepelnek majd.

– Milyen visszajelzések érkeztek 
az ügyfelektől?
– 2013-ban a válaszolók 94  szá-

zaléka mondta, hogy nincs nehezí-
tő körülmény ügyintézése  során. A 
jellemző  várakozási  idő  kevesebb 
mint öt perc volt, az állampolgárok 
ügyeiket általában negyedórán belül 
el  tudták  intézni. Ezen kívül  jelen-
tősen nőtt azok köre, akik szerint a 
megelőző két évben javult a hivatali 
ügyintézés színvonala.
A felmérések szerint az emberek 

kedvelik a hosszított nyitva  tartású 
kormányablakokat, szívesen intézik 
ügyeiket a kor elvárásainak megfe-
lelő,  korszerű  környezetben.  Min-
dennél  fontosabb,  hogy  ügyintézés 
közben az emberek érezzék, nem az 
ügyintéző az ügy ura, hanem az ál-
lampolgár, hiszen az ő adóforintjai 
tartják el a közigazgatást.

Együttműködő munkával
segítik a megye fejlődését

Dr. Pajtók Gábor

1961-ben született Mezőkö-
vesden. 1985-ben végezett az 
ELTE Állam- és Jogtudományi 
Karán cum laude minősítéssel, 
1988-ban jeles eredményű 
jogi szakvizsgát tett. Négy 
év jogtanácsosi tevékeny-
séget követően 1990-től – 
kormánymegbízotti kinevezé-
séig – ügyvédi tevékenységet 
folytatott. Nős, két felnőtt fia és 
egy unokája van.

Heves megye kor-
mánymegbízottja, 
dr. Pajtók Gábor azt 
vallja, hogy a jó ál-
lam létrehozása nem 
cél, hanem eszköz a 
közjó biztosítására 
és az ország ver-
senyképességének 
növelésére. A köz-
igazgatási reform 
során már eddig 
is jelentős lépések 
történtek, de továb-
biak várhatók a me-
gyében az ügyfelek 
hatékony kiszolgá-
lása érdekében. 

Az Apollo Tyres gumigyár alapkőletétele, Orbán Viktor miniszterelnökkel

Hevesben jól működnek a kormányablakok
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Sikeres évkezdet a Sanatmetal Kft.-nél

– Az új termékkörünknek, il-
letve jó néhány szabadalom-
nak is köszönhető e két díj. 
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, 
hogy innovációinkat szabadal-
mi védelemmel lássuk el, nem 
csupán idehaza, hanem a világ 
számos országában is – mond-
ta a Sanatmetal Kft. ügyveze-
tő igazgatója, Farkas József. 
Miközben a Sanatmetal itthon 
átvette az innovációs díjakat, 
ezzel egy időben az Amerikai 
Egyesült Államok legnagyobb 
ortopédiai kongresszusán be-
mutatták a kábel nélküli mágne-
ses MAGIC célzórendszerüket, 
amelynek lényege, hogy a mű-
tőben a korábbinál lényegesen 
kisebb sugárterhelés érje az 

egészségügyi személyzetet és 
a betegeket. Csonttörés, illetve 
baleset bárkivel előfordulhat. 
A Sanatmetal Kft. traumatoló-
giai implantátumokat, a csípő-, 

térd- és ízületi kopások kezelé-
sére csípő- és térdprotéziseket 
gyárt, a gerincbántalmakra, il-
letve gerincsérülésekre pedig 
gerincimplantátumokat. Leg-
újabb termékcsaládjuk a fogásza-
ti implantátum. E négy termék-
csoportban közös a gyártás során 
használt technológia, továbbá az, 
hogy mindegyik implantátum 
különleges ötvözetű anyagból 
– acélból és titánból – készül. A 
cég együttműködik a bécsi és a 
négy hazai orvosegyetemmel, s 
közel nyolcvan itthoni kórház-
ba szállít termékeiből. Jelenleg 
árbevételének 25-35 százalékát 
adja a magyar piac. Európában, 
Ázsiában, az Egyesült Álla-
mokban, sőt Oroszországban 
is értékesítenek, és éppen azon 
dolgoznak, hogy Dél-Ameriká-
ban is piacokat szerezzenek. A 
Sanatmetal Kft. hosszú távon is 
szeretne megmaradni magyar tu-
lajdonú cégként, miközben egyre 
inkább nemzetközivé válik. 

Magyar cégként egyre több 
hazai beszállítónak adnak mun-
kát, termékcsaládjaik bővítését 

tervezik, s új fejlesztésekbe 
is belekezdtek. Farkas József 
bízik az egyre erősödő ma-
gyar kis- és középvállalkozá-
sokban, amelyek, hasonlóan a 
Sanatmetalhoz, komoly hozzá-
adott értéket tudnak teremteni, 
amelyre egyre nagyobb szüksé-
ge lesz Magyarországnak.

Az ortopédiai és  traumato-
lógiai profilban már az Európai 
unió TOP 40 orvostechnikai 
gyártója között jegyzik a céget, 
céljuk, hogy a következő évek-
ben az élmezőnybe kerüljenek.

A Sanatmetal Kft. száz százalékban magyar tu-
lajdonú vállalkozás,  a nemzetközi szakma pedig  
Európa TOP-40 orvostechnikai gyártója között 
tartja számon. Idén tavasszal a cég elnyerte a Ma-
gyar Innovációs Nagydíjat, valamint a Szellemi Tu-
lajdon Nemzeti Hivatala innovációs díját is.

A díj átvétele a Parlamentben

Az  Eszterházy  Károly  Főiskola  fő-
épülete  nemrég  nagy  átalakításon 
esett  át,  amiért  2013-ban  megkapta 
az Építőipari Nívódíjat a „Műemlék-
helyreállítás,  rehabilitáció”  kategó-
riában.  – Célunk  a gazdag kínálatú, 
folyamatosan magas színvonalú,  ru-
galmas és átjárható képzés biztosítá-
sa, törekedve arra, hogy tanulmányaik 
befejezését követően hallgatóink biz-
tos munkaerő-piaci kompetenciákkal 
rendelkezzenek – fogalmazta meg dr. 
Liptai Kálmán rektor, aki arról is be-
számolt, hogy az intézményfejleszté-
si terv részeként sikeresen pályáztak 
az Alkalmazott Tudományok Főisko-
lája címre. Az EKF tanszékei és  in-
tézetei szaktudományonként alap- és 
alkalmazott  kutatásokat  folytatnak, 
és szeretnék növelni a K+F+I súlyát 
alaptevékenységeikben.  Elsősorban 
az élelmiszer- és a természettudomá-
nyi alkalmazott kutatásokat, az ezek-
kel  kapcsolatos  technológiatranszfer 
hatékonyságát  preferálják;  a  tágan 
értelmezett  pedagógus-  és  tanárkép-
zéssel, illetve a neveléstudománnyal 
kapcsolatos  alkalmazott  kutatások 
egyik  központjává  kívánnak  válni. 
Az intézmény céljai között szerepel, 
hogy  célzott  alapkutatásokat  és  bő-
vülő  gazdasági  kapcsolatrendszerre 

épülő alkalmazott kutatásokat is foly-
tasson. Ugyancsak kiemelt cél, hogy 
a történelem- és a neveléstudományi 
doktori  iskolákkal, a  tanárképzéssel, 
a  digitális  taneszközkutatással,  az 
élelmiszertudománnyal,  a  megújuló 
energiákkal és a  regionális gazdasá-
gi  kérdésekkel  kapcsolatos  kutatási 
tevékenysége továbbra is nemzetközi 
kapcsolatrendszerrel bíró, nemzetkö-
zi szintű és jelentőségű maradjon.
Az  egri  főiskolán  nemcsak  a  ki-

váló tanulási és kutatási lehetőségek, 
hanem az ösztöndíjrendszer miatt  is 
érdemes  tanulni. Az  objektív  szem-

pontokon  alapuló  rendszer  több  tíz-
ezer  forintos  havi  tanulmányi  ösz-
töndíjat  jelenthet  a  jó  teljesítményt 
nyújtó hallgatóknak. A legjobb tanul-
mányi teljesítményét nyújtó hallgatók 
minden alapszakon 100 ezer forintos 
havi  tanulmányi ösztöndíjban része-
sülnek. A sport, illetve a tudományos 
ösztöndíj  mellett  említette  az  intéz-
mény vezetője az Alumni Ösztöndí-
jat,  az országban egyedülálló Arany 
János  Tehetséggondozó  Program 
folytatását  a  felsőoktatásban,  illetve 
a  szociális  alapon  nyújtott  támoga-
tásokat.

A jövő felé nyitott az egri főiskola

Az immár 250 éves 
múltra visszatekintő 
Eszterházy Károly 
Főiskola a hagyo-
mányokhoz kötődő, 
ugyanakkor a jövő 
felé nyitott, minősé-
gi oktatási és kuta-
tási munkát végző 
intézmény. „Soha 
semmi sem szerez-
hetett volna lelkem-
nek nagyobb örö-
möt ennél” – írta 
róla névadója, gróf 
Eszterházy Károly. 

A Líceum épülete 2013-ban megkapta az Építőipari Nívódíjat
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– Eger meghatározható nagy múltú 
történelmi városként, de a bor, a 
gyógy- és termálvizek vagy éppen-
séggel a diákok városaként is. Me-
lyik Eger igazi arca?
– A felsoroltak mindegyike meg-

állja  a  helyét.  Ami  a  történelmi 
jelleget  illeti,  leginkább  az  1552-
es  hősies  várvédelemről  ismert,  de 
már a XI. században is megemlítik 
a  települést. A  borral  kapcsolatban 
egy friss hír: a bordeux-i nemzetkö-
zi borversenyen szerzett 64 magyar 
éremből 31 egri.
Híres  a  gyógyvizünk,  a  közel-

múltban úgy fejlesztettük a termál-
fürdőnket, hogy minden korosztály 
találjon  benne  felüdülést. Az  eddi-
gi kínálatot  tovább bővítettük, és a 
törökfürdőt  is  gyönyörűen  felújí-
tottuk. Az iskolavárosi jelleg alátá-
masztásául  néhány  szám:  Eger  55 
ezer  lakosú  város,  az  Eszterházy 
Károly  Főiskolának  közel  10  ezer 
polgára  van.  Nívós  iskoláinkban 
évente mintegy 17  ezer  diák kezdi 
meg a tanulmányait. 

– 2018-ra négysávos autóút köti 
össze Egert az M3-as autópályával. 
Egyebek mellett ezt tartalmazza az 
a megállapodás, amelyet Orbán 
Viktor miniszterelnökkel írt alá. Mit 
jelent ez a városnak?
– Nagyon bízunk abban, hogy ez 

a terv valóssággá válik. Eger jelen-
leg  nincs  a  fő  közlekedési  áramla-
tokban. Az, hogy közvetlen autópá-
lya-kapcsolatunk legyen, hallatlanul 
fontos az itt élők, a turisták és a be-
fektetők miatt is.

– Milyen egyéb elemeket tartal-
maz az említett megállapodás?
– A  megállapodás  egyéb  fej-

lesztési  témákat  is  taglal,  meg-
vizsgáljuk  például  az  intermodális 
csomópont megvalósításának felté-
telrendszerét, ami nyilván erősítené 
a  térségi  szerepkört. A kormányzat 
a  város  rendelkezésére  bocsát  egy 
MÁV-területet, ipari célra. A vár re-
konstrukciója  pedig  az  ország  leg-
nagyobb  turisztikai  projektje  lehet. 
Úgy gondoljuk,  sokkal  élménysze-
rűbbé lehet tenni a várlátogatást, és 
tovább növeli lehetőségeinket, illet-
ve a felelősségünket az, hogy tavaly 
december óta,  a parlament döntése 
nyomán  az  Egri  Vár  nemzeti  em-
lékhely. A most folyó kétmilliárdos 
felújítás filozófiája az, hogy az ide-
látogatók az egyes épületrészekben 
azt lássák, amit a 16. században az 
elődeink is. 

– Milyen fejlesztési terveik van-
nak a következő évekre, mit  remél-
nek a 2014–2020-as uniós ciklus-
tól?
– A  területi  fejlesztési  operatív 

programban mintegy 11 milliárd fo-
rint áll a város rendelkezésre, amit a 
kormányzati  célokkal  összhangban 
elsősorban  gazdaságfejlesztésre, 
például  a  déli  ipari  terület  bővíté-
sére,  a  volt  Dobó  István  laktanya 
inkubátor- és szolgáltató központtá 
fejlesztésére  fordítunk.  Tervezünk 
közlekedési  fejlesztést,  a  tágabb 
értelemben vett belváros komforto-
sítását,  a  jelentős  közintézmények 
attraktívabbá tételét, az alapszolgál-

tatások színvonalának emelését, vá-
rosi szinten történő egységesítését.

– Eger lett az Év turisztikai vá-
rosa. Mi áll e mögött?
– A 23 megyei  jogú város közül 

mi  regisztráltuk  tavaly  a  legtöbb 
vendégéjszakát. Ez egy  folyamato-
san emelkedő szám. Tavaly az elő-
ző  évi  408  ezerről  479  ezerre  nőtt 
a regisztrált vendégéjszakák száma.  
Szálláshelyi  kapacitásbővítés  nem 
történt,  de  voltak  szolgáltatásfej-
lesztések,  amelyek  növelték  a  ki-
használtságot.

– A turizmus mellett van más hú-
zóerő?
– A  város  ipara  is  jelentős,  el-

sősorban  a  gépgyártás  és  az  au-
tóalkatrész-gyártás  a  számottevő, 
illetve  van  egy  speciális,  orvosi 
implantátumokat gyártó cég, amely 
nemrég megkapta az év innovációs 
díját.  A  város  egyfajta  szolgáltató 
központ is.
– Eger  színes  kulturális  élete  fi-

gyelemre méltó. Milyen programo-
kat kínálnak a helybelieknek, mivel 
csábítják a vendégeket idén?
– Az eddiginél  is  több,  igen ran-

gos  rendezvényt  tartunk,  gyakorla-
tilag  ezek  a  nyár  végéig  folyama-
tosak. Májusban a FesztEger nyitja 
a  szezont,  rendezünk Kaláka Fesz-
tivált,  büszkeségünkre  az Egri Vár 
lesz a Múzeumok éjszakája program 
országos központi helyszíne, Szent 
Donát napjához kapcsolódóan Egri 
Bikavér  Ünnepet,  augusztusban 
Végvári  Vigasságokat  rendezünk, 
hogy csak néhány példát mondjak. 

Eger egy sokarcú város,  
amire további fejlődés vár

Habis László

1952-ben született Egerben. 
Idegenforgalmi szakközgaz-
dász. 1990 és 1998 között a 
város alpolgármestere, 2006-
tól polgármestere. 2010-2014 
között a hevesi megyeszékhely 
országgyűlési képviselője volt. 
Az Egri Lokálpatrióta Egylet el-
nöke. 2011-ben az Év polgár-
mesterének választották. Nős, 
két gyermek édesapja.

7

A város szlogenje részben a 
helyieknek üzen: azt jelen-
ti, hogy minden egri felelős 
a város jelenének alaku-
lásáért. Mindezen túl utal 
arra is, hogy minden hon-
fitársunknak van egri kötő-
dése, és érdemes ezt újabb 
látogatásokkal  erősíteni, 
gazdagítani. A városveze-
tés számos kreatív ötlettel 
igyekszik  megőrizni  Eger 
vonzerejét. Ezt szolgálja a 
„Költözz Egerbe!” prog-
ram, a Jumurdzsák blogja 
nevű  kezdeményezésük,  a 
városról szóló könyvek ki-
adásának támogatása, az 
okostelefonokon használ-
ható ExplorEger turisztikai 
applikáció, a város külön-
díjjal jutalmazott honlapja.

Történelmi örökség, tudatos fejlesztés, kreatív gondolkodás eredménye a töretlen érdeklő-
dés Eger iránt. A város – bár a turizmus a meghatározó – nem áll egy lábon, ipara is szé-
pen fejlődik. Habis László, Eger polgármestere számos fejlesztési eredményről beszámolt, 
de nyilatkozott a terveikről is.
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Gyakorta mondja Nagy Csaba Füzes-
abonyra, hogy „retro” város. A telepü-
lés 2014 őszén megválasztott polgár-
mestere szerint olyan, mintha megállt 
volna az idő, és a hasonló adottságú 
városok  elhaladtak  volna  mellettük. 
Az elődöktől átvett örökség nemcsak 
teherrel jár, hanem azzal a több mint 
350 millió forinttal is, amit a korábbi 
kötvénykibocsátás, majd adósságkon-
szolidáció nyomán most céljaik meg-
valósítására  fordíthatnak.  –  Sajnos 
néhány  területen  jelentős  hiánnyal 
küszködünk,  a  közétkeztetésnél,  az 
egészségügyi központ fenntartásánál, 
az óvodai  ellátásnál  sem elegendő a 
normatíva, saját forrásból kell pótolni 
– vázolja a polgármester, hozzátéve, 
hogy nem panaszkodik, hiszen azért 
kapták  a  felhatalmazást  a  választók-
tól,  hogy  ezt  megoldják,  ráadásul 
mások is ugyanezzel a gonddal küsz-

ködnek. Füzesabony infrastrukturális 
ellátottsága jó, de az M3-as autópálya, 
a  vasúti  csomópont  nyújtotta  kiváló 
lehetőségeket eddig nem tudták kiak-
názni. Ám most már jelentős lépése-
ket tettek: eddig nem volt iparterülete 
a városnak, de egy művelésből kivont 
8 hektáros terület megnövelésével, az 
iparipark-minősítés  megszerzésével 
szeretnék ezt orvosolni. A polgármes-
ter értékelése szerint jó úton haladnak. 
Tervük, hogy a meglévő ipari és me-
zőgazdasági  tevékenységek  bázisán 
logisztikai  központot  hoznak  létre, 
amit elősegíthet, ha 2018-ig megépül 
a négysávos autóút Egerig.
Az  ipari  park  létrehozása  mellett 

a  városközpont  kialakítására,  intéz-

mények  felújítására  szeretnének  pá-
lyázni. E lépések azt célozzák, hogy 
növeljék Füzesabony megtartó erejét, 
visszaszerezzék  a  város  körzetköz-
ponti  szerepét.  Ugyanez  a  célja  an-
nak, hogy szeretnék gazdagabbá tenni 
a közösségi életet. Az elmúlt télen de-
bütált műjégpálya és az újonnan szer-
vezett  programok  –  kocsonyafőző, 
mézeskalács- és fánksütő versenyek, 
közösségi  disznóvágás,  retro  majá-
lis –  igazolták, hogy van erre  igény. 
Nagy Csaba azt is elújságolta, hogy a 
sport terén van okuk a büszkeségre, a 
kézilabdázók, futballisták, asztaliteni-
szezők, karatézók és sakkozók között 
sok tehetséges sportoló öregbíti a vá-
ros hírnevét.

Füzesabony határozott lendületet vett 
Vannak elmaradásai, de fejlesztési elképzelései is 
Füzesabonynak. Szeretnének ipari területet kiala-
kítani, az intézményeket felújítani, gazdagabbá 
tenni a közösségi életet. Mindezt annak érdeké-
ben, hogy növeljék a város megtartó erejét. Nagy 
Csaba polgármester vázolta a jelen helyzetet és a 
jövőbeni terveket. 

Nagy Csaba

Egerben született, kisgyermek-
kora óta Füzesabonyban él.  
Felsőfokú tanulmányai során 
gazdasági mérnöki (GATE, 
Mezőgazdasági Főiskola kar, 
1999.), 2004-ben pedig köz-
igazgatási szakértői diplomát 
szerzett a Nyugat-magyaror-
szági Egyetemen. Több mint 
húsz éve dolgozik a közigaz-
gatásban. Három gyermek 
édesapja. A MÁV pályaudvaron hamarosan kormányablak is nyílik
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– Heves megyei magazinunkban önt 
több szempontból is jó okunk van 
megszólaltatni. Egerben született, 
üzemszervező  mérnöki  oklevelét 
Gyöngyösön szerezte, 2006-tól ön-
kormányzati  képviselő  Hatvanban, 
majd  2010-től  egy  cikluson  át  a 
város polgármestere volt. Hogyan 
emlékszik vissza ezekre az eszten-
dőkre?
– Nagyon  szép  alkotói  éveket 

tudhatok  magam mögött,  sok  örö-
möt leltem az elvégzett munkában, 
jó  volt  az  embereket  szolgálni.  A 
megyéhez és természetesen Hatvan-
hoz  nagyon  ragaszkodom,  hiszen 
édesanyám  egerfarmosi,  édesapám 
ludasi  származású,  én  pedig  Hat-
vanban nőttem fel. Úgy ismerem a 
várost, mint a tenyeremet. 

– A kormány államtitkáraként a 
fejlesztés- és klímapolitikáért, vala-
mint a kiemelt közszolgáltatásokért 
felel.  E  sokrétű  feladatok  ellátása 
során milyen a „rálátása” a megyé-
re? Még pontosabban fogalmazva: 
e területeken milyen teendők várnak 
Heves megyére?
– Heves megyében három terüle-

ten van szükség kiemelt fejlesztések-
re: tovább kell javítani a közlekedési 
utak állapotán, be kell fejezni az ön-
kormányzati  és  az  állami  intézmé-
nyek  felújítását,  és  dolgozni  kell  a 
foglalkoztatás bővítésén is. 

– A Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium  egyik  vezető  tisztviselője-
ként milyen közép- és hosszú távú 
fejlesztési  lehetőségeket  lát  Heves 
megye számára? Véleménye szerint 
melyek a „kitörési pontok”?
– Mindenképpen  olyan  befekte-

tőket kell a megyébe csábítani, akik 
munkahelyeket  teremtenek.  Ehhez 
viszont szükség van a közúthálózat 
rendbe  tételére.  S  természetesen  a 
kormány  szándékával  összhangban 
kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  a 
megújuló  energiák  hasznosítására 
is, amelyek felhasználásával a költ-
ségeket  nagymértékben  csökkente-
ni lehet.

– Önt igazi lokálpatriótának tart-
ják  ismerősei,  barátai.  Mondjuk, 
egy  külföldről  érkező  kormányde-
legáció hasonló területen dolgozó 
tagjának mivel jellemezné Heves 
megyét?
– Elsőként  a  megye  természeti 

értékeit mutatnám be, hiszen nálunk 
terül el a gyönyörű Tisza-tó, amely-
nek gazdag a növény- és állatvilága, 
és  nagyon  sok  embernek  nyújt  ki-
kapcsolódási  lehetőséget.  Emellett 
mi  büszkélkedhetünk  a  Mátrával 
is. S persze nem feledkezhetünk el 

a  gazdag  történelmi  és  kulturális 
örökségünkről,  így például az Egri 
Várról és a hatvani Grassalkovich-
kastélyról sem.
– Hatvanban  a  „jövőnk  öröksé-

ge” szlogent választották. Mi áll, 
milyen múlt, milyen értékek az üze-
net mögött?
– Ha valakinek joga van büszké-

nek  lennie  a  saját  városára,  akkor 
nekünk, hatvaniaknak kiváltképpen 
van. Erre jogosít fel minket a város 
bronzkorig visszanyúló történelme. 
Őseink  egy  erős,  szépreményű  te-
lepülést  hagytak  ránk  örökségül, 
amely  ugyan  sebeket  szerzett  az 
elmúlt  évtizedek  alatt,  de  a  közel-
múltban  félreérthetetlen  jelét  adta 
élni  akarásának. Nekünk  is  gazda-
gítanunk  kell  Hatvan  történelmét, 
hogy  egy  élhetőbb,  szebb  és  min-
denekelőtt  még  sikeresebb  várost 
hagyjunk örökségül a  jövő generá-
ciója  számára.  A  most  véghezvitt 
munkákkal  építjük  jövőnk  öröksé-
gét. Míg korábban Hatvan egy volt 
a  nem  túl  impozáns  ipari  városok 
sorában, napjainkra a négy év mun-
kájának  köszönhetően  kulturális, 
egészségügyi, közigazgatási és köz-
lekedési  központtá  vált.  Emellett 
pedig  a  környék  legnagyobb  fog-
lalkoztatója, hiszen a város cégeinél 
nem  csupán  hatvaniak  dolgoznak, 
hanem sok térségben élő is.

– Sokan megújult városként em-
legetik Hatvant. Vegyük sorra, mi-
lyen fejlesztések valósultak meg az 
utóbbi években?
– Kiemelkedő  beruházások  vol-

tak  és  vannak  a  kórházban,  ami 
kívül  és  belül megújult,  emellett  új 
műtőblokk  és  rehabilitációs  szárny 
épül  az  intézmény  területén.  S  sze-
retnénk, ha minél előbb megújulna a 
szakrendelő is. Hamarosan befejező-

dik az újhatvani híd építése, ami új 
arculatot ad a városrésznek, emellett 
sok  környékbeli  fő-  és  mellékút  is 
megújul.  Elkezdődött  a  kerékpárút 
építése,  amit  a  jövőben  folytatunk, 
de sokat tettünk az ár- és belvíz elle-
ni védekezés terén is, ami korábban 
komoly gondot okozott Hatvanban. 

Felújítottuk  a  Grassalkovich-
kastélyt,  amelybe  vadászati  mú-
zeum  költözött,  és  ezzel  összefüg-
gésben  átépítettük  a  város  főterét, 
megszépült a városháza, melyeknek 
köszönhetően  turisztikai  központ 
lettünk. 

– A várossal kapcsolatos közel-
múltbéli hírek egyike, a Bosch-csoport 
tréningközpontjának átadása. Milyen 
a kapcsolat a céggel, s a gazdaság 
más szereplőivel? 
– Amikor  2010-ben  átvettük  a 

város  vezetését,  akkor  meglehető-
sen fagyos volt a viszony a hatvani 
cégekkel,  így  a  Bosch-csoporttal 
is,  mert  az  elődeink  nem  ápoltak 
jó  kapcsolatot  velük. Ezen  sikerült 
változtatnunk, például a Bosch köz-
reműködésével óvodát, iskolát hoz-
tunk létre, egészségprogramot indí-
tottunk el,  és közösen  lépünk  fel  a 
rendezvényeken. A cégekkel folya-
matos a kommunikáció, aminek kö-
szönhetően  egyre  több  hatvaninak 
és térségben élőnek adnak munkát, 
ez pedig mindannyiunk érdeke.

Heves megye
ezernyi lehetőség birtokosa 

Szabó Zsolt

1963-ban született Egerben. 
Üzemszervező mérnöki, okle-
veles könyvvizsgálói és vad-
gazda szakmérnöki végzett-
séggel rendelkezik. 2006-tól 
önkormányzati képviselő, majd 
2010-től Hatvan polgármes-
tere és országgyűlési képvise-
lője. 2014 óta a fejlesztés- és 
klímapolitikáért, valamint a 
kiemelt közszolgáltatásokért 
felelős államtitkár. Nős, három 
gyermek édesapja. 

A Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium 
fejlesztés- és klíma-
politikáért, valamint 
a kiemelt közszol-
gáltatásokért felelős 
államtitkárát, Szabó 
Zsoltot – lévén egri 
születésű lokálpatri-
óta – Heves megyei 
kötődéseiről, illetve 
a térség jelenéről és 
a közeljövő fejlődé-
si lehetőségeiről kér-
deztük.

A két városrészt összekötő új felüljárón megindult a forgalom Hatvanban

»…tovább kell javítani a 
közlekedési utak állapo-
tán, és dolgozni kell a fog-
lalkoztatás bővítésén is. «
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– Mi minden történt a kórházban a 
felújítási munkák során?
– Az elmúlt években a kórházunk 

jó  néhány  uniós  projektre  is  siker-
rel pályázott, így elmondható, hogy 
szinte folyamatosan történt valami-
féle felújítás, modernizálás nálunk. 
Valamennyi  munkálatot  felsorolni 
szinte lehetetlen, ám a sok örömteli 
esemény  közül  hadd  emeljem  ki  a 
járóbeteg-rehabilitációs központunk 
létrehozását.  Az  560  millió  forint 
összértékű  beruházásnak  köszön-
hetően az új épületben kapott helyet 
a  kardiológiai,  a  légzés-  és  tüdő-
gyógyászati, illetve a mozgásszervi 
rehabilitáció, valamint a tüdőbeteg-
gondozó részlegünk is.
Ugyancsak pályázati forrás terem-

tett lehetőséget arra, hogy az úgyne-
vezett  hiányszakmák  (például  fizi-
koterápiás szakasszisztens, geriátriai 
és onkológiai szakápoló, szemészeti 
szakasszisztens  stb.)  valamelyikére 
átképezzünk  dolgozókat,  továbbá 
támogassuk  a menedzsment  jellegű 
továbbképzéseket. 

– Mi lehet az említett fejlesztések 
hozama? Mit profitálhatnak ebből a 
betegek?

– Azt  reméljük,  hogy  e  fejlesz-
tések  révén  számos  szakterületen 
emelkedik majd az adott kórházi osz-
tály progresszivitási szintje, ez által 
pedig hatékonyabb, magasabb minő-
ségű  gyógyító munkát  végezhetnek 
az ott dolgozók. Ugyancsak a bete-
gek érdekeit szolgája az, hogy uniós 

pályázati  finanszírozás  segített  ben-
nünket  hozzá  egy  kistérségi  szintű 
Egészségfejlesztési  Iroda megnyitá-
sához, amely a magyar népegészség-
ügyi  rendszerben  újszerű  elemként 
jelent  meg.  Feladata  többek  között 
az, hogy közelebb hozza a lakosság-
hoz,  illetve  a  korábbiakhoz  képest 
jóval  több ember  számára  tegye el-
érhetővé  a  betegségek  megelőzését 
szolgáló  prevenciós  tevékenységet. 
Ez utóbbi lehetőséget kínál a népbe-
tegségnek  számító  kórképek  (szív- 
és érrendszeri betegségek, daganatos 
betegségek) minél nagyobb számban 
való korai kiszűrésére.

– Az említett pályázatok valame-
lyike lehetőséget adott a kórház épü-
letének műszaki felújítására is?
– Igen,  s  erre  égető  szükségünk 

is  volt…  Hogy  csupán  két  dolgot 
említsek:  sok  helyütt  omladozott  a 
vakolat, a nyílászárók pedig tönkre-
mentek. Egy  sikeres uniós pályáza-
tunknak köszönhetően megtörtént  a 
kórházépület  homlokzatának  teljes 
felújítása,  valamint  a  nyílászárók 
cseréje,  s  befejeződött  a  falak  és  a 
tető szigetelése is. Egy másik pályá-
zatnak  köszönhetően  napelemeket 
telepítünk, s mindezekkel az energia-
takarékosságot szolgáló fejlesztések-
kel  egyharmadával  csökkenthetjük 
a  kórház  energiaszámláit.  Köteles-
ségem megemlíteni,  hogy  a  kórház 
felújítási  munkálatai  a  betegellátást 
nem hátráltatják, igyekszünk minden 
átalakítást úgy végrehajtani, hogy az 
ne zavarja a gyógyító tevékenységet, 
illetve a betegeink nyugalmát.

– Véleménye szerint a hamarosan 
törvényileg is szabályozott új ellá-
tási rendszerben a hatvani kórház 
betöltheti-e majd a régiós központ 
szerepét?
– Nagyon  bízunk  ebben.  Úgy 

gondolom, ha  az  egészségügyi kor-

mányzat úgy ítélte meg, hogy közel 
4,2 milliárd forintos forrást érdemes 
fordítania egy intézmény fejlesztésé-
re,  akkor  a mögött  határozott  szán-
dék  lehet.  Feltételezhető,  hogy  az 
Albert  Schweitzer  Kórház  minden-
képpen komoly szerepet kap majd a 
régió egészségügyi ellátásában. 

– Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a 
hatvani kórház minden orvosi terüle-
ten a meghatározott színvonalon lesz 
képes szolgáltatni?
– Teljes mértékben, sőt, a kórház-

ban egyes szakmák a jövőben, éppen 
a  korszerűsítésnek  köszönhetően, 
feltehetően a progresszivitás szintjén 
is  magasabbra  léphetnek.  Radioló-
giai  osztályunk  például  sokkal  kor-
szerűbb lett, új, a legmodernebbnek 
számító  CT-t,  röntgengépeket  és 
ultrahang-berendezéseket  kapott. 
Nyilván mi  sem  tudunk majd min-
den  szakmában,  a  gyógyítás  teljes 
palettáján  egyformán  magas  prog-
resszivitású  szolgáltatást  nyújtani, 
de úgy vélem, számos területen akár 
a  megyei  kórházak  színvonalát  is 
elérhetjük.  Ilyen  például  a  baleseti 
sebészeti  osztályunk,  ahol  csípő-
protézisek  beültetését  is  tervezzük. 
Műtőink  felszereltsége  lehetővé  te-
szi a legkorszerűbb műtéti eljárások 
alkalmazását. Modern  eszközeink  a 
jövőben olyan műtétek végrehajtásá-
ra is lehetőséget kínálnak, amelyeket 
korábban nem tudtunk vállalni. 

A hatvani kórházban
jelentős fejlesztések történnek 

Dr. Stankovics Éva

Pápán született 1974-ben. 
Igazgatásszevezői, jogi, köz-
gazdasági és egészségügyi 
szakmenedzseri diplomája 
van. Első alkalommal az ön-
kormányzati szférában dol-
gozva (fenntartói feladatként) 
találkozott az egészségüggyel. 
2009-től bő egy éven át a 
Szent Rókus Kórház gazdasági 
igazgatója volt. 2011-től veze-
ti a hatvani kórházat. 

Az intézmény hon-
lapja, illetve a sajtó 
a tavalyi eszten-
dőt a „fejlesztések 
éveként” aposzt-
rofálta. A hatvani 
Albert Schweitzer 
Kórházban a közel 
4,2 milliárd forin-
tos fejlesztési mun-
kálatok időközben 
befejeződtek. Dr. 
Stankovics Éva fő-
igazgatót erről, és a 
kórház mindennap-
jairól kérdeztük.  

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Ahogyan megálmodták – a felújított kórház látványterve

Már bontják az állványzatot

»A kórház komoly szerepet 
kap majd a régió egész-

ségügyi ellátásában.«
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– Milyen célú fejlesztéseket tervez-
nek a következő években? 
– Hatvan  az  elmúlt  négy  évben, 

Szabó Zsolt előző polgármester irá-
nyítása  alatt  számtalan  fejlesztést 
valósított meg, s mi ezt a megkez-
dett utat  folytatjuk  tovább. A beru-
házásokkal nem csak szebbé és él-
hetővé varázsoljuk a várost, hanem 
egy  emberi  léptékű  települést  ala-
kítunk ki, ahol a hatvaniak valóban 
otthon érezhetik magukat. 

– E célok ismeretében mi a fej-
lesztések fő iránya?
– Egyik fő  irányunk a közösségi 

terek  létrehozása,  fejlesztése,  hi-
szen kiemelten fontos, hogy a civil 
élet  megfelelőképpen  és  aktívan 
működjön. Ennek részeként kiemelt 
célunk egy sport- és kulturális köz-
pont  létrehozása  a  város  közepén, 
amellyel  még  jobban  összekötjük 

Újhatvant és Óhatvant. Az új város-
központ  kialakításának  részeként 
megújul  a  piactér,  és  létrehozunk 
egy  multifunkcionális  közösségi 

központot  is.  Ez  utóbbi 
régi  vágya  a  hatvaniak-
nak,  hiszen  egy  300  fős 
színházteremmel  bővülne 
a város. Folytatjuk Hatvan 
infrastrukturális  fejleszté-
sét:  lényeges a járda és az 
úthálózat  rekonstrukciója, 

beleértve a külterületi utakat is. Az 
energetikai  felújításokat sem fejez-
zük be, hiszen fontos, hogy minden 
közintézményünk megújuljon. 

– Vajon  a  közeljövőben  számít-
hatnak-e a hatvaniak valamiféle 
igazi újdonságra?
– A  felsőoktatás  területén  min-

denképpen.  Ugyanis  a  terveink 
között  az  is  szerepel,  hogy  a meg-
valósuló  energetikai  központban 
egészségügyi  és  műszaki  főiskolai 
képzést  indítunk  el.  Azon  dolgo-
zunk, hogy városunk egy olyan tele-
pülés  legyen, amelyre méltán  lehet 
büszke minden hatvani.

Minőségi változást hoztak 
a fejlesztések Hatvan városának

Horváth Richárd

Hatvanban született 1973-
ban. Gépészmérnöki végzett-
séget, majd humánerőforrás-
menedszeri képesítést szerzett. 
Dolgozott autóértékesítőként és 
termelésvezetőként is. 2005-től 
a Hor-Alu Ipari és Kereskedelmi 
Kft. ügyvezetői feladatait látta 
el. 2010-től Hatvan alpolgár-
mestere, 2014 őszétől pedig 
a város polgármestere. Házas, 
egy gyermek édesapja.A felújított Grassalkovich-kastély a város egyik éke

Egyre több a játszótér a városban

A Zagyva partján 
fekvő egykori me-
zővárost napjaink-
ban a térség egyik 
legdinamikusabban 
fejlődő települése-
ként tartják számon. 
Az elmúlt években 
megvalósult fejlesz-
tésekről, illetve a 
közeljövő tervei-
ről és feladatairól 
Horváth Richárd 
polgármesterrel be-
szélgettünk.  

Idén is megrendezik a vá-
ros legnagyobb kulturális 
eseményét, amely június 
20-ától egészen augusztus 
végéig várja a vendégeit, 
csak  győzzön  ki-ki  válo-
gatni a száznál is több 
program közül. Kiállítások, 
koncertek, sport- és gyer-
mekprogramok sokasága 
csábít városlakót és ide-
látogatót egyaránt. A ren-
dezvényhelyszínek között 
szerepel a város valameny-
nyi kulturális intézménye, 
leglátogatottabb közterei, 
sőt a standfürdő is.
A részletes programokról 
hamarosan tájékozódhat-
nak a www.hatvaninyar.hu 
honlapon.

Hatvani Nyár 2015»A beruházásokkal szebb 
és élhetőbb, emberi lépté-
kű települést alakítunk ki.«
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Kertvárosi  jellegű,  egyre  takarosabb 
település a közel hatezres lélekszámú 
Lőrinci. Polgármestere, Víg Zoltán a 
városias  jelleg  erősítését  tűzte  célul, 
amikor 2002-ben először megválasz-
tották.  Ehhez  okvetlenül  szükséges 
volt az intézmények és a közutak fel-
újítása. Rendkívül sok energiát és for-
rást  fordítottak arra, hogy a mai kor 
követelményeinek  megfelelővé  te-
gyék a közintézményeket, de e téren 
maradt még teendő. Mivel a szenny-
vízberuházás miatt nagyon  leromlott 
az utak állapota, ezek rendbe hozatala 
is a prioritások közé került. A 42 ki-
lométernyi önkormányzati belterületi 
út  kétharmadával  végeztek,  s  abban 
bíznak,  hogy  a  2014–2020-as  uniós 
ciklusban adódik majd pályázati lehe-
tőség, hogy ezt a munkát folytassák. 
Ugyancsak a tervek között szerepel a 

városközpont fejlesztése, amit lépés-
ről  lépésre,  minden  adódó  pályázati 
lehetőséget  kihasználva  szeretnének 
elvégezni.  Várhatóan  lesz  pályázati 
forrás zöldterület-rendezésre és a köz-
épületek  csinosítására.  Szeretnék  el-
végezni az idősek otthona és az iskola 
épületének  energetikai  felújítását, 
és  tervezik  egy  műfüves  sportpálya 
megépítését is, mondta Víg Zoltán. 
A közeli nagyobb városok, Hatvan, 

Gyöngyös,  Gödöllő  és  Budapest  a 
kereskedelem szempontjából elszívó 
erőt  jelentenek, viszont a  foglalkoz-
tatás  terén előny a könnyű elérhető-
ség. Ennek köszönhetően Lőrinciben 
alacsony  a  munkanélküliség.  Így 
tehát  nem  a  munkahelyteremtés  az 

elsődleges  célkitűzése  a  városveze-
tésnek, hanem a környezetbiztonság 
megteremtése, a volt  cementgyár és 
az erőmű területén lévő pernyehányó 
káros hatásainak csökkentése. 
Lőrinci  egy  kedves,  élhető  te-

lepülés,  amelynek  jól  működő  ci-
vilszervezetei  vannak,  s  gazdag  a 
programkínálata.  Minden  hónapra 
jut  kulturális  és  sportrendezvény, 
szabadidős  program,  megünnepel-
nek  minden  jeles  napot.  Közeledik 
az igen jelentős kettős jubileum idő-
pontja: 2017-ben az alapítás 750. és a 
várossá válás 25 évfordulóját ünnep-
lik. Erre a középületek megújításával 
és egy szép, tartalmas kiadvány meg-
jelentetésével is készülnek.

Lőrinci városa jól gazdálkodik a lehetőségeivel
A Mátra és az Alföld találkozásánál fekvő Lőrinci 
rövidesen kettős ünnepet ül: 2017-ben az alapí-
tás 750. és a várossá válás 25. évfordulóját. Víg 
Zoltán – aki a rendszerváltás óta vesz részt a te-
lepülésvezetésben, és immár a negyedik ciklusban 
polgármester – szeretné, ha méltó, városias miliő-
ben ünnepelhetnének.  

Víg Zoltán

1957-ben született Pásztón. 
Gépésztechnikus és felsőfokú 
számítástechnikai végzettség-
gel rendelkezik, de már a város 
vezetését tekinti hivatásának. Ti-
zenkét évig dolgozott a három 
városrészből (Lőrinci, Selyp és 
Erőmű) álló Lőrinciben önkor-
mányzati képviselőként, majd 
2002-ben megválasztották a 
város polgármesterének. A városi óvoda és bölcsőde felújított épülete

– A városközpontot látva elmond-
hatjuk, hogy igen komoly beruházá-
sok történtek Pétervásárán.
– Az  elmúlt  négy  év  valóban  a 

fejlesztésekről szólt, s ez a jövőben 
sem  lesz másképp. Minden  lehető-
séget  kihasználtunk,  sok  projektre 
pályáztunk.  Ennek  köszönhető, 
hogy  ha  az  elmúlt  esztendők  pá-
lyázati  összegeit  összeadjuk,  2,2 
milliárd forint a végeredmény, amit 
ha  lebontunk  a  város  lakóira,  sze-
mélyenként közel egymillió forintot 
kaptunk. A legfontosabb pályázatok 
közül megemlítem Pétervására bel-
területi  vízrendezését;  a  START-
munkaprogramot  és  az  Egészség-
ügyi  Központ  teljes  felújítását, 
akadálymentesítését,  s  nem utolsó-
sorban  városrehabilitációs  pályá-
zatunkat, melyre különösen büszke 
vagyok.  

– Pétervására 2013 óta járásköz-
pont. Ez milyen előnyökkel jár?

– Városunk  mindig  is  az  észak-
hevesi  térség központja volt,  s  ez a 
szerep  az  utóbbi  néhány  évben  to-
vább erősödött. Ezt jelzi, hogy a már 
meglévő intézmények mellett immár 
Pétervásárán működik a Klebersberg 
Intézményfenntartó  Központ  és  a 
Járásközponti  Rendőrség.  Itt  végzi 
tevékenységét  az  Észak-Hevesi  33 
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesü-
let, és több közszolgáltató is nálunk 
nyitott  irodát.  Pétervására  a  járás 
húsz települését és több mint 20 000 
állampolgárát szolgálja ki.

– Hogyan képzeli el a város jö-
vőjét?
– Amikor 2010-ben első alkalom-

mal  választottak  polgármesterré, 
a  „Kisvárost  építünk!”  jelmondat 
lebegett a szemem előtt. Jó úton ha-
ladunk e felé, ugyanakkor nagyobb 
léptékű terveink is vannak. A minő-
ségi  munkahelyek  megteremtésére 
helyezzük a hangsúlyt, ami azért is 

fontos, mert ezáltal növekedhet a te-
lepülés lakosságmegtartó ereje. 

– Gondolkodnak-e turisztikai fej-
lesztéseken?
– Igen, ugyanis egyre több olyan 

emberrel  találkozom,  akik  szeret-
nék  felfedezni  a  kevésbé  ismert 
turisztikai  látványosságokat,  épí-
tészeti  alkotásokat.  Városunk  bő-
velkedik  látnivalókban,  amelyek 
közül  kiemelném  a  nemrég  felújí-
tott  római  katolikus  templomot  és 
a Keglevich-kastélyt, de a falusi tu-
rizmusra  is  számos  lehetőséget  kí-
nálunk.  Mindenkit  arra  ösztönzök, 
hogy látogasson el hozzánk. 

Pétervására, a vendégszerető kisváros
A Heves megye északnyugati részén, a Tarna-patak festői völgyében fekvő, alig 
több mint kétezer lakosú kisváros, Pétervására polgármesterével, Eged Istvánnal a 
település legfontosabb eseményeiről, mindennapjairól, járásközponti szerepéről 
és a nyertes pályázatairól beszélgettünk.

Eged István

Tősgyökeres pétervásárai csa-
ládban született. Az Eszterházy 
Károly Főiskola Nemzetközi ta-
nulmányok szak mesterképzé-
sén szerzett diplomát. A helyi 
közéletben 2002-től vesz részt: 
2006-ig a képviselő-testület 
tagja, 2006-tól alpolgármes-
ter, 2010-től polgármester. A 
Pétervásárai Kistérség Többcé-
lú Társulásának 2010-től, az 
Észak Hevesi 33 Vidékfejlesz-
tési Közhasznú Egyesületnek 
2012 óta az elnöke.

A Keglevich-kastély madártávlatból
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– Példaértékű  összefogásnak  lehe-
tünk tanúi Gyöngyösön… 
– Kétségtelen tény, hogy a tavaly 

őszi  önkormányzati  választásokat 
követően a három  legtöbb  szavaza-
tot  kapott  politikai  párt  konstruktív 
megegyezésre törekedett. Ugyanis a 
15 fős képviselő-testületbe hat szoci-
alista, hat jobbikos és három fideszes 
képviselő került. Meg tudtunk egyez-
ni  abban,  hogy  mindenki  szerepet 
kapjon  a  városvezetésben,  illetve  a 
bizottságok  munkájában.    Tudom, 
ez  sokak  számára  furcsának  tűnhet 
a  mai  politikai  közéletben,  de  azt 
gondolom, hogy jót tenne Magyaror-
szágnak, ha az ilyenfajta összefogás 
nem  számítana  kuriózumnak.  Min-
den politikai pártnak megvan a maga 
értékrendje, mindegyiknek  akadnak 
jó  ötletei,  a  várost  érintő  hasznos 
elképzelései.  És  miért  ne  érvénye-
süljenek ezek, ha az itt élő emberek 
érdekeit szolgálják? Nos, úgy tűnik, 
ez Gyöngyösön sikerülhet.
– Gyöngyöst  sokan  a  Mátra  fő-

városaként is emlegetik. Hogyan 
jellemezné a harmincezres város 
mindennapjait?
– Közigazgatásilag  hozzánk  tar-

toznak  a Mátra  leglátogatottabb  tu-
ristahelyei, települései, – és mi ebből 
profitálni tudunk. A Mátra turisztikai 
szempontból „négy évszakos”, gyö-
nyörű  a  természet,  a  téli  sportoktól 
a  vadászaton  és  a  horgászaton  át  a 
túrázásig  ezernyi  lehetőséget  kínál.  
Hosszan sorolhatnám az e lehetősé-
gekre  épült  infrastruktúrát,  a  négy-
csillagos  kempinget,  az  élmény-
parkot, az erdei kerékpárutakat és a 
csónakázó  tavat, a bobpályát és  így 
tovább. Nem mellesleg a mátrai ha-
zánk  legnagyobb  történelmi  borvi-
déke. Ami pedig a városunkat illeti, 
Gyöngyös  jó  levegőjű,  biztonságos 
és szerethető környezetet biztosít az 
itt élők és az idelátogatók számára.

– Milyen fejlesztéseket terveznek 
a város ipari parkjában? Várható-
ak-e  a  közeljövőben  munkahelyte-
remtő beruházások?
– Mindenekelőtt  nem  kis  büsz-

keséggel mondhatom, hogy jó a vá-
rosunk adóerő-képessége. 
Az autópálya és Budapest közel-

sége  rendkívül  vonzó  a  befektetők 
számára. Gyöngyös ipara egyébként 
is sokszínű, ami egyúttal gazdálko-
dási  biztonságot  jelent  a  városve-
zetésnek.  A  munkanélküliségi  ráta 
szezonálisan ingadozik, 7 és 10 szá-
zalék közötti  értéken mozog. Hoz-
záteszem  rögtön,  hogy  e  tekintet-
ben  a megyében mi vagyunk  talán 
a  legjobb helyzetben. Mindezekkel 
együtt  komolyan  gondolkodunk  az 
iparfejlesztésben, a nagy cégek ide-
telepítésében. Az  ipari  parkunkban 
jelenleg  is  mintegy  40-50  hektár-
nyi  szabad  terület  áll  a  befektetők 
rendelkezésére. A befektetői érdek-
lődés megvan,  e  pillanatban  is  két 
nagy külföldi céggel tárgyalunk.
– Melyek  a  legfőbb  célkitűzései 

az Integrált Városfejlesztési Straté-
giának?

– A  város  még  az  első  uniós 
ciklusban  elkészítette  az  Integrált 
Városfejlesztési  Stratégiát,  amely 
egyébként uniós követelmény volt. 
Egy  ilyen hosszú  távú  stratégiai 

koncepció azért is hasznos, mert ev-
vel  a  politikai  döntéshozó  rákény-
szerül arra, hogy számba vegye, mi-
lyen értékei vannak, s honnan hová 
akar eljutni. 

– Mindehhez milyen feltételek és 
milyen anyagi források adottak? 
– Az  első  nagy  beruházásunk  a 

belváros  rehabilitációja volt, mely-
nek során megszépültek a középüle-
teink és a köztereink. E projektet kö-
vette a szociális városrehabilitáció, 
ami mindenekelőtt  út-  és  járdaépí-
téseket, csatornázást jelentett. Most 
következik  ennek  a  rehabilitációs 
programnak a második üteme. 

– Május végén rendezik meg a 
hagyományos Gyöngyösi Borna-
pokat. A nyári hónapokban milyen 
programokkal várja a város az ide-
látogató turistákat?
– A  tavasz  legnagyobb  rendez-

vényét,  a  bornapokat  követően 
júniusban  tartjuk  a Szevasz,  nyár! 
című  programsorozatunkat,  vala-
mint a Mátrai Veteránautó Találko-
zót. Ezt követi július elején a Sör-
fesztivál,  augusztusban  a  Gyöngy 
Nemzetközi Folklórfesztivál, majd 
szeptemberben  a  Gyöngyösi  Szü-
reti  Napok  és  a  Fehérbor  Feszti-
vál.  Minden  vendéget  szeretettel 
várunk!

Tudatosan építkezik Gyöngyös,
a Mátra fővárosa

Hiesz György

Kisterenyén született 1956-
ban. A gyöngyösi mezőgaz-
dasági szakközépiskola elvég-
zése után előbb a Kertészeti 
Egyetem Főiskolai Karán, majd 
a Gödöllői Agrártudományi 
Egyetemen szerzett diplomát. 
2002 és 2010 között két cik-
luson át, majd 2014-től ismét 
Gyöngyös polgármestere. 
Nős, felesége szőlész-borász 
üzemmérnök. Három felnőtt 
gyermekük van.

A nagy múltú és 
gazdag történelmű 
Heves megyei város 
egyúttal járási szék-
hely is, sőt közigaz-
gatási szempont-
ból Mátrafüred, 
Mátraháza, Sástó, 
valamint Kékestető 
is Gyöngyöshöz tar-
tozik. Hiesz György 
polgármestert a 
város jelenéről és a 
közeljövő terveiről 
kérdeztük.

»A Mátra minden évszak-
ban számos élményt kínál 
a túrázóknak.«

A folklórfesztiválra külföldről is sok vendég érkezik

Gyöngyös belvárosának a főutcája is megújult
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A  dél-hevesi  térség  járásközpontja-
ként számon tartott Heves városának 
új vezetése az önkormányzati válasz-
tások óta lelkiismeretesen dolgozik a 
település felvirágoztatásán. A pozitív 
szemlélet határozott támogatást jelent 
a hevesi választópolgárok részéről is, 
akik az őszi referendumon egyértel-
műen a változások mellett  foglaltak 
állást. A munkahelyteremtést illetően 
mindenekelőtt  a  feltételét  kell meg-
teremteni  annak,  hogy  vonzóvá  te-
gyék a várost a befektetők számára, a 
gazdasági helyzet stabilizálásával, az 
infrastrukturális  alapkövetelmények 
megteremtésével  és  befektetőbarát 
politikával. Ennek egyik alappillére a 
– már javában zajló – 31-es főút me-
gyénket  érintő  szakaszának  rendbe-
tétele, mely jelentős mértékben hoz-
zájárul az előrelépéshez, a gazdasági 

folyamatok  kedvező  alakulásához. 
Az útfelújításon  túl  indul  a  40  éves 
járóbeteg-szakellátó  (SZTK)  épüle-
tének teljes felújítása és a szintén 40 
éves körzeti iskola korszerűsítése is. 
A művelődési  központ,  a  városháza 
és az Arany János úti óvoda tetejére 
napelemrendszer  kerül  föl  pályázati 
forrásból. A  felsorolt  eredményeket 
összegezve  ne  felejtsük  el,  hogy  a 
beruházások  realizálásával  párhuza-
mosan  zajlik  a  megörökölt  adósság 
törlesztése is.
A munkahelyteremtés, a megújuló 

energia  hasznosítása,  intézménye-
ink felújítása, a városi infrastruktúra 
fejlesztése,  a  közbiztonság  javítása 

mellett kiemelt helyen szerepel a ter-
vek között a strand és a járási uszo-
daprogram is.
– Nagyot álmodtunk együtt, a Fi-

desz-KDNP  frakció  képviselőivel. 
Akkor leszünk elégedettek, amikor a 
változások jótékony hatása már érez-
hető lesz a lakosság mindennapi éle-
tében,  akik  így  jobban  megszeretik 
városukat. Sok tervünk, ötletünk van, 
ezeket  kell  az  előrelépés  érdekében 
összehangolnunk.  Megnyugvásra 
még nincs okunk, de bizakodhatunk, 
hiszen  itt  Heves  városában  komoly 
kormányzati segítségre számíthatunk 
–  amit  ezúton  is  köszönök  –  zárta 
szavait Sveiczer Sándor. 

Heves: az éltető mezők városa, járásközpont
A megyének is nevet adó kisvárosban elsőrendű 
feladat a járásközponti funkció megerősítése, az 
infrastruktúra fejlesztése, a gazdasági élet fel-
lendítése és természetesen a munkahelyteremtés, 
a megörökölt adósság csökkentésével párhuza-
mosan. Heves város jelenét és a jövőbeli terveit 
Sveiczer Sándor polgármester mutatta be.

Sveiczer Sándor

1969-ben született, több mint 
40 éve él Hevesen. A sorka-
tonai szolgálat után 1990-ben 
vendéglátósként a családi 
vállalkozásukban kezdett dol-
gozni. A családi cég jelenleg 
kiskereskedelemmel és ingat-
lanüzemeltetéssel foglalkozik. 
2010-től a Heves Megyei Köz-
gyűlés tagja. 2014-től Heves 
város polgármestere. A kúria ma a helytörténeti gyűjteménynek ad otthont
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– A  2015-ös  esztendő  akár  egyfajta 
számvetésre is sarkallhatja a város-
vezetést…
– Valóban,  ugyanis  jubileumi  év 

az idei. A település 2005-ben kapott 
városi rangot, és ennek nyáron lesz a 
tízéves évfordulója. Ezt megünnepel-
jük, s egyúttal a megtett útra is em-
lékezünk. Katolikus  település  lévén 
van egy hagyományos egyházi ünne-
pünk, a búcsú, melyet Péter-Pálkor, 
a templomunk védőszentjeinek neve 
napján tartunk. Június 27-én és 28-án 
lesz a kétnapos rendezvény, amelyre 
a korábban itt élők is hazalátogatnak, 
s  együtt  ünnepelnek  a mai  városla-
kókkal. 26-án két projektzáró össze-
jövetelre is sort kerítünk. Az egyik a 
városrehabilitációs  pályázat  zárása, 
mely projekt keretében felújítottuk a 
könyvtárat és a templomot, továbbá 
szociális bérlakásokat és egy polgár-
őri irodát alakítottunk ki egy funkció 
nélküli  épületben.  Tavaly  nyertünk 
23 millió forintot óvodabővítésre, az 
elkészült új óvodai szárnyat is ekkor 
adjuk át, ünnepélyes keretek között.

– Milyen további fejlesztéseket 
terveznek a városban?
– Két fontos célunk közül az egyik 

a  városban  lakók  életminőségének 
javítása. Ennek kisebb szelete a kor-
mányzat  nyújtotta  segélyezési  rend-
szer  kiszélesítése,  fő  eleme  pedig  a 
munkahelyteremtés. Ez utóbbi kétfé-
leképpen oldható meg: egyfelől az ön-

Kisköre, a festőien szép Tisza-tó bölcsője

Magyar Csilla

Kiskörén született 1972-
ben. Végzettségét tekintve 
szociálpedagógus, közoktatási 
szakértő, drámapedagógus. 
Családgondozóként, majd 
pedagógusként dolgozott, s 
mindig is sokat tett a nehéz sor-
súak életkörülményeinek javítá-
sáért. 2010-től Kisköre város 
polgármestere. Egy gyermek 
édesanyja.

A hangulatos kisvá-
ros Heves megye 
déli részén, a Tisza-
tó mellett található. 
A 700 éves telepü-
lés életében döntő 
változást hozott az 
1975-ben megépült 
tiszai vízlépcső. Az-
óta Kisköre a kör-
nyék egyik jelentős 
turisztikai központja 
lett. A jelenről és a 
közeljövő terveiről 
beszélgettünk Ma-
gyar Csilla polgár-
mesterrel.

Szinte végeláthatatlan lehetőségeket kínál a Tisza-tó

A városrehabilitáció során gondolnak a legkisebbekre is

Hazánk legnagyobb mesterséges 
tava, amelyet az 1973-ban épített 
kiskörei duzzasztógáttal hoztak létre 
a Tiszán. Végleges méreteit 1990-
ben érte el: területe 127 km2, hosz-
sza 27 km, átlagos vízmélysége 1,3 
méter, legmélyebb pontja pedig 17 
méter. Négy megye, Heves, Borsod-
Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és 
Jász-Nagykun-Szolnok határolja. A 
Tisza-tó a pihenés és a kikapcsolódás 
számtalan formáját kínálja az odalá-
togatóknak. A környék túraútvona-
lai várják a természet szerelmeseit, 
maga a tó pedig a fürdőzőknek, a vi-
torlázóknak és a horgászoknak kínál 
felejthetetlen élményeket.

A Tisza-tó

kormányzat tesz lépéseket a munka-
helyteremést serkentő pályázatokkal, 
másfelől vállalkozó- és befektetőba-
rát struktúrát igyekszünk kialakítani. 
Mindkét  irányban elkezdtük a mun-
kát. További kiaknázatlan kincsünk a 
termálvíz. A termálkút, amely immár 
tehermentes, egy önkormányzati kft. 
tulajdonában  van. A  fejlesztés  útjá-
ban  tehát  nincs  semmiféle  akadály. 
E fejlesztés szintén két irányban tör-
ténhet:  egyrészt  munkahelyteremtő 
beruházások,  például  kertészetek 
létrehozásának  szorgalmazásával, 
másrészt a régóta tervezett termálfür-
dő  megépítésével.  Vizsgáljuk,  hogy 
melyek  azok  a  preferálható  formák, 
amelyek  segítségével  itt  a  Tisza-tó 
közelében  meghosszabbíthatjuk  a 
turisztikai szezont. Szeretnénk minél 
tovább itt marasztalni a kerékpáros és 
a gyalogos túrázókat, a horgászokat, 
a  természetjárókat. Meglátjuk majd, 
hogy  az  uniós  pályázatok  milyen 
lehetőségeket kínálnak ezen a terüle-
ten. Nem milliárdos beruházásokban 
kell  gondolkodnunk,  ugyanis  véle-
ményem szerint kisebb lépésekkel is 
lehet haladni. Ez utóbbinak, az egy-
másra  épülő  kisebb  projektek  meg-
valósításának  lényegesen  nagyobb 
az esélye.

– Megkerülhetetlen a kérdés: mi-
lyen lehetőségeket kínál még Kiskö-
rének a Tisza-tó?
– A  Tisza  tavat  érintő  megyék 

közösen  hozták  létre  a  Tisza-tavi 
Fejlesztési Tanácsot,  amelynek  első 
embere a Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei közgyűlés elnöke, Kovács Sán-
dor. Ami bennünket érint:  a  területi 
operatív  program  keretében  szeret-

nénk megújítani a városon átvezető 
kerékpárutat,  illetve  szorgalmazzuk 
a  Mátra  és  a  Tisza-tó  összekötését 
az M3-as  autópálya  becsatolásával, 
egy átvezető út  építésével Mátra  és 
Kisköre végpontokkal, vagy akár to-
vább, egészen a Kunságig. Az úthá-
lózat bővítése a munkahelyteremtést 
és  a  turizmust  egyaránt  segítené. A 
kormányzat  nyitottságát  érzékeljük, 
de  legalább  ilyen  fontos  az  érintett 
önkormányzatok  együttműködése. 
2016-ban  elkezdődhetne  a  megva-
lósítás.

– A turizmuson kívül hol lát még le-
hetőségeket a munkahelyteremtésre?

– Elsősorban a mezőgazdaságban. 
Hevesben  a  zöldség-  és  gyümölcs-
termesztés  mellett  nyithatnánk  a 
gyógy- és kultúrnövények, illetve az 
állattenyésztés irányába is. Ebben az 
önkormányzat is szívesen segítene a 
saját  eszközeivel,  minden  meglévő 
művelhető  földterületünket  szeret-
nénk  maximális  mértékben  kihasz-
nálni.  Fontos,  hogy  vállalkozóbarát 
legyen  a  városvezetés,  s  hogy  csa-
patként dolgozzunk, mindenki érez-
ze a saját felelősségét. Emberséggel 
és pozitív hozzáállással sok mindent 
meg lehet oldani.

»Fontos célunk a város-
lakók életminőségének 
javítása, a termálvízkincs 
kiaknázása.«
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