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Első alkalommal ítélték oda a Heves
Megye Nagykövete címet, és engem
ért a megtiszteltetés, ami nagy megle-
petést, ugyanakkor nagy örömet is je-
lent számomra. Heves megyeiként, az
egri borvidéken élő emberként érte-
lemszerűen a borok által viszem a tér-
ség hírét itthon és külföldön egyaránt.

A táj szépsége és a borvidék dicsérete
mellett soha nem felejtem el megemlí-
teni, hogy az ide látogató emberek iga-
zán hasznosan tölthetik el az idejüket,
hiszen a Tisza-tó által nyújtott sporto-
lási lehetőségek, vagy a páratlan
gyógyvizeink igazi élményt jelentenek,
a Bükk és a Mátra kiváló túraútvona-
lakat, télen sízési, snowboardozási le-
hetőséget kínál, Eger pedig kulturális
és történelmi látnivalóival csalogat.

Egri születésű emberként nagyon fon-
tos számomra a borvidék, pedig első
generációs borász vagyok. Az Egri Bi-
kavér talán a legismertebb bor, amely
e térségből származik. Nemrégiben
Angliában jártam, aminek eredmé-
nyeként Gordon Ramsay két Miche-
lin-csillagos éttermében a vendégek
asztalára már Egri Bikavér is kerül-
het. Kevesen tudják azonban, hogy az
egri szőlő 40%-a fehér, s a bikavér fe-
hér párja az Egri Csillag, amely leg-
alább négyfajta fehérszőlőből készül.

Az egri borvidéken a május a fesztivá-
lok hónapja. Május 11-re mindenkit
várunk, aki kedveli a kortárs magyar
költészetet és a zenét. A Lassan a test-
tel fesztivált pedig május 25-én ren-
dezzük meg egri és tokaji borászok
részvételével. E lap hasábjain is hí-
vom a Kedves Olvasókat az Egri Bor-
vidékre és tekintsék meg Heves megye
látnivalóit!

Bolyki János
egri borász

Heves Megye Nagykövete

KedvesOlvasó!
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Heves megye kiváló adottságokkal rendel-
kezik, természeti és épített értékekben
egyaránt gazdag. Itt mindaz megvan, ami
hazánkban értéket jelent, vallja Szabó Ró-
bert, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke.

– Milyen értékekre gondol pontosan?
– Amire mi, magyarok büszkék vagyunk,
amiért egy külföldi turista minket választ, az
nálunk koncentráltan jelen van. Gyógyvize-
ink, szép tájaink, városaink, természeti érté-
keink. Ha elindulunk délről, itt a Tisza-tó, az
ökoturizmus egyik jövőbeli bástyája, amely-
nek vonzerejét növeli, hogy a Hortobágy
mellett fekszik. Kicsit északabbra található a
gyönyörű barokk város, Eger. Országos te-
kintetben kiemelkedő a gyógyvízkincsünk,
gyönyörű váraink vannak. Nálunk található
Magyarország két legmagasabb hegysége,
a Mátra és a Bükk, gyönyörű táji egységeink:
a Kékestető, Galyatető, Szilvásvárad, Felső-
tárkány. Ezek mind nagyon komoly turiszti-
kai értékkel bírnak, kevés megye rendelkezik
ennyi szépséggel.

– Mi ennek a hozama a turizmus terén?
– Amegye a válság ellenére az idegenfor-

galmi statisztikák szerint is folyamatosan nö-
vekvő eredményt produkál, évről évre több a
vendég. Ezen a területen komoly beruházá-
sok történtek. Nőtt a szálláskapacitásunk, el-
sősorban négycsillagos szállodák épültek.
Nagyon sok munkánk volt abban, hogy minél
több forrást erre a területre irányítsunk. En-
nek eredménye a növekedés, és az, hogy a ré-
gió turisztikai zászlóshajója vagyunk, de tud-
juk, hogy a szállásfejlesztés kevés, turisztikai
attrakciókra is szükség van.

– Ezen a téren milyen eredményeket sike-
rült elérni?

– Megépült a Tisza-tavi Ökocentrum Po-
roszlón, folyamatban van az egri vár rendbe-

tétele, Hatvanban vadászmúzeum épül.
Kezdjük felismerni az értékeinket, és tudato-
san, szisztematikusan fejlesztjük azokat.
Megannyi adottsággal bír a megye, ezért na-
gyon nehéz megtalálni azt, amire építhetjük a
marketinget. Ez persze kellemes teher, de
nagy felelősséggel is jár; fontos, hogy meg-
mutassuk magunkat, elsősorban a magyar tu-
ristáknak, hiszen a belföldi turizmus egyik
legfőbb célállomása Heves megye.

– Mi a helyzet a gazdaság más területein?
– A most készülő területfejlesztési kon-

cepcióban is hangsúlyozzuk, hogy a gazda-
ságfejlesztést az adottságainkkal összhangba
kell hozni, meg kell találni azokat a területe-
ket, ahol jobb pozícióban vagyunk, a beruhá-
zásokat pedig erre kell építeni. Legfontosabb
cél a munkahelyteremtés. Megyénkben ko-
moly feladat az élelmiszeripar és a feldolgo-
zóipar fejlesztése. A gazdasági lehetőségek
fölrajzilag jól elkülönülnek, az ipar elsősor-
ban a Hatvan–Gyöngyös–Eger területre, a tu-
rizmus ettől északabbra koncentrálódik. A
koncepció feladata, hogy felkutassuk azokat
a pontokat, ahol versenyképesek vagyunk,
majd az európai uniós forrásokat ide fóku-
szálva megteremtsük a pályázati, fejlesztési
lehetőségeket. Fontos vezérelv, hogy a helyi
adottságokat helyezzük előtérbe.

Ami magyar érték, az Hevesben adottság

Szabó Róbert 1982-ben született
Egerben, nős, egy fiúgyermek
édesapja. Az egri Neumann János
Középiskola és Kollégium elvég-
zése után aDebreceni EgyetemTer-
mészettudományi Karán szerzett
diplomát terület- és településfejlesz-
tő geográfus, tájvédő geográfus sza-

kon. 2011 januárjában választottákmeg aHevesMegyei
Közgyűlés élére. Emellett a Heves Megyei Kézilabda
Szövetség, valamint az SBS Eger-Eszterházy NB I/B-s
felnőtt férfi kézilabdacsapat elnöke.

Az egri várat és a Dobó István Vármúzeumot turisták tízezrei keresik fel évente
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Szerteágazó munkát végez a Heves Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara a me-
gye gazdaságának fellendítése érdeké-
ben. Programjaik a vállalkozások ver-
senyképességének, eredményességének
növelését szolgálják – derült ki a kama-
ra elnöke, dr. Bánhidy Péter lapunknak
adott interjújából.

– Hogyan jellemezhető a megye gazdasága?
– Amegye gazdasági teljesítményét jól jel-
lemzi, hogy az országos GDP-ből évek óta
közel azonos arányban részesedik. A gaz-
dasági mutatók többsége az országos átlag
alatti, kivéve a néhány korszerű technoló-
giával rendelkező, exportra termelő nagy-
vállalat teljesítményét. Valós és jelentős
foglalkoztatásbővítést a versenyszférától
lehet várni, ez befektetésösztönzéssel, a
vállalkozói szellem javításával valósulhat
meg. A természeti erőforrások helyi ki-
használása, környezetipar lehet az egyik
lehetséges megoldás.

– Mi áll idei tevékenységük fókuszában?
– A munkaerő-piaci igényekhez igazo-

dó iskolarendszer, és a beiskolázási keret-
számok vállalkozói, munkaadói szempon-
tok szerinti befolyásolása. A felnőttképzés
szerepének növelése, az elvándorlás csök-
kentése, az alulképzett réteg képzésbe tör-
ténő bevonása, minimum az első szakma
megszerzéséig. Szellemi centrumok fej-
lesztése együttműködésekkel, kutatóhe-
lyek erősítése, újak létrehozása, a felsőok-
tatás és a gazdaság kapcsolatának elmé-
lyítése. Üzleti alapon működő kistérségi
termeltető és foglalkoztató szervezetek
ösztönzése, a helyi természeti erőforrások
hasznosítása érdekében. A meglévő –
döntően nemzetközi piacon is versenyké-
pes – vállalkozások üzleti érdekeit szol-
gáló fejlesztések, beszállítói kapcsolatok
erősítése.

–A szakképzés, továbbképzés terén milyen
kezdeményezéseik, eredményeik vannak?

– Kiemelten fontos a szakképzés, felnőtt-
képzés intézményrendszereinek fejlesztése,
felügyelete, működésének segítése. Csak né-
hány példa szerteágazó tevékenységünk érzé-
keltetésére: közel 1900 tanulószerződés gon-
dozását, gyakorlati képzés felügyeletét látjuk
el. Több mint 1500 tanuló részvételével meg-
szerveztük a Szakmák, valamint a Mérnök
Színház programot. A leglényegesebb lépés a
Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizott-
ság működtetése, amely elsőként a Heves
Megyei Szakképzési és Fejlesztési Koncepci-
ót tárgyalta. Ennek alapvető tézisei közé tar-
tozik a duális szakképzési rendszer kiszélesí-
tése, a megye gazdasági profiljához igazodó
képzési kínálat kialakítása, bővíteni kell az
ipari, és csökkenteni kell a szolgáltatói szek-
tor keretszámát, a szakképzés, szakmunka
társadalmi presztízsének növelése, valamint
hatékony pályaorientációs programokat szer-
vezünk. Nyitott kapuk rendezvénysorozatunk
keretében közel 1000 diákot viszünk üzemlá-
togatásra, kézműves- és iparostáborainkban
ismerkedhetnek a fiatalok a tradicionális mes-
terségek, kézi szerszámok világával.

– Milyen partnerkapcsolatokkal rendel-
keznek?

– A HKIK közel 20 éves működése so-
rán kiterjedt nemzetközi, hazai kapcsolat-
rendszert alakított ki. Kamaránk közel 800
tagvállalkozásával működik együtt, így
naprakész vállalati igényeket tud közvetí-
teni a közigazgatási rendszer irányába, il-
letve információkat tud megjeleníteni a
vállalkozások felé. Napjainkban kiemelt
program a megyei önkormányzat által élet-
re hívott szakmai tanácsadó kerekasztal
működtetése, amelynek célja a Heves Me-
gyei Területfejlesztési Koncepció elkészí-
tése a 2014–2020 évekre.

– Vannak-e eszközeik arra, hogy segít-
sék a vállalkozások versenyképességének
növelését?

– A versenyképesség erősítésének leg-
főbb eszközei a megyei kereskedelmi és

iparkamara részéről az információnyújtás,
tanácsadás és képzés, melynek különböző
elemeit és formáit alkalmazza a HKIK. Ér-
demes kiemelnünk a vállalkozói akadémi-
át, és a „Mire figyel a hatóság?” konzultá-
ciósorozatot. Több mint 20, vállalkozói és
szakmai kompetenciákat egyaránt fejlesz-
tő, elsősorban rövid ciklusú képzést kíná-
lunk, például lengyel, német, angol nyelvi
képzéseket, számítástechnikai, beszállítói
ismereteket. Fontos elem a forráshoz jutás
segítése, melynek legsikeresebb eszközei a
Széchenyi Kártya program termékei, en-
nek keretében évente mintegy 600 vállal-
kozás 5,2 milliárd forint hitelhez jutását se-
gítjük. Törekszünk önkormányzatokkal
közösen a helyi gazdaságfejlesztés, első-
sorban versenyképes munkaerő megtartása
érdekében, helyi ösztönzőket, ösztöndíj-
rendszereket működtetni. Tanácsadást,
konzultációs fórumot működtetünk annak
érdekében, hogy a helyi vállalkozások köz-
beszerzési potenciálját erősítsük azért,
hogy sikeresebbek legyenek az önkor-
mányzati tendereken.

Rendkívül fontos, hogy a helyi termé-
kek, illetve helyi beszállítói kapcsolatok
szerepét növeljük az ipar, a kereskedelem,
a kézműipar tekintetében, így mindhárom
szektor számára beszállítói programokat
valósítunk meg.

– Milyen szolgáltatásokat nyújtanak re-
gisztrált, illetve önkéntes tagjaiknak?

– Az előbbiekből is látható, hogy rend-
kívül széleskörű azoknak a szolgáltatások-
nak a csoportja, amelyet a tag- illetve re-
gisztrált megyei vállalkozásoknak nyúj-
tunk. Próbáljuk figyelembe venni az ipar-
ági, szektoronkénti vagy vállalati méretkü-
lönbségekből adódó igényeket, szükségle-
teket. A könnyebb tájékozódás érdekében a
közeljövőben közel 20 ezer vállalat, vala-
mint gazdaságfejlesztésben érintett szerve-
zet számára juttatjuk el szolgáltatási kata-
lógusunkat, melynek középpontjában az
üzletvitel, technológiai fejlődés, hatósági
együttműködés, munkaerőkompetencia-
fejlesztés, forrásszerzés, pályázás, nemzet-
közi kapcsolatteremtés, nemzetközi ta-
pasztalatszerzés áll.

Sokrétű programkínálattal segítik sikerre a vállalkozásokat

Dr. Bánhidy Péter tanulmánya-
it a Debreceni Felsőfokú Építő-
ipari Technikum építész szakán
és az ELTE Állam- és Jogtudo-
mányi Karán végezte. A Heves
Megyei Vízmű Zrt. vezérigaz-
gatója. 2002-től a Heves Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-

mara elnöke.AMagyar Víziközmű Szövetség társ-
elnöke. A Magyar Köztársasági Arany Érdemke-
reszt tulajdonosa.

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara központja
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Heves megyét 2030-ra az ország harmo-
nikusan fejlődő, élhető megyéjévé
kívánják tenni. Amegye gazdasági hely-
zetéről, a fejlesztési lehetőségekről és a
kitörési pontokról a Heves Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymeg-
bízottal és országgyűlési képviselővel:
Horváth Lászlóval beszélgettünk.

– Miként látja a megye helyzetét és adott-
ságait?
– A nagyobb városok – Gyöngyös, Hatvan,
Eger – tengelyében az autópálya és az ipari
parkok mellett stabil külföldi vállalkozások
települtek le, s ma is tőkeerős befektetések
keresik ezeket a területeket. Ugyanakkor a
megye északi része hegyvidéki jellegéből
adódóan elzártabb, társadalmilag hátrányos
helyzetű térség, alacsony lakosságszámú te-
lepülésekkel, de kiemelkedő természeti, tu-
risztikai és táji adottságokkal. A megye déli
része szintén hátrányos helyzetű járásokat
foglal magában, jobb elérhetőséggel, de a
klímaváltozásnak jobban kitett, illetve egy-
kori iparát vesztett térség.

– Melyek lehetnek a fejlesztési lehetősé-
gek, a kitörési pontok?

– AMátra, a Bükk és a Tisza-tó minősé-
gi üdülőhelyei nagy vonzerőt jelentenek. A
borturizmus, a helyi gasztronómia mellett
a gyógyturizmus fejlesztésének iránya le-
het jelentős, s ezen a területen bőven van-
nak lehetőségeink. Egerszalókon egy golf-
és üdülőfalu kialakítása válhat valóra.
Nagy előrelépésnek tekinthető, hogy Mátra-
derecskén aMofetta (száraz gázfürdős gyógy-
kezelés) társadalombiztosításba fogadása és
az OEP-finanszírozása megoldódott, ami tíz
évet váratott magára az alapkőletétel óta.

Most fejeződött be a Bükkszéki Gyógy-
és Strandfürdő – a Salvus-víz hazájának –

felújítása. A Bükkszék–Mátraderecske–Pa-
rád háromszög speciális egészségügyi szol-
gáltatásokat nyújt, jól kiegészítik egymást,
közben mindegyik unikális jellegű is. Fon-
tos cél, hogy a Mátra vonalán létrehozzunk
egy turisztikai-gyógyászati háromszöget.

– Forduljunk kicsit az ipar felé!
– A kilencvenes években bezárt recski

bánya megnyitása a mai világpiaci árak
miatt ismét rentábilis lehet. Igazából nem
is csupán a rézércvagyon, hanem az arany,
illetve a ritka fémek miatt, amelyek a hi-
tech ipar alapanyagául szolgálnak. A bánya
újranyitása a legvisszafogottabb számítás
szerint is kétezer munkahelyet jelentene.

– Miniszteri biztosként milyen sikerek-
ről tud beszámolni?

– Igyekszünk kínai, orosz, amerikai,
német, holland, norvég forrásokat bevon-
ni. A múlt év közepén írtam alá Pekingben
egy 850 millió dolláros forrás biztosításá-
ról szóló szándéknyilatkozatot, amelyre a
Tarna mentén egy egész fejlesztési öveze-
tet, koncepciót építünk ki. Itt arra teszünk
kísérletet, hogy hozzáadott értéket állít-
sunk elő. Mindezt úgy szeretnénk elérni,
hogy helyi erők bevonásával történjen a
beruházás megvalósítása, valamint az irá-
nyítása és ellenőrzése ugyancsak helyi
kézben maradjon.

– Ön a Kincsem – Nemzeti Lovas
Program miniszterelnöki megbízottja is
volt, nyilván országos, illetve megyei fela-
datokkal.

– A megyét érinti a szilvásváradi lovas
rendezvényközpont fejlesztése, de egy
szervezeti átalakítás is megtörténik a kor-
mány döntése alapján. Nevezetesen: az
egész ágazatot egységesen, összefüggései-
ben kell kezelni. Ennek hozadékaként új
munkahelyek, régi-új szakmák teremthető-
ek meg, fejlődhet a helyi ipar. Folyamatban
van a lovastúraútvonal-hálózat kijelölése
és feltárása. Ez több mint ötezer kilométer
lesz, ami egyedülálló Európában. A kon-
cepció lényege, hogy Magyarország be- és
átjárható legyen.

Heves megye a lehetőségek vonzásában

Horváth László 1962-ben szü-
letett Esztergomban. Az Egri
Tanárképző Főiskola történe-
lem-népművelés szakán szer-
zett diplomát 1987-ben. 1990-
től országgyűlési képviselő.
2010-ben egyéni mandátumot
szerzett a Parlamentben. 2010.

október 15-től a Heves Megyei Közgyűlés elnöke,
majd december 23-tól a kormányhivatal vezetője.

A Borkultúra Központ ugyan még csak
2013. január 1-jétől létezik az Esz-
terházy Károly Főiskolán, de a szőlé-
szeti, borászati oktatás és kutatás már
évtizedes hagyományokra tekint vissza.
Nem véletlenül, hiszen a borászat jelen-
ti a város és a környék legfőbb megélhe-
tését, ugyanis az egri, a mátrai,
a bükki és tokaji borvidék együttesen a
dombvidéki borvidékeink területének
40 százalékát adják.

A Borkultúra Központ vezetője, dr. Gál
Lajos véleménye szerint mindez létjogo-
sultságot ad arra, hogy a régió legnagyobb
főiskolája foglalkozzon a borászattal, be-
építve azt a meglévő képzési struktúrájába.
Az új szervezeti egység egyik célja éppen
ezért az, hogy a jelenleg három karon mű-
ködő négy szakot összefogja, koordinálja,
és egymást erősítve tovább építse. Az in-
tézményben bortechnológus felsőfokú
szakképzés, BSC-szinten egy borász-, bor-

analitikus képzés folyik, és működik egy
borturizmus szakirány BA-képzés, vala-
mint létrehozott a főiskola egy közép-euró-
pai szinten is egyedülálló mesterképzés
szakot, a borkultúra szakirányt. Ezzel elér-
hetővé vált, hogy akár a felsőfokú szakkép-
zésből a mesterképzésre is bejuthat a tehet-
séges hallgató, s teljes körű szaktudást tud
szerezni. A versenyképesség kulcsa: a bor,
a város és a főiskola öszzefogással létez-
het, egymás nélkül nem.

Tisza-tó triatlon

Lipicai lovak Szilvásváradon: átfogó reform várható az ágazatban

Borkultúra Központ: összefogással az egyedi egri ízvilágért



Rendkívüli figyelmet szentel a város ve-
zetése Eger történelmi értékeinek meg-
őrzésére, a város vonzerejének növelésé-
re. A gondoskodás kiterjed a helyben
élőkre, különösen a fiatalokra. Olyan
környezetet, légkört igyekeznek kialakí-
tani, ahol jó élni, gyermeket nevelni, vál-
lalkozni. A történelmi város mindennap-
jaiba Habis László polgármester segítsé-
gével tekinthetünk be.

– Idén 14 milliárd forintból gazdálkodnak,
az állam a város adósságának a 60 száza-
lékát vállalja át az adósságkonszolidáció-
ban. Ez milyen mozgásteret jelent?
– Eger soha nem tartozott az eladósodott
városok közé, hiteleinket mindig fejlesz-
tési célokra vettük fel, és stabilan, bizton-
sággal törlesztettük. A kormánydöntés
hatására mindenképpen vehettünk egy
jóleső, „nagy levegőt”. Akkor jött a lehe-
tőség, amikor Eger egy jelentős fejleszté-
si periódusban van. Eredeti költségveté-
sünkben 36%-os a felhalmozási kiadás

aránya, az előző évek pénzmaradványai-
ból további, csaknem 1,2 milliárd forintot
tervezünk ehhez illeszteni, így elmondha-
tom, hogy 2013-ban 6,2 milliárd forintot
fordíthatunk városfejlesztésre, ami párat-
lan dolog.

A jövő évi tőke- és kamatterhünk meg-
haladta volna az 1,7 milliárdot, ez most
900 millió forinttal csökken. A pozitív ha-
tás legalább két további választási ciklus-
ban érződik majd. A város nem éli fel a
tavalyi, egyszeri egymilliárd forintos kor-
mányzati támogatást és az adósságkonszo-
lidációban átvállalt 4,8 milliárdot, számos
pályázattal kívánja kiegészíteni a büdzsé-
ben önerőként szereplő tételeket. Magas
támogatási intenzitású kiírásokra pályá-
zunk, így az önkormányzati pénzek meg-
sokszorozódhatnak.

Eddig is takarékosan gazdálkodtunk,
nagy gondot fordítottunk intézménye-
inkre, a szociális ellátórendszer magas
színvonalú működtetésére. A törekvé-
sünk az, hogy a városüzemeltetésben is
tovább javítsuk a színvonalat. Növeltük
a civil szervezeteknek juttatott, és az if-
júságpolitikai célokra felhasználható
forrásokat is.

– Eger az ország egyik leglátogatottabb
helye, szép fekvésű város, tele műemlékek-
kel, látnivalókkal, kiváló borokkal, ter-
málvízzel…

– Nem elég a jó adottság, a gazdag
örökség, a sikerért rengeteget kell dolgoz-
ni. Eger nagy adottsága, hogy ha valaki
most ismerkedik a várossal, akkor is a sa-
játjának tekintheti, hiszen Gárdonyi Gézá-
nak köszönhetően egy kicsit minden ma-
gyar ember városa. Biros Péter olimpiai
bajnokunk fogalmazott úgy, hogy Eger em-
berléptékű hely, ahol jó pólózni és jó gyer-
meket nevelni. Egy komoly szakmai lap, a
boraszportal.hu felmérése szerint a hazai
borvidék közül Eger, Villány és Tokaj ve-
zet messze megelőzve másokat. Büszkék
vagyunk kiváló eredményeket elért borá-
szainkra, hiszen minden palack bor hor-
dozza és öregbíti az egri nevet, és Egert,
mint márkát is erősíti.

A 23 megyei jogú város között az élvo-
nalban vagyunk a vendégéjszakák számá-
ban és az idegenforgalmi adóbevétel tekin-
tetében. Mindez dicséri az egriek vendég-
szeretetét, vendéglőseink, szállásadóink
szakértelmét. Mindemellett jelentős a ki-
rándulóforgalom is. Az érdeklődés fenntar-
tása kulcskérdés. Eger nagyon színes
város, majd minden nap van valamilyen
kulturális esemény, borbemutató, egy tar-
talmas előadás, ami felkeltheti az érdeklő-
dést. Ezt szolgálja az is, hogy Eger törté-
nelmi belvárosa megújul, parkfürdőnkben
800 milliós fejlesztés zajlik. A csodás mik-
roklímájú, gyógyvízzel is gazdagon ren-
delkező termálfürdő a családok kedvence,
itt áll az a keleti platánfa, amely 2012-ben
Magyarország Év Fája, 2013-ban az Év
Európai Fája lett.

– Mi a lényege a belvárosban zajló
munkálatoknak?

– Célunk a Dobó tér, az Eger-patak bel-
városi szakasza, valamint a belvárosi
terek, utcák és emblematikus épületek
megújításával, hidak renoválásával, illetve
építésével az, hogy egyidejű, látványos és
hasznos fejlesztésekkel tovább növeljük
történelmi belvárosunk vonzerejét. 24 be-
ruházási programelem van, 3 készült el
ősszel és 9 van folyamatban. Nyáron, nyár
végén minden építési-beruházási rész elin-
dul, gyakorlatilag munkaterületté válik a
Dobó tér és környéke is. A rehabilitációs
program funkcióbővítő is: dísz- és rendez-
vénytereket, hangulatos sétányokat alakí-
tunk ki az 1552-es tematika jegyében.
2014 decemberében zárul a társadalmi cé-
lú, a helyi közösséget erősítő programok
sora. Nagyon fontos, hogy óriási műemlé-
ki értékeknél végzünk állagmegóvást, me-
lyek a program nélkül pusztulnának.

– Mit takar Az egri vár és erődrendszer
turisztikai attrakcióinak fejlesztése elneve-
zésű, közel kétmilliárdos projekt?

– Az egri vár városunk büszkesége.
Egernek saját éve van a történelemben,
egy olyan város, melynek saját regénye
van, amely ráadásul Magyarország ked-
venc könyve. Ez mind 1552-höz, az Egri
Várhoz kötődik. A közelmúltban vettük át
a projektet, amely korábban megyei, illet-
ve állami programként indult. A célja egy-
értelműen az attrakciófejlesztés, vagyis
látvány és élmény, interaktív családi prog-
ramok szervezése, új utak keresése a ha-
gyományőrzésben, történelmi örökségünk
ápolásában. A hős várvédelem emlékei
mellett a borkultúra is nagy szerepet kap.
Az eddig nem látott középkori dézsmapin-
ce is megnyílik a nagyközönség előtt. A
Szép bástya felújításával új kilátóhely nyí-
lik, a Török kertben történelmi játszótér
létesül. Egy vársétány kialakításával kiter-
jesztjük a történelmi belvárost. Ez az útvo-
nal megmutatja a közelmúltban felújított
servita templomot, a harangöntő házat és a
tűzoltómúzeumot is.

– Milyen egyéb terveik vannak a turiz-
musfejlesztés terén?

– Eger egy megújuló város, nem csupán a
belvárosi rehabilitációnk van folyamatban,
hanem az érseki palota egy részének turiszti-
kai látogatóközponttá alakítása is. A Líceum
pedig korábban újult meg. Szintén folyamat-
ban van a Szépasszonyvölgyben aMáraiAk-
tív Turisztikai Látogatóközpont kialakítása,
amely szabadtéri rendezvények, a borkultú-
ra, zenei és folklórprogramok helye lehet.
Miért éppenMárai? Mert írásai színesen ele-
venítik meg a jó bort, az egri bort. „Ha meg-
öregszem pincét akarok, ezt már szilárdan
elhatároztam. Semmi mást nem akarok az
élettől” – írta. Eger városa szimbolikusan
teljesíteni szeretné az író kívánságát.

Az önkormányzat, a városi intézmények
és cégek egységes, új arculattal jelennek
meg 2012 óta, és folyamatosan azon dolgo-

Eger a folyamatosan megújuló, vend
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zunk, hogy a városi szereplők az együttmű-
ködés jegyében, közös erővel dolgozzanak a
városért, az Eger-márka erősítéséért. Rövi-
desen debütál Eger megújult honlapja, ter-
vezzük az Eger-kártya bevezetését, és egy
okostelefonokon, táblagépeken használható
turisztikai guide-alkalmazás kifejlesztését is.

– A Nemzeti Kulturális Alap hozzájáru-
lásával zajlik a Gárdonyi-emlékév is…

– Gárdonyi Géza Eger szerelmese, ízig-
vérig egri ember lett. Azt írta: „nem szület-
hetik mindenki Egerben, de mindenki lehet
egrivé, aki a hazáját úgy szereti, mint akik
itt születtek”.

Februárban Gárdonyi Bállal indítot-
tunk, az országos megnyitónak a Petőfi
Irodalmi Múzeum adott otthont. Lesz Gár-
donyi művek éjszakája, casting az Egri
Csillagok főbb szerepeihez, augusztusban
Gárdonyi Géza születésnapja alkalmából
országos rendezvény a szülőfaluban, majd
Irodalmi Fesztivál Egerben. Nagy ünnep-
lésre készülünk.

– A turizmus mellett milyen ágazatok
játszanak jelentős szerepet?

–Kapcsolódik az idegenforgalomhoz, és
nagyon fontos ágazat a szőlő- és borterme-
lés. Közel 30, kiemelten a minőségi kategó-
riában megjelenő vállalkozás van a város-
ban. Ugyanakkor a legjelentősebb munkál-
tatók és helyi iparűzési adófizetők az
exportáló járműipari beszállítók. Jelentős az
egészségipar, a mély- és magasépítés. Fon-
tos számunkra, hogy a most zajló hatalmas
beruházásokban javarészt egri és Eger kör-
nyéki cégek nyerték el a megrendeléseket.

Eger iskolaváros, csaknem ötezer diák
jár általános iskolába, a középiskolások szá-
ma 10 ezer feletti, míg az Eszterházy Károly
Főiskolán nappali és levelező tagozaton tíz-
ezer hallgató folytat tanulmányokat.

– Milyen programjai vannak az önkor-
mányzatnak, amivel a fiatalokat, vállalko-
zásokat igyekszik a városban tartani?

– 2013-tól megújult a 12 évvel ezelőtt, a
város fiataljainak támogatása érdekében lét-
rehozott „Eger Város Ösztöndíjasa” elneve-
zésű tanulmányi ösztöndíjprogramunk. Idén
akár 50%-kal magasabb összegű támogatást
kaphatnak a felsőfokú intézményekben tanu-
ló, egri illetőségű, és a városhoz ragaszkodó
fiatalok. A felsőfokú tanulmányok esetén el-
nyerhető támogatás akár 600 ezer forint is
lehet. Több más, a fiatalokat érintő pályáza-
ti programunk is van: évek óta csatlakozunk
a Bursa Hungaricához, és kiírtuk az Előny
2013 pályázatokat is.

Mivel tudjuk, hogy minden az alapok-
nál kezdődik: Eger gyermekjóléti felada-
tokat vállalt át a kistérségtől, ifjúsági
kerekasztal működik a városban, létre-
hoztunk egy IFI Pontot, IFI Mozit, az el-
ső lakáshoz jutást is támogatjuk erőnkhöz
mérten.

A vállalkozások Egerbe csalogatása
érdekében dolgozunk az Egri Ipari Park
területének kibővítésén, feltett szándé-
kunk a környezet fejlesztése, és ennek ér-
dekében közterületi beruházásokat való-
sítunk meg. Barnamezős beruházással
csaknem 20 vállalkozás részére biztosí-
tottunk vállalkozási zónát, ahol a fejlődő
gazdasági szereplők új telephelyet vehet-
nek igénybe minden szükséges infrastruk-
túrával. Egerben a mikrovállalkozások
számára 50%-os iparűzési adókedvez-
ményt érvényesítünk, ez több ezer helyi
kisvállalkozást érint.

Több tízmillió forintot invesztáltunk an-
nak érdekében, hogy kedvezményes hitel-
hez juthassanak az előrelépni kívánó vál-
lalkozások. Ez a program a Heves Megyei

Vállalkozásfejlesztési Alapítványon ke-
resztül akár félmilliárdos forrást is jelent-
het az egri cégeknek. Jó kapcsolatban
vagyunk, közös programokat indítunk a
vállalkozói szervezetekkel.

El kell mondanom: a vállalkozásfejlesz-
tés azért is nagyon fontos, mert a központi
támogatásból származó forrás Eger költ-
ségvetésében kevesebb mint 20%-os
arányt képvisel. Mindez akkor, amikor
egyébként a helyi közösségi közlekedés
veszteségfinanszírozásában jelentősen nő-
nek a terheink.

Hozzáteszem: nagyon fontosak a vál-
lalkozások, ugyanakkor talán kevesen
tudják, hogy Egerben 24 ezer háztartás
van, s az önkormányzat az intézményei-
vel, vállalataival együtt továbbra is a leg-
jelentősebb munkaadók közé tartozik.
Minden huszadik egri családban van
olyan polgár, aki – valamilyen formában –
a város alkalmazásában áll.

Habis László polgármester,
idegenforgalmi szakközgaz-
dász, Európa-szakértő. Nős,
két gyermek édesapja, az Eg-
ri Lokálpatrióta Egylet elnö-
ke. 1990 és 1998 között Eger
alpolgármestere, 2006-tól
polgármester, 2010-től a he-

vesi megyeszékhely országgyűlési képviselője,
2011-ben az „Év Polgármestere”.
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EurópaTop 40 ortopédiai cégének egyiké-
vé vált fennállásának húsz éve alatt az
egészségügyi háttércégként működő 250
fős Sanatmetal Kft. A társaság traumato-
lógiai és ortopédiai, valamint gerinc-, illet-
ve fogászati implantátumok gyártásával
és forgalmazásával foglalkozó középvál-
lalkozás. A társaság 2012-ben ünnepelte
alapításának 20. évfordulóját, de eredete
1967-re nyúlik vissza. Az előd egy állami
cég volt, meglehetősen vegyes profillal. A
rendszerváltáskor azonban, mint oly so-
kan, válságba került, és elsők között tör-
tént meg a privatizáció. Így az állami cég
korlátolt felelősségű társasággá vált. Far-
kas Józseffel, a Sanatmetal Kft. ügyvezető
igazgatójával beszélgettünk, aki egyben a
Mediklaszter társelnöke és a Magyar In-
novációs Szövetség elnökségi tagja is.

– Milyen úton jutottak el Európa legjobbjai
közé?
– Az elmúlt két évtizedben sok minden
megtörtént velünk. Belekerültünk például
egy amerikai–angol–magyar vegyes válla-
latba, amely azért volt jó, mert így a nem-
zetközi vérkeringés részévé váltunk. Ennek
voltak veszélyei is, például, hogy fel akarták
számolni a céget. 1998 végén nagy döntés
előtt álltunk: vagy visszavásároljuk a cég 51
százalékát a külföldi tulajdonosoktól, vagy
bezárják a céget. A visszavásárlás mellett
döntöttünk, ami utólag helyesnek bizonyult
– a vállalkozás teljes mértékben magyar tu-
lajdonba került, s 1999-től egy progresszív
fejlődési szakaszba léptünk. Ennek köszön-
hető, hogy a Sanatmetal Európában jegyzett
cég lett, a Top 40 ortopédiai cég közé tarto-
zunk. Az árbevételünk 70 százaléka export.
A vállalkozás jelen van amerikai, ázsiai, EU-,
arab és FÁK- (Független Államok Közössé-
ge) területeken több mint 35 országban, míg
Magyarországon kivívta a piacvezető pozí-
ciót. A gyár- és gyártásfejlesztésben is élen
járunk. Nyereségünk visszaforgatásával és
sikeres pályázatokkal a 20 év alatt 4,137
milliárd forintot ruháztunk be.

– Magyarországon hol találhatóak meg
termékeik?

– Amagyar medikagyártók mindig is hí-
resek voltak. Korábban a Medicor és az
Omker forgalmazta ezeket a termékeket Ma-
gyarországon és külföldön egyaránt. Ez az
ágazat meg tudott maradni magyar kézben,
hiszen itt alapvetően kis- és középvállalko-
zások működése a jellemző. Ezek a cégek a
Sanatmetalhoz hasonlóan kiváló exportvál-
lalkozások nemzetközileg elismert termék-
körrel, innovációval, amelyek a Mediklasz-
terbe tömörültek. Megdöbbentő adat, hogy
ezeknek a cégeknek a magyar kórházakban
mindössze 20 százalékos részesedése van, a
kórházak döntően a drágább árfekvésű mul-
tinacionális cégek importtermékeit használ-
ják. Azzal, hogy a Sanatmetal Kft. belépett
az ortopédiai piacra, milliárdos megtakarí-
tást hozott az országnak. Ez a megtakarítás
még jelentősebb lenne, ha növelnénk része-
sedésünket a hazai piacon. Biztató, hogy in-
tenzív tárgyalásokat folytatunk a kormány-
zattal, az Egészségügyért Felelős Államtit-
kársággal és a GYEMSZI-vel, hiszen nagyon
várja az ágazat, hogy most a központosított
tendereknél nagyobb lehetőséget kapjunk.

– Mit tudnak nyújtani a magyar egész-
ségügynek?

– Magyar cégként a vállalkozásunk arra
törekszik, hogy a kiváló magyar termékek-
kel elősegítse az ortopédiai várólisták csök-
kentését, a drága import implantátumok ki-
váltásával erőforrásokat takarítson meg a
magyar egészségügynek, és munkahelyet
teremtsünk. Cserébe pedig csupán annyit
kérünk, hogy eladhassuk Magyarországon a
termékeinket. Szeretnénk bizonyítani a ha-
zai piacon még akkor is, ha a magyar kórhá-
zak fizetőképessége időnként bizony nem a
legstabilabb. Mindezzel együtt is úgy gon-
doljuk, hogy nagy lehetőség lenne ez az
együttműködés a magyar egészségügynek,
a Mediklaszter tagvállalatainak, de a
Sanatmetalnak is.A tevékenységünk, terme-
lésünk nagy hozzáadott értéket képvisel, és
olyan technikával, illetve technológiával
rendelkezünk, amely több amerikai, illetve
angol multinacionális vállalat követelmé-
nyeit is ötvözi. Ilyen szintű teljesítményt
ajánlunk a magyar piacra is.

– A Magyar Innovációs Szövetség el-
nökségi tagjaként, feltételezem, fontosnak
tartja az újítást is a területen…

– Nagyon fontosnak tartom, bár az in-
nováció szó manapság kicsit elcsépelt lett,
még a vízcsapból is ez folyik. Büszkék va-
gyunk például arra, hogy a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal az országos fórumain több-
ször kiemelte, hogy a Sanatmetal az egyik
leginnovatívabb magyar középvállalkozás.
Különösen nagy elismerés ez nekünk, hi-
szen egy multicég és egy magyar közép-
vállalkozás gazdasági ereje nyilvánvalóan
nem hasonlítható össze. Az innováció vi-
szont elősegíti, hogy a nemzetközi piacon
versenyezhessünk. Történelmet írtunk az-
zal, hogy a négy hazai orvosi egyetem tra-
uma tanszékének vezetőivel sikeresen
együtt tudunk működni, és így a
Sanatmetal fejlesztéseinek részesei lettek.
Ma már vezető innovatőrök lettünk.

– Mennyire mutatkozik meg a cég ezen
arca a társadalmi szerepvállalásban?

– Fontos számunkra, hogy az eredmé-
nyeinket másoknak is megmutassuk. Meg-
kaptuk a Nemzeti Minőségi Díjat, az Inno-
vációs Nagydíjat, az Észak-Magyarország
legdinamikusabban fejlődő vállalkozása
elismerést és a Gábor Dénes-díjat is. Min-
dent megteszünk azért, hogy a Sanatmetal
Kft. Eger városának, illetve a térségnek
szerves része legyen. A társadalmi szerep-
vállalásunkat – a profilunkból adódóan –
az egészségügyre koncentráljuk. Szinte
nincs olyan egészségügyi rendezvény a tér-
ségben – de akár országosan is –, amelyben
a Sanatmetal Kft. ne venne részt akár a
gazdasági erejénél nagyobb mértékben is.

A hazai egészségügynek ajánlja tudását a Sanatmetal

Farkas József 61 éves, gépész-
mérnök, gazdasági mérnök. A
változásmenedzsment, krízis-
menedzsment és szervezetfej-
lesztés szakértője. Több szaba-
dalom személyi tulajdonosa.
2007-ben elnyerte a Gábor Dé-
nes-díjat. Az Észak-Magyaror-

szági Innovációs Tanács alelnöke. A Sanatmetal
Kft. ügyvezetője, többségi tulajdonosa.

Traumatológiai és ortopédiai, valamint gerinc-, fogászati implantátumokat gyártanak
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ÓRIÁSI nyári KEDVEZMÉNYEK Eger egyik legkedveltebb családi szálláshelyén,

3 nap 2 éjszaka TELJES ELLÁTÁSSAL,
borpince programmal

már 9.975.-Ft/fő/éj – től *

• Bőséges svédasztalos büfé reggelivel,
• Választható (2 fogásos) wellness menü ebéddel,
• Választható (3 fogásos) vacsorával,
• Korlátlan wellness-fitness részleg használattal,
• Fürdőköntös használattal
• Pincelátogatás a 220 éves István pince és Nemzeti Bormúzeumban
• 2 pohárka bor kóstolásával és ízelítő kínálással
• Ingyenes wifi használat

*Részletek: www.koronahotel.hu

Hotel Korona Eger****/***wellness, rendezvény és borszálloda
3300 Eger, Tündérpart 5. Tel: 06/36-313-670, email: info@koronahotel.hu

Ha EGER, akkor Hotel Korona****/***Wellness, Rendezvény és Bor szálloda

A Vállalkozók Országos Szövetségének
(VOSZ) Heves megyei elnökével, Bodnár
Pállal beszélgettünk a megye helyzeté-
ről. Az elnök elmondta, hogy hasonlóan
a többi megyéhez, léteznek húzóágaza-
tok, de sajnos akadnak gondok is.

A VOSZ igyekszik segíteni a mikro-, kis-
és középvállalkozásokat, élénkíteni a ke-
reskedelmet. Nagy sikerként élték meg a
Széchenyi Kártya létrejöttét, amely egy
olyan egyedülálló vállalkozói termék, ami
ingatlanfedezet nélkül biztosít akár 25 mil-
lió forintos hitelt is néhány hét alatt. Ez
kézzelfogható segítség a vállalkozásoknak,
és fontos szerepet játszhat értékeik védel-
mében, de megóv a fizetésképtelenségtől
és a körbetartozástól egyaránt.

A Heves megyei VOSZ éves csúcsren-
dezvénye a Príma Gála, melyet minden év-
ben megrendeznek, és gyakorlatilag ez a
közéleti tevékenységük összegzése, egyfaj-
ta mecenatúra. Ilyenkor a helyi vállalkozói
szféra elismeri a nonprofit területen ki-
emelkedő teljesítményt nyújtó, alkotó em-
bereket a tudomány, a művészet, kultúra és
a sport területéről.

Bodnár Pál egyébként – maga is vállal-
kozóként – személyes tapasztalatból és
meggyőződésből az Európán túli piacokra
irányítja a figyelmet, akár a karibi, akár az
afrikai, de az ázsiai piacok felé is.

Ki ne ismerné Gárdonyi Géza Egri csil-
lagok című könyvét, benne Dobó István
és Bornemissza Gergely alakját? A re-
gény tette ezeket a személyeket kulti-
kussá, a helyszínt, az egri várat – amely
most vármúzeum – pedig kultuszhellyé.

Berecz Mátyás megbízott igazgatótól meg-
tudtuk, hogy évente közel 300 ezer ember
látogatja meg a múzeumot. Talán nincs az
országban olyan diák, aki ne látta volna,
vagy iskoláséveiben ne látná a vármúzeu-
mot, amely a látványosság mellett számos
programjával csalogatja a látogatókat.

A Dobó István Vármúzeum vezetője el-
mondta azt is, hogy a várban katonai hagyo-

mányőrzők működnek, de számos látványos,
a közönség számára közérthető, ugyanakkor
tudományos igényű kiállításokkal és attrak-
ciókkal várják a belföldi és külföldi
turistákat. Emellett idén augusztus második
felében rendezik meg a Végvári Vigasságok
elnevezésű 4 napos programot, amelynek fő
témája a magyar és török kultúra kölcsönha-
tása. A fesztivál fő attrakciója pedig az
1552-es ostromot bemutató ostromjáték.

Az Egri Dobó István Vármúzeumban – a
magas színvonal folyamatos biztosítása érde-
kében – jelenleg egy 1,7 milliárd forint értékű
beruházás zajlik, amelynek segítségével a lé-
tesítmény mintegy 20 százaléka megújul –
mondta Berecz Mátyás megbízott igazgató.

A hevesi VOSZ

Ahol Dobó István volt a várkapitány



Az Eszterházy Károly Főiskola Élelmi-
szertudományi Intézete már hosszú évek
óta gyümölcsöző együttműködést folyta-
tott a régió leginnovatívabb vállalkozásai-
val, amikor 2005-ben tizenkét egyetem
versenyéből az egri almamater élelmiszer-
tudományi projektjét ítélte legjobbnak a
nemzetközi szakmai zsűri, és így elsőként
jöhetett létre az országban egy főiskolán
egyetemi tudásközpont. Az Egerfood Re-
gionális Tudásközpont főigazgatójával, dr.
Kiss Attilával beszélgettünk a sikertörté-
netükről, illetve jövőjükről.

– Miként határozná meg a siker fogalmát
tevékenységük tükrében?
– A sikernek több képlete, megközelítési
lehetősége van. A mai világban, a válság
által kifejezetten sújtott élelmiszeriparban
jelentős eredménynek számít, hogy a part-
nervállalkozásaink tevékenységét jövedel-
mezőbbé tudjuk tenni a technológiai arze-
náljuk korszerűsítése, innovatív eljárások
kidolgozása, vagy akár a termékpalettájuk
bővítése által. A termelékenység és a haté-
konyság növekedése, illetve új termékek
bevezetése javítja partnereink versenyké-
pességét és exportpiaci pozícióját. A leg-
fontosabb partnereinkkel közösen élelmi-
szeripari klasztert szerveztünk, mely kivá-
ló alapot teremt a fejlesztések összehango-
lására, illetve az együttes fellépésre, akár
közös marketingakciókra. Ha növekszik
partnereink gazdasági potenciálja, és javu-
ló eséllyel tudnak a piacon megmaradni,
akár bővülni, és több magyar embernek
munkát adni. A sikernek egy másik képle-
te, hogy önmagában létrehoztunk egy
olyan tudásközpontot, kutatócentrumot,
amely önfinanszírozásra képes, és saját be-
vételekből nemcsak fedezni képes műkö-
dési költségeit, hanem folyamatosan fej-
leszti humán- és műszaki infrastruktúráját.
Összegezve: az, hogy Egerben gyökeret
eresztettek az élelmiszer-tudományi kuta-
tások, jelentős eredménynek tekinthető.

– Mit tekint a megalakulásuk óta eltelt
időszak legfontosabb eredményeinek?

– Amikor az egyetemi tudásközpontok
létrehozását és működtetését célzó pályázati
keretprogram lezárult 2008 végén, a legtöbb
tudásközpont forráshiány miatt befejezte

működését. Ekkor mi nem csupán megma-
radtunk, hanem tovább bővült a kutatócent-
rumunk, és mamár több mint 40 embert fog-
lalkoztatunk, illetve egyre több ipari partnert
vonunk be a munkánkba. Tizenöt új szaba-
dalom és 37 technológiai újítás, valamint
számos tudományos publikáció létrehozása
jelzi munkánk eredményességét.Az általunk
kifejlesztett termékek közül négy már keres-
kedelmi forgalomban is kapható.

– Merre tart ma az Egerfood?
– A megszerzett tudás, tapasztalat és a

sokrétű kompetenciáink képessé tesznek
bennünket arra, hogy célorientált alapkuta-
tások, illetve az élelmiszer-ipari partnereink
igényeihez illeszkedő kísérleti fejlesztések
és alkalmazott kutatások által gyorsan és hi-
telesen reflektáljunk a reálszféra igényeire.
Új fejlesztési irányok kidolgozásával igyek-
szünk a világszinten is kurrens tendenciákat
követni. A kutatás-fejlesztési vertikumunk
széles skálán mozog, öt kutatócsoportunk
működik jelenleg az eredetvédelem, az élel-
miszer-kémia, a mikrobiológia, a molekulá-
ris biológia és a bioszenzor-fejlesztés terüle-
tein. Munkánk az általános élelmiszer-biz-
tonsági kutatásoktól a bioaktív komponen-
sek elemzésén és funkcionális élelmiszerek
kifejlesztésén keresztül új analitikai műsze-
rek és eljárások kidolgozásáig terjed.

– Mégis melyek a leginkább súlyponti
kutatási-innovációs területek?

– Az egészségtudatosság fokozódása, a
wellness-trend és a korszerű táplálkozási
szokások térnyerése speciális igényeket tá-
maszt a fejlesztőkkel és a gyártókkal szem-
ben is. Ezen speciális és dinamikusan bővülő
célcsoportot olyan egészségvédő, egészség-
fokozó hatású, új élelmiszerek kidolgozásá-
val tudjuk megszólítani, melyeknek a pozitív
élettani hatását biológiai modellkísérletekkel,
sőt humánklinikai tesztekkel is igazoltuk.
Ilyen irányú fejlesztéseink szisztematikus
biokémiai és kémiai analitikai kutatásokra
épülnek. Ezen túlmenően ígéretesek azon ku-
tatások, melyek kiemelkedő beltartalmi sa-
játságú, stressztűrő búzafajtákra, illetve
csökkentett allergénhatású, tejalapú funkcio-
nális élelmiszerek kifejlesztésére irányulnak.

A hazai élelmiszer-gazdaság számára
eminens érdek, hogy a magyar élelmiszerek
minőségi garanciarendszere, illetve az ere-

detiség igazolása átfogó jelleggel, megbíz-
hatóan, precízen és kellő megalapozottság-
gal történjen. A Vidékfejlesztési Minisztéri-
um azon törekvéséhez illeszkedve, hogy
megerősítse a hazai termékek minőség- és
eredetvédelmét, kiterjedt kutatásokat folyta-
tunk az élelmiszerlánc-biztonság fokozásá-
ra, új, korszerű elektronikus eszközökre és
módszerekre épülő nyomon követési rend-
szerek kidolgozására, illetve új, eredetvé-
delmi tudományos módszerek, eljárások ki-
fejlesztésére. A származás sokrétű és hiteles
igazolását gyakran csak tudományos vizs-
gálatokkal lehet végrehajtani. Ennek követ-
kezményeként kialakulóban van egy szak-
mai együttműködés a szakhatóságok és az
Egerfood Tudásközpont között a hazai áruk
és gyártók érdekeit szem előtt tartva.

– Partnereik nyitottak a kutatási ered-
ményeik hasznosítására?

– Avállalkozások kifejezetten azt várják
tőlük, hogy a gyakorlatban alkalmazható
kutatási eredmények szülessenek, amelyek
végül a termelékenységük növekedéséhez
vezetnek. Ily módon eredményezhetnek az
innovációs tevékenységek konkrét gazda-
sági előnyöket, illetve piaci pozíciójavulást.
Partnerkörünk, amely ma már az ország
meghatározó élelmiszer-biztonsági és tech-
nológiafejlesztési klasztereként is működik,
35 taggal, teljesen lefedi az agrár-élelmi-
szeripari vertikumot, mert valamennyi lé-
nyeges szektor képviselteti magát: a kon-
zervipar, a sütő-, tej-, édes- és húsipar, va-
lamint a borászat. Kutatásaink eredményei
egyértelműen jelentkeznek az élelmiszer-
gyártás költséghatékonyságának növelésé-
ben, az élelmiszer-biztonság fokozásában, a
magas hozzáadott értékű, kiemelkedő mi-
nőségű új termékek kifejlesztésében, vala-
mint a magyar élelmiszerek egyedi jellegé-
nek igazolásában az eredetvédelem erősíté-
sén keresztül.

Egerfood: az élelmiszer-ipari fejlesztések és kutatások fellegvára

Dr. habil Kiss Attila okleveles
vegyész. 1997-ben doktorált,
majd a Debreceni Egyetemen
habilitációs fokozatot szerzett.
2005-től az Egerfood Regio-
nális Egyetemi Tudásközpont
főigazgatója. Kutatásai kö-
zéppontjában a bioaktív kom-

ponensek vizsgálata, illetve egészségvédő hatású
új élelmiszerek kifejlesztése áll. Harmincöt tagú
ipari klasztert szervezett, és működtet.
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Az Egerfood Tudásközpont épülete az egri Eszterházy Károly Főiskola campusán
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Egyetemi rangra érdemes, hiszen min-
den elvárásnak megfelel az Eszterházy
Károly Főiskola. A 250 éves múlttal
büszkélkedő intézmény élenjár az inno-
vációban, és kiváló feltételeket biztosít
közel tízezer hallgatója és oktatógárdája
számára. A részletekről dr. Hauser Zol-
tán rektor adott tájékoztatást.

– Milyen a képzési struktúra?
– Az intézménynek viszonylag széles a
képzési palettája. Mivel tradicionálisan
közismereti tanárképzéssel foglalkozó in-
tézmény, ezért erős prioritás a közoktatás
elvárásainak való megfelelés. A pedagó-
gusképzésnek komoly diszciplináris szak-
mai tartalma van, ezért jelen van a bölcsé-
szet és a természettudományok minden
olyan szegmense, ami tantárgyként, mű-
veltségi területként megjelenik. Ehhez
társul a zenei, a vizuális terület és a sport.
Vannak regionalitáshoz kapcsolódó kínála-
tok, ezek Egerben a bor köré szerveződ-
nek, illetve a konjunkturális területei a vi-
lágnak, azaz az informatika, ami itt a tarta-
lomfejlesztésben jelenik meg, de kínálunk
üzleti képzést elsősorban a turizmusban.
Amire igazán büszkék vagyunk: van törté-
nelemtudományi és neveléstudományi
doktori iskolánk is.

–Az intézménynek tekintélyes múltja van…
– Ez Magyarország első egyetemi

épülete, alapjait pontosan 250 éve
rakták le Eszterházy Károly kez-
deményezésére. De az épületen
túl a négy kar programja is kész
volt. Ez egy minden rezdülésé-
vel a felsőoktatást szolgáló,
csodálatos barokk palota. Rá-
adásul az a szerencse ért minket,
hogy néhány éve egy nagyobb eu-
rópai uniós pályázat forrásainak el-
nyerésével az épület teljes körű felújítást
kapott, illetve bővült. A munka éppen a
jubileumi év kezdetére fejeződött be. Az
évforduló alkalmából szakmai rendezvé-
nyek lesznek, úgy is mondhatnám, hogy
az Eszterházy-életmű méltatása. Hiszen
Eszterházy nemcsak a város püspöke, ha-
nem a vármegye főispánja is volt, azontúl,
hogy fontos szerepet játszott a török idők
utáni városmegújulásban.

– Mi az iskola küldetése?
– Legyünk a pedagógusképzés bástyája!

Egert mindig erről ismerték – úgy gondo-
lom –, ma már más oldaláról is egyre is-
mertebb. Ilyen az élelmiszer-biztonság, és
ezen belül a borászat. De ha az elektroni-
kus tanulási környezetről, a médiainforma-
tikáról beszélünk, Eger neve akkor is na-
gyon jól hangzik.

– Milyen kapcsolatot ápolnak a város-
sal, megyével, illetve nemzetközi szinten?

– A közepes méretű megyeszékhelyen az
intézményben 8-10 ezer hallgató tanul, ez
érzékelhetően jelentős tényező. A szellemi
kisugárzása és gazdaságélénkítő szerepe
egyaránt fontos. Eger kedvelt színhelye a tu-
rizmusnak, amihez gazdag művészeti, kultu-

rális szolgáltatásokra van szükség, az intéz-
mény ebbe nagyon jól be tud kapcsolódni.

Korábbi kapcsolataink a közép-európai
térségre szorítkoztak, de a 70-es évektől fo-
lyó angoltanár-képzés okán voltak nyugati
kapcsolataink. A mai viszonyrendszer na-
gyon szerteágazó. Több mint 100 a bilaterá-
lis szerződéseink száma, gyakorlatilag érint
minden európai országot. Vannak amerikai
partnereink, nagyon erős a malajziai, szá-
mottevőek a dél-kelet-ázsiai kapcsolataink.

– Segítik-e hallgatóikat valamilyen ösz-
töndíjprogrammal?

– A Tempus közalapítvány által mű-
ködő programok lehetőséget nyújta-
nak diákjainknak a külföldi ta-
pasztalatszerzésre, örömmel üd-
vözöltük a Campus Hungary
mobilitási program megjelené-
sét is. Az intézménynek van egy
tehetséggondozó alapítványa –
Líceum a Tudományért –, amely a

kiválóságra törekvő hallgatók mel-
lett az oktatók tudományos ambíciói-

nak kiteljesedését is segíti.
– Mit tesznek a kulturáltabb, otthono-

sabb környezet kialakítása érdekében?
– Több épületünk van a belvárosban, a

központit a köznyelv Líceumként ismeri. A
gyakorlóiskolánk a város legnagyobb köz-
oktatási intézménye, tökéletesen szolgálja a
pedagógusképzést, mint egy „klinika”. Van
az intézménynek egy közel 10 hektáros
campusa a város peremén az egri vár szom-
szédságában. Itt vannak a sportlétesítmé-
nyek, a kollégiumok, a természettudományi,
a sporttudományi intézeteink és az Egerfood
Tudásközpont. Az elmúlt 10 évben nagyon
erős modernizáció ment végbe az intéz-
ményben. Ez igaz az épületekre, berendezé-
sekre, eszközökre, laboratóriumokra, az épí-
tett környezetre, de a humánerőforrásra is.
Közel 80 százalékos minősítettséggel dol-
goznak az oktatóink, negyven fölött van a
professzori tanácsba tartozók száma, három
akadémikussal. Minden alapunk megvan ar-
ra, hogy elmondjuk: Egerben több mint na-
pirenden van az Eszterházy-hagyaték betel-
jesítése, az egyetemi jogállás megszerzése.

– A pályázati forrásokat mennyire sike-
rül kiaknázni?

– Minden túlzás nélkül mondhatom,
hogy az intézmény pályázati aktivitása, az
ebben rejlő innováció nagyon erős. Fajla-
gos pályázati eredményességet vizsgálva
szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy or-
szágosan „pontszerző” helyen vagyunk.
Ebben a gazdasági évben például a szerző-
dött pályázatok volumene meghaladja a 3
milliárdot, igaz, ezek 18-28 hónapos pro-
jektek, cél szerinti források és döntő rész-
ben nem működésre fordítható összegek.
Ebben az évben kiválósági hely lett az
EKF, elnyerte az alkalmazott tudományok
főiskolája címet is!

– Milyen az intézmény kulturális, sport-
és tudományos élete?

– Nagyon erős az élelmiszer-tudomány,
és a hozzá kapcsolódó környezet- és élettu-
dományok, a megújuló energiák fontossá-
gát tudatosító munka, az iskolák jobb mű-
ködését elősegítő pedagógiai kutatások és
az alkalmazott informatika. Több műhely
kapcsolódik a doktori iskolákhoz is. A
sport területén is meg vagyunk győződve
arról, hogy az egészség és a munkára való
alkalmasság megtartásához megkerülhetet-
len ennek az erős fókuszban tartása. Így el-
mondhatjuk, hogy rendkívül jelentős a
sportélet, amihez jó feltételeket és hozzáfé-
rést biztosítunk. Négy első osztályú csapa-
tunk, több olimpiai és világbajnokunk van.

Nagyon színvonalas mindkét művészeti
terület, ami a városban állandóan megújuló
kiállításokban és hangversenyekben jele-
nik meg elsősorban.

Innovatív szellemi műhely Eger egyetemi rangra érett főiskolája

Az Eszterházy Károly Főiskola megújult Líceuma

A főiskola könyvtára



Milliárdos fejlesztésre készül a hatvani
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőin-
tézet, miközben az elmúlt időszakban
százmillió forintos nagyságrendben fej-
leszthették a humánerőforrást, s vehet-
tek fel, illetve képezhettek tovább hiány-
szakmákban dolgozó kollégákat uniós
támogatással. Az egészségügyi rendszer
tavalyi átalakítása során nagyobb lett az
intézmény ellátási területe, így szükség
is van mind a humánerőforrás-, mind
pedig az infrastrukturális fejlesztésekre.
Dr. Stankovics Évával, a kórház főigaz-
gatójával beszélgettünk.

– Mekkora körzetet lát el az Albert
Schweitzer Kórház-Rendelőintézet?
– Kórházunk ellátási területe elég nagy,
amely tavaly július óta a korábbinak csak-
nem a duplájára nőtt. Így átlagosan
megközelíti a 100 ezres nagyságrendet, de
például a legnagyobb büszkeségünk, a trau-
matológia tekintetében több mint 200 ezer
lakos tartozik hozzánk. Tavaly, az új kör-
zetek kialakításakor a fekvőbeteg-szakel-
látás tekintetében visszakerültek Hatvanba
azok az ellátási területek, amelyeket még a
2007-es egészségügyi reform elcsatolt –
jelesül az aszódi térség. Idén április elsejé-
től pedig a járóbeteg-ellátást, vagyis az
aszódi rendelőintézetet is kórházunk mű-
ködteti. Tavaly július elsejétől a parád-
fürdői telephely kapacitásának nagy része
visszakerült a Parádfürdői Állami Kórház-
hoz. Azóta a hatvani kórház a maradék 15
ágyon krónikus nőgyógyászati osztályt
működtet Parádfürdőn. A krónikus nő-
gyógyászat esetében országos az ellátási
területünk.

– Hogyan érintette a kórházat az állami
átvétel? Milyen előnyei, illetve hátrányai
vannak ennek?

– A hátránya az adminisztrációs terhek
növekedése volt – ez különösen az átadás-
átvétel idején volt érzékelhető. Azóta azon-
ban úgy látjuk, hogy a fenntartó Gyógysze-
részeti és Egészségügyi Minőség- és Szer-
vezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) kinőtte
az akkor új szervezetre jellemző gyermek-
betegségeket, és sokkal szervezettebben
folyik a munka. Ugyanakkor az állami át-
vétel előnye, hogy a GYEMSZI-vel olyan
egészségügyi szakmai műhelymunka ala-
kulhatott ki, amelyre korábban nem volt le-
hetőség annak ellenére, hogy a hatvani ön-
kormányzat jó gazdánk volt, s a mai napig
kiváló a kapcsolatunk. Nem könnyű több
mint 100 kórházat irányítani, de úgy tűnik,
mostanra felépült az a rendszer, amelyben
ezt már jól kezelik. A napi problémákat to-
vábbra is helyben intézzük, de például a
fejlesztéseket, a közbeszerzéseket országo-
san koordinálja a fenntartó, ami minden-

képpen előny, és megtakarítást is jelent az
egészségügy számára.

– Milyen és mekkora értékű fejlesztések
valósultak meg uniós és hazai forrásból?

– Az egyik látványos beruházásunk lesz
az Észak-magyarországi Operatív Program
keretében megvalósuló járóbeteg-rehabili-
tációs központ megépítése közel 506 millió
forintos támogatással. A program kereté-
ben komplex járóbeteg-rehabilitációs terá-
piás központot hozunk létre oly módon,
hogy a meglévő használhatatlan épület he-
lyére új szárnyat építünk. A felújított he-
lyen ambuláns kardiológiai- és pulmonoló-
giai rehabilitáció kialakítására kerülne sor,
illetve itt történne a posttraumás korai re-
habilitáció is. A projekt keretében a tüdő-
beteg-gondozó és járóbeteg-szakellátás
beköltöztetésére kerül majd sor a központi
telephelyre, a járó- és fekvőbeteg-szakellá-
tás, valamint a rehabilitációs szakellátások
is egy központi telephelyen elérhetővé vál-
nának a lakosság számára. A közbeszerzés
jelenleg zajlik. Lezárult viszont egy közel
50 millió forintos foglalkoztatási progra-
munk, a TÁMOP-6.2.4/A-09/1-2010-
0039, amely a kórház humánerőforrásának
fejlesztését jelenti a hiányszakmákban. A
projektnek köszönhetően a belgyógyásza-
ton lévő 4 fős orvoshiány 3 főre csökkent,
míg a sebészeten és tüdőgondozóban fel-
tárt szakorvoshiány megszűnt. Az új kollé-
gákkal elősegíthetjük a betegellátás színvo-
nalának emelését, ezáltal elérjük a betegelé-
gedettség növelését, valamint a várakozási
idő csökkenését.

– Milyen további projektek vannak még?
– Egy ugyancsak 50 milliós pályázatot

tavaly ősszel nyertünk el, s ennek keretében
már szakdolgozókat is fel tudunk venni. A
projektnek köszönhetően szakdolgozói terü-
leten 4 fő felvételére kerül sor – 1 dietetikus,
1 rehabilitációs terapeuta és 2 diplomás ápo-
ló a sebészetre és a belgyógyászatra. Szak-
orvosi területen 1 csecsemő-gyermek-
gyógyász neonatológus szakorvos felvétele
valósul meg, 1 intenzív anaeszthesiológus
szakorvos, 1 belgyógyász szakorvos és 1

szülész-nőgyógyász szakorvos felvétele vá-
lik lehetővé. Az utóbbi két munkakör tartó-
san betöltetlen intézményünkben. A
TÁMOP 6.2.2.A-11/1-2012-0046 jelű prog-
ram keretében képzésre és továbbképzésre
nyertünk el 36 millió forintot.Apályázat ke-
retében 14 fő szakdolgozó képzését kíván-
juk megvalósítani hiányszakmás területeken,
valamint menedzsment jellegű továbbkép-
zések támogatása keretében 48 fő problé-
mafeltáráson és kockázatelemzésen alapuló
továbbképzését. Most kötünk támogatási
szerződést – szintén TÁMOP-forrásból –
családi napközi kialakítására közel 30 millió
forint értékben, s a napokban kaptuk meg a
125 millió forintos Egészségfejlesztési Iro-
da létrehozására irányuló pályázatunk támo-
gatásáról az értesítő levelet.

– A legnagyobb program azonban még
hátravan….

– Április 30-a volt a beadási határideje a
TIOP-2.2.6/12/1/B programnak, amely a
struktúraváltást támogatja a járó- és fekvő-
beteg-ellátás fejlesztésével. A 2,2 milliárd
forintos igényünket, úgy tűnik, a GYEM-
SZI támogatja. A projekt keretében új, köz-
ponti műtőblokkot alakítanánk ki – köz-
ponti sterilizálóval, központi radiológiával
és SO1-el –, amelyet nagyon korszerű tech-
nológiával szerelnénk fel. Ez a beruházás
azért nagyon fontos számunkra, mert hosz-
szú évekre határozná meg a hatvani kórház
jövőjét, s az ellátási körzetünkhöz tartozó
betegek ellátásának magas színvonalát.

Jelentős fejlesztések a hatvani kórházban

Dr. Stankovics Éva 1974-ben
született Pápán. Diplomáit az
Államigazgatási Főiskolán,
az ELTE Állam- és Jogtudo-
mányi Karán, a Budapesti
Gazdasági Főiskolán szerez-
te. Jelenleg a Semmelweis
Egyetem Egészségügyi Me-

nedzserképzőjének végzős hallgatója. 2011-től a
hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőin-
tézet ügyvezető igazgatója, majd főigazgatója.
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Arról nevezetesek Hatvan lakói, hogy
bármilyen sorscsapás érte őket, mindig
képesek voltak talpra állni, újrakezdeni,
így a város ma is fontos szerepet tölt be
Heves megye és a térség életében. Szabó
Zsolttal, Hatvan polgármesterével, aki
egyben a térség országgyűlési képviselő-
je, a város legjelentősebb fejlesztéseit te-
kintettük át.

– Hatvanban – a kastély felújítása mellett –
több más beruházás is folyik. Mesélne erről?
– Nyáron indul a település központjának
átépítése, amelyre pályázaton félmilliárd
forintot nyert az önkormányzat. A
Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális
Gyűjtemény, a Széchenyi Zsigmond
Könyvtár, a sörkészítés, cukorgyártás,
konzervipar, közlekedés örökségét be-
mutató kiállítások kulturális-irodalmi sö-
rözővel és ipartörténeti terepasztallal
egészülnek ki. Speciális tevékenységként
egy egyedi szolgáltatásokkal is bíró ven-
déglátó egység jön létre. Kapcsolódó
tevékenységként a pihenést szolgáló,
környezetterhelést csökkentő infrastruk-
túra kiépítésére kerül sor a fejlesztések
keretéül szolgáló, barokk elemekkel kör-
befűzött Kossuth téren. A Kossuth teret
közösségi térré alakítjuk (sétálópark,
gyermekjátszótér, színpad-dobogó, szö-
kőkút, gyerek- és családbarát elemek,

szoborpark, térzene), új attrakció lesz a
nagyméretű Kárpát-medence dombormű-
ve térkép.

– Ezenkívül a kórház és a közterek is
megújulnak.

– Egy pályázat segítségével új műtő-
blokkot építenek a hatvani kórház terüle-
tére. Az új szárnyban korszerű felszerelé-
sekkel ellátott műtőket alakítanak ki, ahol
az összes operációt el tudják majd végez-
ni. A városban folytatódik a 2011-ben ki-
épített térfigyelő kamerarendszer fejlesz-
tése, és az ár- és belvíz elleni védekező
munkálat, amelyhez újabb pályázatokon
szeretnénk forrásokat szerezni. Folytatjuk
a kerékpárút-hálózat bővítését és a közte-
rek virágosítását, cserjésítését, fásítását is.

– Egy másik sikertörténet a Hatvan
Kártya létrehozása.

– Az önkormányzat azért hívta életre a
közelmúltban a Hatvan Kártyát, hogy a vá-
rosban élőket egyedülálló előnyökhöz jut-
tassuk. A kártyatulajdonosoknak ingyenes-
sé tettük a parkolást, és kedvezményeket
adtunk számukra a városi uszoda és a
strandfürdő használatához, olcsóbban vá-
sárolhatnak egyes üzletekben, és a közle-
kedés is jutányosabbá vált a helyi volánnak
köszönhetően. Hisszük, hogy Hatvannak
nemcsak veretes múltja, hanem ígéretes jö-
vője is van! Ezért a szlogenünk a „Jövőnk
öröksége”.

Hatvan ígéretes jövő előtt

Szabó Zsolt Egerben született
1963-ban. Nős, 3 gyermek
édesapja. A Gödöllői Agrár-
tudományi Egyetemen 1986-
ban szervező mérnöki, 2006-
ban vadgazda szakmérnöki
diplomát szerzett. 2010 óta
Heves megye 3. számú vá-

lasztókerületének országgyűlési képviselője és
Hatvan város polgármestere.

Lőrinci selypi részén működik az Ilinox
Hungary Nemesacél-feldolgozó és For-
galmazó Kft., immáron 1995 óta. Az
anyacég 1984-ben alakult egy Párma
tartománybeli kisvárosban. A cégcso-
port tagjai a Techninox, illetve az Ilinox
olasz és magyar gyára. A dinamikusan
fejlődő, ma már teljesen olasz tulajdonú
Ilinox Hungary Kft. az egykori Csőszer
utódjaként jött létre, és a térség egyik
meghatározó vállalkozása lett.

A magyarul remekül beszélő Rizzo
Pierluigi ügyvezető igazgató öt eszten-
deje irányítja a gyárat, amely kizárólag
rozsdamentes acélból készít nyomó-
gomb- és elosztódobozokat, vezérlő- és
kapcsolószekrényeket, moduláris szek-
rényeket, az élelmiszer-, a gyógyszer-
és a vegyipar, valamint a vasúti hálózat
számára.

A termékeikkel találkozhatnak Ameriká-
ban, Európában és a Távol-Keleten is. Az
utóbbi években a cég jelentős fejlesztéseken
és beruházásokon ment keresztül, hiszen
fontosnak tartották és tartják manapság is a
folyamatos megújulást. 2008-ban közel egy-
millió eurós beruházást hajtottak végre, mert
az egyre növekvő világpiaci megrendelések
ezt követelték. 2009-ben új csarnokot avat-
tak fel, amelybe korszerű gépeket és modern
technológiát telepítettek. A 260 millió forin-
tos beruházás felét az új épületre, a másik fe-
lét a technikai berendezésekre fordították.

– A jelenlegi 55 főből álló dolgozói
gárda jelentős hányada már több mint 15
éve itt dolgozik – hangsúlyozza Rizzo
Pierluigi – ezzel garantálva a sokéves ta-
pasztalatra alapozott minőséget, átadván
tudásukat az új alkalmazottaknak. Sike-
rünk nemcsak az olasz know-how rend-
szer átvételében rejlik, hanem dolgozóink

magas képzésében, komolyságában és
precizitásuk fontosságában is, mely a dol-
gozók és felsővezetők közötti szoros
együttműködés eredménye is egyben.

Hagyományaik közül kiemelkedik a
Tóth Mátyás Emléknap, amit a céget ala-
pító, majd első igazgatóként vezető ma-
gyar szakember emlékére rendeznek meg
évről évre. Ilyenkor focikupával és színes
programokkal várják a dolgozókat és csa-
ládjaikat, valamint a környék lakosait.

A Magyarországon gyártott termékek
nyolcvan százaléka egyébként visszakerül
Olaszországba, és onnan a világ minden ré-
szére. Mindez közrejátszhat abban, hogy a
méretei ellenére az Ilinox a saját profilja te-
kintetében a világ legjobb három cége közé
tartozik, hiszen a minőségi mutatók és a
gyártott darabszám, a gyorsaság, a precízió,
valamint a standard és egyedi gyártási lehe-
tőség erre predesztinálja a vállalkozást.

Ilinox Hungary Kft.: a világ élvonalában
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Magas minőségi követelményeknek ele-
get tevő, a munkaerő-piaci igényekhez
rugalmasan alkalmazkodó felsőoktatási
intézményként kíván működni a jövő-
ben is a Károly Róbert Főiskola. Az in-
tézmény a régió oktatási és kutatási köz-
pontja, amelynek kisugárzása a régió
határain is túlmutat. További részleteket
Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter rektor-
tól tudhatunk meg.

– Mi a Károly Róbert Főiskola küldetése,
jövőképe?
– A Károly Róbert Főiskola az Észak-ma-
gyarországi EU-régió önálló, állami felső-
oktatási intézményeként, mint alkalmazott
kutatásokat végző főiskola kíván megjelen-
ni a felsőoktatási palettán. Minden olyan, a
felsőoktatási intézmények közötti együtt-
működésben szerepet kívánunk vállalni,
ami összhangban van a régiófejlesztési cé-
lokkal, és a magyar felsőoktatás versenyké-
pességének javítását szolgálja. A képzés
területén egyfajta regionális tudásközpont-
ként jelenünk meg, ezt a szerepünket a jö-
vőben is érvényesíteni szeretnénk. A társa-
dalmi, gazdasági felzárkóztatást szolgáló és
szociális szempontokra is fókuszálunk, a
szakmai mellett kulturális szerepet is betöl-
tünk. Intézményünknek elsősorban a kuta-
tás terén nemzetközi kisugárzása is van.

– Milyen a képzési paletta?
– A hallgatói létszáma 8122 fő. Nappali

tagozaton 1648, levelező tagozaton 1603,
távoktatási tagozaton 4871 fő folytat tanul-
mányokat. A főiskola jelenleg három – az
agrár-, a gazdaságtudományok, valamint
az informatika – képzési területen bocsát ki
felsőfokú végzettségű szakembereket. Hat
alap- és három mesterképzési szakja a gaz-
daságtudományok, egy alapszak (a gazda-
ságinformatikus) az informatikai képzési
területhez tartozik. Hét alapképzési és egy
mesterképzési szakja az agrárképzési terü-
lethez besorolt. A legnagyobb múltú, ha-
gyományosan Gyöngyöshöz kötődő kép-
zési terület az agrárképzés, az intézmény
gyökerei innen erednek. Ezt a három terü-
letet a munkaerő-piaci igényeknek megfe-

lelően szeretnénk fenntartani, és lehetőleg
fejleszteni.

A XXXI. Országos Tudományos Diák-
köri Konferencián egyedülálló sikert értek
el hallgatóink. A Közgazdaságtudományi
Szekcióban az olimpiai összesítés szerint
az 51 küldő intézmény (kar) közül az ösz-
szesített rangsor kilencedik helyén, egye-
düli főiskolaként a Károly Róbert Főiskola
is bejutott az első tíz közé.

– A hallgatóknak milyenek az elhelyez-
kedési esélyei?

– Mi már akkor működtettünk diplomás
pályakövetési rendszert, amikor nem volt
kötelező. A legutóbbi felmérés idején a ná-
lunk végzett hallgatók 85-90 százaléka
dolgozott, legalább 30 százalékuk vezető-
ként, jellemzően a szakmájukban helyez-
kedett el. Az agrárszakon az arány majd-
nem 100 százalék, ezt a szakirányt nagyon
elhivatottan választják.

– Milyen infrastrukturális és egyéb fej-
lesztések zajlottak a közelmúltban?

– Az elmúlt években nagyon komoly
fejlesztéseket hajtottunk végre, ebben sze-
repelt a központi épület felújítása és bőví-
tése, ami az oktatási terek korszerűsítését
is magába foglalta, s egy gyönyörű könyv-
tár is épült. Ehhez pályázati forrásokat és
elég komoly sajáterőt használtunk, három
felújítási fázist bonyolítottunk egy időben.
Az összehangolt, tájba illő fejlesztésért
2011-ben az intézmény díjat is kapott. Je-
lentős volt, és szintén pályázati forrásból
valósult meg egy új, korszerű hallgatói in-
formációs és szolgáltató központ létreho-
zása. A kollégiumunk 2006-ban épült, 436
férőhelyes, a diákok rendezvényeit jellem-
zően ott tartjuk, és ott épült fel a sportcsar-
nok is. Ezek mellett számos olyan fejlesz-
tésben érintett az intézmény, amit más
partnerekkel közösen valósított meg. Erre
példa a főiskola tulajdonában lévő kft. ál-
tal működtetett Opál Szálloda rekonstruk-
ciója.

– Milyen az intézmény kulturális és
sportélete?

– A mai szűkös körülmények között is
rendkívül fontosnak tartjuk, hogy legyenek

lehetőségei a diákoknak a sportolásra, kul-
turális elfoglaltságokra az intézményen be-
lül. Van például egy színkörünk, a Ká-Ró
színkör, amely rendezvényeinkre rendsze-
resen műsorral készül, a környező telepü-
lésekre is elmennek, országos rendezvé-
nyeken is sikeresen szerepelnek. 1988 óta
nemzetközi tudományos napokat szerve-
zünk, évek óta megrendezzük a Tudomány
Napját, nagyon sikeres minden évben a ku-
tatók éjszakája, ahol minden korosztálynak
tudunk programot nyújtani. A hallgatók
rendszeresen szerveznek sportnappal egy-
bekötött diáknapot, mi támogatjuk őket.

– És a nemzetközi kapcsolatok?
– Nagyon kiterjedt a kapcsolatrendsze-

rünk, ami nem merül ki abban, hogy az
Erasmus keretében sok diák vesz részt kül-
földi tanulmányokon. Komoly kutatási
együttműködéseink vannak, rendkívül ki-
terjedt a pályázatokat érintő együttműkö-
dési rendszerünk. Mindenképpen említésre
érdemes az Ecocycles (Ökológiai Ciklu-
sok) című pályázat, amelyben a Károly Ró-
bert Főiskola vezette azt a huszonöt egye-
temet átfogó nemzetközi oktatási és tudo-
mányos konzorciumot, mely a fenntartható
fejlődés legfontosabb területeit felölelő ok-
tatási programot valósította meg. Ugyan-
csak egy nemzetközi program keretében
szőlész-borász hallgatóinknak lehetőségük
van hathetes olaszországi képzésen részt
venni. Van egy amerikai mintára indított,
példaértékű kezdeményezésünk, egy be-
fektetési iroda. Itt a diákok egy valódi, mű-
ködő portfólió menedzselésén keresztül
szerezhetnek versenyképes tudást, a befek-
tetési döntéseken keresztül sajátítják el azt
a gondolkodásmódot, amelyet a modern
piacgazdaság megkövetel.

Mindenképpen említést érdemel az a
munka, amelyet az Országos Vízügyi Fő-
igazgatóság felkérésére végzünk. A leve-
gőből, távérzékeléssel mérjük fel az áradó
folyókat, az ártereket Zalában.Azért esett a
választás a mi főiskolánkra, mert itt műkö-
dik az ENSZ 12 regionális távérzékelési
hivatalának egyike, így a legmodernebb lé-
gi és műholdas vizsgálati módszerek, esz-
közök állnak rendelkezésünkre. Távérzé-
keléssel foglalkozó szakembereink és
világszínvonalú technikánk a kolontári
vörösiszapömlés és a Mexikói-öbölben tör-
tént olajkatasztrófa után nagy segítséget je-
lentett a közvetlen kockázatértékelésben,
valamint a későbbi kármentesítésben.

Károly Róbert Főiskola: a régió alkalmazott kutatási központja

Helgertné Dr. Szabó Ilona Esz-
ter 2013. január 1-jétől kapott
megbízást négy évre a Károly
Róbert Főiskola rektori teendői-
nek ellátására. Meggyőződése,
hogy a főiskolának meghatáro-
zó szerepe van az értelmiség ki-
nevelésében és helyben tartásá-

ban, a tehetségek felkarolásában, a vidék népes-
ségmegtartó képességének növelésében.
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Újdonságok a Detki Keksznél

Jó pályára állt, az elmúlt két
és fél évben stabillá vált
Gyöngyös gazdálkodása, bő-
vültek nemzetközi kapcsola-
tai, élet költözött az ipari
parkba, megannyi fejlesztést
valósítottak meg. Az eredmé-
nyekről és tervekről Faragó
László polgármesterrel be-
szélgettünk.

– Milyen helyzetet örökölt
2010-ben, amikor polgármes-
terré választották?
– Amikor a 16 éves MSZP-s
vezetés után a polgármesteri
székbe kerültem, megdöbben-
ve tapasztaltam a város hatmil-
liárd forintos adósságát. A leg-
fontosabb a pénzügyi helyzet
stabilizálása volt, mára a város
pénzügyileg stabil, kiszámítha-
tó. Az elmúlt két évben egymil-
liárd forinttal csökkentettük az
adósságunkat, és egyetlen fo-
rintnyi hosszú lejáratú hitellel
sem növeltük. A 15 fős testület-
ben hét szocialista képviselő
van, a másik nyolc városatyát
öt szervezet delegálta. A hely-
zet ellenére nyugalom és béke
van, a város érdekében hajlan-
dóak vagyunk a megegyezésre.

– Mennyivel csökkentek a
város terhei az adósságkonszo-
lidációval?

– Eredetileg az adósság 40
százalékát vállalta volna át az
állam, de tekintettel a közel-
múltban végbement kedvező
folyamatokra, 50 százalékos
sávba sorolták a várost. Így az
idei költségvetés mintegy száz-
millió forint kiadás alól mente-
sül, távlatilag közel 1,6 milli-
árd forintos tehertől szabadu-
lunk meg. A felszabaduló ösz-
szeget forráshiány-csökkentésre
szánjuk, elsősorban fejlesztési,
felhalmozási célokra.

– Viszonylag magas Gyön-
gyös iparűzési adóbevétele. Ez
minek köszönhető?

– A Gyöngyösön működő
közepes és nagyobb vállalkozá-
sok a gazdasági recesszió elle-
nére kedvező gazdasági körül-

mények között dolgozhat-
nak, megrendeléseik nö-
vekedtek.

– Milyen fejlesztések
valósultak meg az utóbbi
időben?

– Tavaly európai uniós
támogatással befejeződött
a belváros és az észak-
nyugati városrész felújítá-
sa. Megtörtént több ön-
kormányzati intézmény
energetikai korszerűsíté-

se. Sikerként élem meg az ipari
parkkal kapcsolatban történte-
ket is az üzletrészeladástól egé-
szen az új telkek kialakításáig.
Az év legnagyobb volumenű
zöldmezős beruházása díjat a
Procter and Gamble vehette át
a Gyöngyösön megvalósuló,
közel 85 millió dollár értékű, és
150 új munkahelyet biztosító
beruházásának köszönhetően.
A gyöngyösi Szent Korona Ház
épületének felújítása a végéhez
közeledik.

– Milyen beruházásokat ter-
veznek?

– Csaknem 300 millió forin-
tot nyert az önkormányzat Sás-
tó felújítására. Az ország leg-
magasabban fekvő tava körül
egy turisztikai és oktatóköz-
pont épül, korszerűsítik a tó
környéki gyalogos utakat, új
vízi és szárazföldi tanösvénye-
ket, és kialakítanak egy csillag-
vizsgálót. Felújítják a kilátót, a
fahidakat, épül játszótér, és egy
új csónakstég is.

– Milyen nemzetközi kap-
csolataik vannak?

– Elsősorban üzleti-gazdasá-
gi kapcsolatokra törekszünk.
Lengyelországban tízéves együtt-
működésünk van, felvettük a
kapcsolatot a szlovéniai Lend-
vával, kialakulóban van a part-
nerség a felvidéki Rimaszom-
battal, volt érdeklődés Kínából,
de orosz, török, iráni kezdemé-
nyezés is volt. Rövidesen kazah
üzleti delegáció érkezik hoz-
zánk, ők vegyesvállalat létreho-
zását szorgalmazzák.

Faragó László 1953-
ban született Jász-
apátin. Végzettségei:
villamos üzemmér-
nök, mérnök-üzem-
gazdász és középisko-
lai tanár. 1980-tól a
helyi műszaki szakkö-

zépiskolában dolgozott több beosztásban.
2010-ben az iskola igazgatójaként válasz-
tották Gyöngyös polgármesterévé Fi-
desz–KDNP–Lokálpatrióta támogatással.
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Egyedülálló törté-
nettel párosul ha-
zánk egyetlen ma-
gyar kézben lévő
kekszgyára, amely
a minőséget és a tradi-
cionális kekszgyártást ötvöz-
te a modern kor követelmé-
nyeivel.

Az egykori Detki Tsz, a He-
ves Megyei Sütőipari Vállalat
és a Magyar Édesipari Válla-
lat közös tulajdonú kft.-je ma
már három magyar család tu-
lajdona. Pavlova Olga ügy-
vezető igazgató vezetésének
köszönhető, hogy a Halmaj-
ugrán működő gyár fenn
tudott maradni a multik kőke-
mény világában is, és az idén
ünnepelheti harmincéves ju-
bileumát. A közepes nagysá-
gú, színtiszta ma-
gyar tulajdonú
vállalkozás hite-
lek nélkül is fej-
lesztésekbe fo-
gott, amelyeket
szépen sorban
megvalósí tot t .
Négy nyertes,
utófinanszíro-
zású pályáza-
tuk révén –
amelyből há-
rom már befeje-
ződött – fejleszteni
tudták a telephelyet, új üze-
met és új raktárépületet adtak
át, valamint technológiai fej-
lesztéseket hajtottak végre. A
negyedik – innovációs – pá-
lyázatban pedig egy új gyár-

tósor létesül, amely
lehetővé teszi majd egy új ter-
mékkategória bevezetését is.

Mint a cég ügyvezetője,
Pavlova Olga elmondta, a meg-
bízható minőség és a szolid ár-
színvonal miatt a „detki” sokak
számára szinte fogalommá
vált. Erre az alapra építve, a ha-
gyományos termékeik megújí-

tásával és számos
igazi újdonsággal je-
lentkezett a Detki
Keksz Kft. a piacon.

Kibővült a cég egyik
legtradicionálisabb ter-

mékcsaládja: a Mese sorozat. A
Mese mézes linzer almakocká-
val és fahéjjal, illetve a Mese
mézes linzer narancsdarabok-
kal és gyömbérrel biztosan so-
kak kedvence lesz, és a Lurkó
kekszek is minden gyermek
igényeit kielégítik. A kellemes
tejes, illetve kakaós íz és a tet-
szetős dizájn mellett fő termék-
előnyként említhető, hogy
olyan, hozzáadott ásványi
anyagokkal és vitaminokkal
dúsított kekszekről van szó,

melyek egyedülállók a hazai
piacon. Az egészséges táplál-
kozást szem előtt tartók részére
kedvelt lehet a bio tönköly
keksz és bio babakeksz is.

Természetesen a régi, bevált
termékek is megtalálhatók az
üzletek polcain: elég, ha csak a
Tere-fere kekszeket említjük,

melyek elengedhetet-
len kellékei egy kel-
lemes délutáni cse-
vegésnek, vagy a
számos formá-
ban és kiszere-
lésben rendel-
kezésre álló
Detki háztartási
k e k s z e k e t ,
melynek darált

változatát a 90-es
évek elején a Detki

Keksz forradalmi újdonságként
vezette be a hazai piacon a há-
ziasszonyok nagy örömére. A
cég által forgalmazott termé-
kek mindegyike kiváló minősé-
gű, hiszen a „detki”-nél igye-
keznek hűek lenni a szlogen-
jükhöz, mely szerint MINDE-
NÜK A KEKSZ!



Több mint 40 éve állít elő hazai alap-
anyagból villamos energiát a Mátrai
Erőmű Zrt., amely az elmúlt években si-
keresen fejlődött, stabil, nyereséges gaz-
dálkodást folytatott. Ahhoz, hogy ez a jö-
vőben is így legyen, komoly erőfeszítése-
ket kell tenni. Idén közel 10 milliárd fo-
rintos költségnövekedésre számít a tár-
saságra, amelyet ipari parkja bővítésé-
vel, naperőmű- és biomasszatervekkel,
a lakossági hulladék energetikai célú
hasznosításával igyekszik ellensúlyozni.
Kérdéseinkre Valaska József, a Mátrai
Erőmű Zrt. igazgatóságának elnöke vá-
laszolt.

– Milyen szerepet tölt be a Mátrai Erőmű
a hazai áramtermelésben, foglalkozta-
tásban?
– AMátrai Erőmű évi 6,5 TWh-s villamos-
energia-termelésével Magyarország máso-
dik legnagyobb erőműve. Az öt, lignit tü-
zelőanyaggal működő, és a két gázturbinás
termelőegység együttes kapacitása 950
MW. A magyarországi villamosenergia-fo-
gyasztás 15%-át, és – a megnövekedett im-
port miatt – a hazai termelés közel 20%-át
adja. A Mátra áramtermelése egy ener-
giamixre épül, amelynek 85%-át a Visonta
és Bükkábrány térségében bányászott lig-
nit, 10%-át a térségi mezőgazdasági mel-
léktermékek – biomasszák –, és 5%-át a
földgáz teszik ki.

A társaság vertikálisan integrált, nem-
csak az erőművet, hanem azok alapanyag-
ellátását biztosító barnaszén (lignit) bányá-
kat is tulajdonolja, működteti és folyama-
tosan fejleszti. Az erőműnél és a két külszí-
ni bányánál a dolgozói létszám 2400 fő. A
társaság, megrendelései révén, jelentős
foglalkoztatási pozíciót tölt be mind ma-
gyar, mind nemzetközi vonatkozásban.

A társaságot hosszú távú, elkötelezett
szemlélet vezeti, tevékenységét olyan fele-
lősségtudattal végzi, hogy valamennyi
cselekvése szolgálja a társadalom, az üzle-
ti partnerek, a tulajdonosok és a munkatár-
sak érdekeit.

A visontai és bükkábrányi nemzeti lig-
nitvagyon gazdaságosan kitermelhető há-

nyada közel egymilliárd tonnát tesz ki, és
hosszú távon megalapozza a Mátrai Erőmű
működését. Az erőmű az elmúlt években
végrehajtott fejlesztések eredményeképpen
az egykori alaperőműből egy, a piachoz és
a villamosenergia-rendszerhez jól illeszke-
dő, menetrendtartó erőművé vált, és 2013-
tól a rendszerszabályozás különböző szeg-
menseibe is bekapcsolódott. A műszaki in-
tézkedésekre alapozott hatékonyságnöve-
kedés, és a piachoz történő alkalmazkodás
jövedelmező működést biztosított a Mátra
számára az elmúlt években.

– Ebből akár úgy tűnhet, hogy minden
„sínen van”, pedig manapság nem jó idők
járnak a szénerőművekre…

– A Mátra működését és jövedelmező-
ségét rövid távon a piaci áramárak esése
rontja: a válság előtt kilowattóránként 70
eurós átlagárak a túlkínálat miatt mára 50
euró körülire zuhantak. Erre reagálva, jö-
vedelmezőségünk fenntartása érdekében
mindinkább olyan szabványos, vagy egye-
di termékeket kínálunk, amilyeneket a fo-
gyasztó keres. Sokkal súlyosabban érinti a
Mátrát az a közel 10 milliárd forintos több-
letköltség, ami abból keletkezik, hogy az
uniós klímapolitikai szabályozás szerint
2013-tól az erőműtársaságoknak az összes
szén-dioxid kvótájukat a piacról kell be-
szerezniük. Ráadásul, mivel a kvótaeladás-
ból származó pénz a megújuló alapú ener-
giatermelésbe áramlik, a szénerőművek e
befizetéseikkel a riválisaikat támogatják.

– Ebben az a gondolat ölt testet, hogy a
fosszilis energiahordozókat tartják felelős-
nek a globális felmelegedésért...

– Ma még arról is széles körű vita fo-
lyik, hogy tartanunk kell-e egyáltalán a
globális felmelegedéstől, s ha igen, akkor
ezt tudjuk-e befolyásolni. Viszont – önma-
gában helyesen és racionálisan – az euró-
pai energiapolitika a dekarbonizációt he-
lyezte a fókuszba, az ásványi anyagok ki-
termelésével szemben a természetben sza-
badon meglévő energiák hasznosítását. A
szabályozás üteme és keretei azonban már
vitathatók.

Az első gond az, hogy a dekarbonizáció
műszaki kereskedelmi feltételrendszere

csak a jövő évtized közepére teremtődik
meg. Addig azonban az erőműveket terhelő
költségek ellen lényegében a menedzsment
alig tud védekezni. A döntéshozók az el-
múlt évtized végén úgy gondolták, hogy
semmi baj, az erőművek így meg-
növekedett költségét majd a fogyasztók
megfizetik az áramárakon keresztül. Ma
azonban az látható, hogy a lakosság és az
ipari fogyasztók is egyre kevésbé tudják
megfizetni az ilyen költségelemek beépülé-
sét, vagy a zöld gazdaságból fakadó maga-
sabb áramárakat. A gazdaságnak az elmúlt
évtized végén bekövetkezett visszaesése
egy villamosenergia-túlkínálati piacot ha-
gyott maga után. A szabályozás álságos ab-
ban a vonatkozásban, hogy amíg figyelem-
be veszi egyes ágazatok esetén a szénszi-
várgás tényét, vagyis hogy a CO2-adókkal
megterhelt ipar (cementipar, üvegipar stb.)
elvándorolhat a környező országokba, ad-
dig nem veszi figyelembe azt, hogy a kö-
zösség peremén lévő országokba kvázi kor-
látozás nélkül áramlik a környezetvédelmi
költségekkel nem terhelt áram, amellyel a
közösség erőművei nem tudnak versenyez-
ni. A magyar, a szlovák vagy a lengyel
szén-gázerőművek nem tudnak versenyezni
az ukrán áramimporttal, ahol a szénerőmű-
veket nem terhelik a CO2-költségek, de nin-
csenek kéndioxid-, por- és NOx-leválasztó
berendezésekkel sem felszerelve. Pedig a
környezetszennyezés nem ismeri el a hatá-
rokat, és ha az EU valóban a meghirdetett
célok iránt lenne elkötelezett, akkor az
ilyen országokból történő piszkos áram im-
portját korlátoznia kellene.

– És Ön hogy látja, mit tudna segíteni a
magyar kormányzat a hazai energiaterme-
lés védelmében?

– Én úgy gondolom, hogy a magyar
kormány mozgástere ebben a kérdésben
rendkívül kicsi, és nincs is jó helyzetben.
Az Európai Bizottság éppen ezt használja
ki, hogy a gazdasági nehézségekkel küsz-
ködő kis országok rá vannak utalva a CO2-
kvóta bevételek eladásából származó forrá-
sokra részben az államháztartási hiány
csökkentése, részben a saját zöldgazdasá-
guk fejlesztési forrásainak megteremtése
érdekében. Így tehát végeredményben ab-
ban érdekeltek, hogy a CO2-díjak növeked-
jenek. Magyarországon pedig – függetle-
nül a hazai termelői produktumától és
20%-os magyar termelési részarányától – a
Mátra kevésbé meghatározó a magyar vil-
lamosenergia-ellátásban, mint amilyen
fontossággal bírnak ugyanezen szénerőmű-
vek Lengyelország vagy Csehország ener-
giaellátásában.

– Mindezen túl különadók is sújtják az
ágazatot…

– Preventív módon próbáljuk kezelni
ezt a kérdést. Természetesen az adókat be
fogjuk fizetni, és a megnövekedett adóter-
heléstől függetlenül azon dolgozunk, hogy
a lehető legnagyobb nyereségességet érjük
el, ami egyben az adóbefizetések növeke-
déséhez is fog vezetni. Ugyanakkor a Mát-

Mátrai Erőmű: új utakat keresnek, komoly erő
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ra társadalmi kötelezettsége és a fenntart-
ható fejlődésben vállalt szerepe arra ösztö-
nöz bennünket, hogy fejlesztési projekte-
ket hajtsunk végre, amelyekkel ezeknek az
adóknak egy részét a munkahelyteremtésre
fordítjuk át. AMátra a saját termelési port-
fóliójának javítása érdekében a zagytereit
úgy tervezi rekultiválni, hogy azokat – az
adottságaik maximális kihasználása mellett
– 15-30 MW fotovoltaikus erőmű létesíté-
sére használja fel. 1 MW fotovoltaikus
erőművi kapacitás fenntartásánál átlagosan
9 fős személyzettel számolunk, azaz 135-
270 új munkahely jöhet létre. Ugyanígy
fejlesztési projekteket indítunk az erőmű
hosszú távú kiegyensúlyozott tüzelőanyag-
ellátásának biztosítására, amely a meglévő
munkahelyeket stabilizálja.

– Milyen további területeket látnak a jö-
vedelmezőséget illetően?

– Az első ilyen terület a Mátra Ipari
Parkjának további bővítése. Az erőmű tulaj-
donában lévő, és közvetlenül az erőmű
szomszédságában fekvő területek az erőmű-
ből olcsó gőzzel, villamos energiával és ipa-
ri vízzel láthatóak el. Ez egy kiváló adottság
az energiaigényes technológiák, például a
biodízel- vagy etanolgyártás, brikettálás,
gumigyártás, -feldolgozás számára, és ter-
mészetesen külön előnyt jelentenek azok a
gyártási technológiák, amelyek az erőmű
termékeit, vagy a mellékterméket (úgymint
pernye és gipsz) hasznosítják.

Amásik ilyen potenciális terület a lakos-
sági hulladékok szelektálás utáni energeti-
kai hasznosítása. AMátra egyre inkább arra
ösztönzi a magyarországi hulladékkezelő
cégeket, hogy a keletkező háztartási hulla-
dékból a műanyagok, valamint a nem éghe-
tő, a komposztálással hasznosítható anya-
gok leválogatása után fennmaradó éghető

hányadot energetikai hasznosításra szállít-
sák be az erőműbe. Ez különösen fontos ak-
kor, amikor a lerakott hulladék után egyre
növekvő lerakási díjat kell fizetni. Mind-
amellett, hogy a Mátra alacsony égetési dí-
jakkal számol, egy olyan ösztönzési rend-
szeren dolgozunk, amikor is a biomassza-
tartalomtól függően – a CO2-kibocsátás
csökkentése érdekében – esetenként akár
még fizethetünk is az ilyen energetikai
nyersanyagokért. Ennek révén munkahe-
lyek jönnek létre, csökkennek az önkor-
mányzati és a lakossági terhek, de a meg-
épített lerakók kapacitása is tovább tart. A
folyamat tehát mindenki számára kedvező.

A megújuló stratégiával, és Magyaror-
szágnak az Európai Unió irányába tett vál-
lalásaival összefüggésben arra törekszünk,
hogy a térségi, nem fa alapú biomasszákat
energetikailag hasznosítsuk. A cél az, hogy
a Mátra megújulóenergia-termelését
500GWh/éven tartsuk, és az évtized máso-
dik felében, ha szükséges, megduplázzuk,
vagy ha a decentralizált erőművek elterje-
dése miatt a biomasszaárak növekednek,
úgy a Mátra ad abszurdum ki is vonulhat
erről a piacról. Az alapcél azonban min-
denképpen az, hogy értéket teremtsünk, az-
az a CO2-kvótákra kényszerűen kifizetendő
költségeket inkább a magyar mezőgazda-
ságba forgassuk vissza.

Összességében tehát a változó piaci,
szabályozási keretek között új utakat kell
bejárnia jövedelmezőséget fenntartása ér-
dekében a Mátrai Erőműnek.

– Milyen a vállalat társadalmi szerep-
vállalása?

– Tudatos üzletpolitikánk folyománya a
térség fenntartható fejlődése. A cég az el-
múlt években élenjáró volt a sport és kultú-
ra támogatásában, és célzott támogatások-

kal fordult az egészségügyi szolgáltatások,
az eszközellátottság javítása felé. 2013-ban
közepesen korszerű számítógéprendsze-
rünket lecseréltük, és az intézményeknek
adtuk. Hagyományőrzésének és jövőbe ve-
tett hitének az egyik legszebb példája
a Detk községben alapított múzeum, mely
a bányászat során feltárt avar kori emléke-
ket mutatja be.

Ki kell emelni a Mátra szerepét a lakos-
ság tüzelőanyag-ellátásában is. Közel száz-
ezer család számára biztosítunk tüzelő-
anyagot évről évre, így a költségek a gáz-
hoz képest körülbelül 60%-kal mérsékel-
hetők. Körülbelül tízezer család támogatá-
sát biztosítjuk egy ennél is olcsóbb, speci-
ális önkormányzati széntarifán keresztül,
ahol az ár fele a gázénak. Év elejétől azon
dolgozunk, hogy megteremtsük a feltétel-
rendszerét a lakosság legszegényebb réte-
geinek értékesítésre kerülő lignitár csök-
kentésének, hozzájárulva a kormány rezsi-
csökkentési politikájához. Sajnos a jelenle-
gi árampiaci árak nem kedvezőek, de bí-
zunk abban, hogy egy kedvező nyári piaci
helyzet alakulásával ennek feltételrendsze-
rét meg tudjuk teremteni.

Valaska József 1971 óta dol-
gozik a Mátrai Erőmű ZRt.-
nél, illetve annak jogelődjé-
nél. 1992-től a társaság első
számú vezetője, mint vezér-
igazgató, 1998-tól az igazga-
tóság elnöke. A Mátra me-
nedzsmentjének első számú

vezetőjeként hosszú ideje eredményesen és
nyereségesen irányítja, felügyeli a részvénytár-
saság tevékenységét.
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Ahazai áramtermelés közel húsz százalékát biztosítja a Mátrai Erőmű, amelynek kapacitása 950 MW



Lőrinci Heves me-
gye nyugati részén,
a Mátra és az Al-
föld találkozásánál
fekszik. A feltárt
bronz- és Árpád-
kori leletek szerint
e terület már abban
az időben is lakott
hely volt. A telepü-
lés nevét 1267-ben
említi egy okleveles
forrás, templomá-
val együtt. Az 1992-
ben ismét városi
rangra emelt tele-
pülés múltjáról és
jövőjéről Víg Zol-
tán polgármester-
rel beszélgettünk.

– Egykoron virágzott
a település ipara. Mi
a helyzet most?
– Lőrinci a XIX. szá-
zad végére iparosodott: megépült a cukor-
gyár, a Zsófia Malom, a Magyar Vulkán
Cementgyár és 1940-ben a Mátravidéki
Erőmű. Ipara 1945 után kiegészült tégla-
gyárral, keramit- és cserépgyárral, sajt-
üzemmel, sok szolgáltató vállalattal. A te-
lepülés a térség fontos foglalkoztatási köz-
pontjává vált. A Mátravidéki Erőműhöz
tartozó tórendszer körül az 50-es években
rendezett üdülő-, pihenő- és horgászcent-
rumot alakítottak ki. Az 1980-as évek
közepén megszűnt a Mátravidéki Erőmű
Vállalat, és így a lakótelep az önkormány-
zat tulajdonába került. 2000-ben az MVM
átadta új, 140 MW-os, készenléti gázturbi-
nás erőművét, ami azóta is csúcserőműként
működik. A selypi cukorgyárban 1998-ban
véget ért a termelés, utána csomagolóüzem-
ként működött, mára megszűnt. Ennek kö-
vetkeztében a környező nagyvárosok el-
vonzották a szakembereinket. Közülük
többen jelezték visszatérési szándékukat,
de sajnos a földrendezések idején kevés te-
rületet kaptunk, ahol ipari parkot lehetne
kialakítani. A magas aranykorona értékű
földjeinket nehéz átminősíteni, de próbá-
lunk a Nemzeti Földalappal egyezségre
jutni a 21-es út melletti területekről. A volt
orosz laktanya mellett már van néhány mű-
ködő középvállalkozás, és vannak további
jelentkezők is, akik a terület híján egyelőre
várakoznak. Bízunk abban is, hogy ha
2014-től felszabadul a kvóta, akkor a kör-
nyéken épül majd egy cukorgyár, hiszen a
hagyományaink, a régi szakembergárda és
a tudás még előhívható.

– A település az elmúlt évtizedben jelen-
tős átalakuláson ment át. Melyek voltak a
legnagyobb változások?

– Amikor 2002-ben polgármester let-
tem, fontosnak tartottam, hogy a település
fennállásának 750. évfordulójára városias
környezetet teremtsünk, hiszen Lőrinciről
olyan képet kell kialakítunk, ami azt su-

gallja, hogy érdemes itt élni. Tisztában vol-
tam azzal, hogy kertvárosi környezetben
élünk, így a külsőségeken nem tudunk vál-
toztatni, ezért inkább olyan infrastruktúrát
építettünk ki, hogy modern és fejlett okta-
tási intézményeink, sport- és civil életünk
legyen. Szerettünk volna létrehozni egy
városközpontot is, amihez 2010-ben nyer-
tünk forrást egy városközpont-rehabilitáci-
ós pályázaton, de a válság miatt, félve a fi-
zetési kötelezettségektől nem mertünk be-
levágni. De az évfordulóig van még 4 év,
így bízom benne, hogy ezt az álmot is sike-
rül valóra váltani.

– Sok középület megújult vagy meg-
épült. Melyek ezek?

– 2003-ban elkészült a családsegítő,
majd pár év múlva a szociális ellátó és
gyermekvédelmi intézmény új épülete.
2006-ban két új EU-konform játszótér át-
adására került sor. Az előző ciklusban a
bölcsőde, az óvoda és az iskola fejleszté-
sére 110 millió, a szakközépiskolára 220
millió forintot nyertünk. De szintén pá-
lyázati forrásból sikerült felújítanunk a
történelmileg első utcánk egyikét: a Rá-
kóczi utcát, amihez 160 millió forintot
kaptunk. Lefedésre került a csapadékvíz-
elvezető árokrendszer, a Polgármesteri
Hivatal parkolója térkőburkolatot kapott.
Ezen kívül több TÁMOP-, és TIOP-
pályázatunk volt, melyek 20-30 milliós
bevételt jelentettek. Összesen 600-700
millió forint értékben volt lehetőségünk a
fejlesztésekre. 2005 nyarán a Hatvannal
közösen nyert pályázat segítségével el-
kezdődött városunkban a szennyvízberu-
házás, ami a közelmúltban fejeződött be.
S most ugyan egy kissé megtorpantunk –
az EU-s pályázatok ciklusának zárása-
kor –, de folyamatosan figyeljük a pályá-
zati lehetőségeket, s részt veszünk rajtuk,
ami nem olyan egyszerű feladat, hiszen
Lőrinci a közel hatezer lakójával sem a

kis, sem a nagy tele-
pülések között nem
potenciális szereplő.
Pillanatnyilag azon
fáradozunk, hogy az
intézményeink ener-
getikai korszerűsíté-
sét megoldjuk a
KEOP pályázati ke-
retén belül.

– A kulturális élet,
a hagyományok, prog-
ramok, a civil élet
mennyire gazdag?

–Adr. Tokai Piros-
ka gyermekorvos által
vezetett Pitypang
Egyesületünk rendkí-
vül aktív. Több szak-
kört hoztak létre,
amely minden érdek-
lődésre számot tartó
programot, rendez-
vényt megvalósít, le-
gyen az néptánc,

sakk, kosárfonás, szövés, vagy akár főző-
tanfolyam. A hagyományőrző népdalkö-
rünk az idén 20 éves. Mindhárom telepü-
lésrészen (Lőrinci, Selyp, Mátravidéki
Erőmű) önálló nyugdíjasklubunk működik,
amelyek tagjai előadásokat, színházlátoga-
tásokat szerveznek, fürdőkbe járnak, s két-
hetente üléseznek. Programok tekintetében
vannak kiemelt rendezvényeink, mint a
fáklyás futás, amit a várossá válás évfordu-
lóján tartunk. Igen népszerű a városnapunk
is, amelyet Lőrinc névnapja környékén
rendezünk meg – ugyanis Szent Lőrinc a
védőszentünk. Klasszikus program ilyen-
kor a szépségverseny és a tűzijáték. Szep-
temberben tartjuk a 2002-ben, a Lőrinci
Város Jövőjéért Baráti Egyesület alapította
főzőversenyt, amely mára igazi gasztronó-
miai versennyé teljesedett.

– Lőrinci széles és jól működő testvér-
városi kapcsolatokkal rendelkezik. Mesél-
ne erről?

– Az osztrák St. Lorenz, a lengyel
Zduńska Wola, a szicíliai Santa Maria Di
Licodia városával jól prosperáló testvérvá-
rosi kapcsolatunk van, amelyeket folya-
matosan ápolunk. A legfrissebb, aláírás
előtt álló megállapodásunk az erdélyi
Sárközújlakkal már csak időpont-egyezte-
tésre vár.

Lőrinci, az élhető és emberléptékű kisváros

Víg Zoltán 1957-ben született
Pásztón. Gépésztechnikus és
felsőfokú számítástechnikai
végzettséggel rendelkezik, de
már tíz éve a város vezetését
tekinti hivatásának. Tizenkét
évig dolgozott három város-
részből (Lőrinci, Selyp,

Mátravidéki Erőmű) álló Lőrinciben önkor-
mányzati képviselőként, majd 2002-ben
megválasztották a város polgármesterének.
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Kelet és nyugat, a természet és a XXI.
századi elegancia találkozik egymással a
négycsillagos Hotel Cascade-ban, amely
2012 óta várja a vendégeit a Bükk és a
Mátra által határolt csodálatos völgy-
ben, Egertől 8 kilométerre. A Demjéni
Termál Völgyben kiváló gyógyvízre
épült néhány évvel ezelőtt a Demjén
Gyógyfürdő és Aquapark, amely római
kori hangulatot idéz, s különlegessége,
hogy az év minden napján hajnali 2 órá-
ig várja a vendégeket. A szállodából a
fürdő akár köntösben is megközelíthető,
s igazi élményt, kikapcsolódást nyújt
minden idelátogatónak. Tóth Péter igaz-
gatóval beszélgettünk.

– Milyen szolgáltatásokat nyújt ez a csodá-
latos szálloda?
– Szállodánk 50 szobával és négy konfe-
renciateremmel rendelkezik, és ötcsillagos
minőséget kínálunk négycsillagos árakon,
miközben a pihenés mellett ideális hely-
színt kínálunk különféle rendezvények le-
bonyolítására is. A hotelt és a karnyújtás-
nyira elhelyezkedő, a szállodához tartozó
Demjéni Gyógyfürdő és Aquaparkot ha-
zánk legújabban feltárt, 690 méter mélyről
feltörő gyógyvize táplálja, miközben maga
a gyógyvíz több tízezer éves. Szállodánk
légkondicionált konferenciatermeit termé-
szetes fény világítja meg. A legnagyobb te-
rem – amely két részre osztható – 200 fő
befogadására alkalmas. Emellett azonban
egy csaknem 100 fős, saját terasszal ren-
delkező különterem, továbbá három kisebb

tárgyalóterem áll rendelkezésre. A modern
technikai eszközök különféle konferenci-
ák, szimpóziumok, csapatépítő tréningek
és egyéb rendezvények magas színvonalú
lebonyolítását teszik lehetővé.

– Mitől különleges ez a hotel?
– AHotel Cascade szobái három külön-

böző hangulatvilágot tükröznek. A Natural
szobákat a könnyed légiesség jellemzi, az
Aqua szobák legmeghatározóbb eleme a
természet forrása, a víz, míg a Rustic szo-
bákat a visszatérő fa motívumok hatják át,
amelyek mind a szállodát körülölelő völgy
hangulatát igyekeznek becsempészni a
vendégek pihenésébe. ACascadeAqua Spa
segít elfelejteni a mindennapi gondokat, és
kényeztető attrakcióival segíti a testi-lelki
felfrissülést. A spa oázisban gyógyvizes él-
ménymedencével, finn szaunával, infrasza-
unával, gőzfürdővel, aromakabinnal,
sókamrával és merülőmedencével, vala-
mint tavasztól őszig kellemes terasszal vár-
ja a pihenni, kikapcsolódni, megújulni vá-
gyó vendégeket. A kellemes fürdőzés után
a vendégek a francia Terraké márka külön-
leges, a teljes harmóniát előtérbe helyező –
öt érzékszervre (látás, hallás, szaglás, ér-
zés, ízlelés) ható –, több mint 30 féle, sze-
mélyre szabott luxusmasszázsaival, rituá-
léival, kezeléseivel kényeztethetik testüket,
lelküket egyaránt.

– A gyógyvíz milyen betegségek kezelé-
sére alkalmas?

– A vizsgált összetevők alapján nátri-
um-kalcium-hidrogénkarbonátos, kemény
fluoridos, kénes gyógyvíz, amelynek je-

lentős a vas- és kovasavtartalma. A szer-
vezetbe jutó kén az ereket és a koszorú-
ereket tágítja, valamint a szív vérellátását
is segíti. A még több vizes élményre vá-
gyók akár köntösben is átsétálhatnak a
Cascade Hotelből a gyógyfürdőbe, ahol
fürdőkúrát vehetnek, amely kiválóan al-
kalmazható a reumatikus bántalmak
csökkentésére, az ízületek kopásos
degeneratív elváltozásának kezelésére,
továbbá csontritkulás, köszvény, csontsé-
rülések, ortopédiai műtétek elő- és utóke-
zelésére.

– Várható-e további fejlesztés a gyógy-
fürdőben?

– Gyógyfürdőnk népszerűségét jelzi,
hogy néhány év alatt megtöbbszörözte
vendégforgalmát, így néhány évvel ezelőtt
megfogalmazódott a bővítés gondolata. A
Demjén Gyógyfürdő és Aquapark ez év
végére barlangfürdővel bővül. A nyári idő-
szakban a gyógy- és élménymedencék
mellett gumikarikás rafting, kamikaze, va-
lamint osztott pályás csúszda, és külön ug-
rómedence is várja majd a vendégeket. A
„barlangfürdő” teljes hossza 760 méter,
ezekhez csatlakozik a „hegybe süllyesz-
tett”, 24 méter átmérőjű és 25 méter mély
csúszdatorony, a 133 méter hosszú sodró-
patak, sóbarlang, egy kétkupolás római,
egyhárom kupolás török fürdő, skandináv
szaunavilág valódi, nyáron is üzemelő
hóhempergővel. Itt találkozik majd kelet
és nyugat, hiszen magyaros étterem, vala-
mint török kávéház várja az ide látogató
vendégeket.

Különleges hangulat várja a vendégeket a Cascade Hotelben
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Pünkösdi hosszúhétvége (4 nap 3 éjszakától)

A tavasz utolsó hosszúhétvégéjén pihenjen a Hotel Cascadban,
esténként hangulatos élõzenével és ünnepi programokkal várjuk Önt
a Demjéni Gyógyfürdõ és Aqua - park közvetlen szomszédságában.
(47.000 Ft/szoba/éj)

Demjén by night (3 nap 2 éjszaka)

Töltse el hétköznapjait a gyógyvizek völgyében és gazdagodjon
a felfrissülés élményével, melyrõl aqua és medical spa gondoskodik.
(31.000 Ft/szoba/éj)

Hotel Cascade Resort & Spa****superior
3395 Demjén HRSZ 083/65 • Tel.: 06 36/688-700 • E-mail: info@cascaderesort.hu • www.cascaderesort.hu



A szilvásváradi Állami Ménesgazdasá-
got azzal a céllal hozták létre, hogy a ki-
emelten értékes és veszélyeztetett törté-
nelmi lófajtáik közül a gidránt és a lipi-
cait megőrizzék, illetve a magyar lovas-
sportot és lovas kultúrát a régi dicső fé-
nyébe állítsák vissza. A ménesgazdaság
igazgatója, Dallos Andor a legfontosabb
feladatokról és programjaikról mesélt
nekünk.

– Az intézmény központi költségvetési
szerv, amely önálló gazdálkodási jogkörrel
rendelkezik. Fő feladata a génmegőrzés,
mégpedig két lófajta: a lipicai és a gidrán
tekintetében. Lipicaiból 250, a gidrán faj-
tából 100 lóval rendelkezünk. Itt az anya-
kancák száma a lényeges, előbbiben 75,
utóbbiban 30 kancával rendelkezünk –
mondja a szakember.

Mint megtudjuk, ez a két lófajta kul-
túrtörténeti örökségünk, ezért is kell
megőrizni, átadni a következő generáci-

Állami Ménesgaz

Kisköre Heves megye déli csücskében,
a Tisza mellett, a megyehatáron fek-
szik. Mint Magyar Csilla polgármester
mondja, a Tisza-tó létrejötte annak kö-
szönhető, hogy Kiskörén megépítették
a vízerőművet, és vele együtt a tározót.
Ez alapvetően változtatta meg a város
gazdaságát is 1973-tól, hiszen a koráb-
ban mezőgazdaságból élő település ipa-
rivá vált.

ATiszta-tó ma már fontos turistacsalogató,
de – mondja a polgármester – Heves me-
gyén belül csak a 3. helyet foglalja el a lát-
ványosságok közül. Magyar Csilla szerint
azonban a turisztikai fejlesztésekhez szük-
ség van az érintett települések közti part-
nerségre, pénzre, és olyan szakemberekre,
akik tudják, hogy mit és miért érdemes fej-
leszteni. A képviselőtestületeknek csupán
koordinálniuk kell a fejlesztési folyamato-
kat, illetve a szolgáltatásokat. A megyei
fejlesztési koncepcióban a Hatvan–Gyön-
gyös–Eger tengely a meghatározó – tudjuk
meg a polgármestertől –, miközben véle-
ménye szerint Heves megye déli részét
kellene inkább fejleszteni, hiszen mind
gazdasági, mind foglalkoztatottsági szem-
pontból elmarad a megye északi részétől.
Márpedig a kitörési pontot a hevesi térség
déli részén egyértelműen a turizmus jelent-
hetné – mondja határozottan Magyar Csil-
la. Ugyanakkor leszögezi azt is, hogy be-
szélhetünk akár turizmusról, akár mező-
gazdaságról vagy iparról, a legfontosabb

mégis az lenne, ha megfelelő minőségű
utak épülnének.

Kisköre 2005-ben kapta meg a városi
rangot, 3500 lakosa van. Magyar Csilla azt
mondja, hogy az elmúlt években, bár a vá-
ros több pályázatot is elnyert, nem sikerült
megfelelően végrehajtani a fejlesztéseket.
Így az elmúlt három évben arra törekedtek,
hogy a projekteket megvalósítsák, illetve
újra elkészítsék. Megújult az iskola, ame-
lyet tavaly adtak át az eredetileg tervezett
2009 helyett. 2011-ben írtak alá egy funk-
cióbővítő városrehabilitációs pályázatot,
amelyben új művelődési ház, játszótér,
több közintézmény – köztük az óvoda –
külső felújítása, ifjúsági pont létrehozása,
járdák, új buszváró szerepel. A beruházás-
nak decemberre kel elkészülnie – tudjuk
meg a város első emberétől. Nagyszabású
Városi Gyermeknap, valamint iskolabú-
csúztató és nyárbúcsúztató háromnapos
rendezvények várják a település lakóit és a
turistákat.

A Tisza-tó fejlesztése kiemelt feladat
kell, hogy legyen, és kormányzati szinten is
elkötelezettségre van szükség. Magyar
Csilla úgy gondolja, fontos a település
megújítása – amely folyamatban van –, s az
erősödő gazdasági helyzet, amely januártól
valósult meg a Tisza-tavi városban. Kiskö-
rének ugyanis az év eleje óta semmilyen
adóssága nincs.A továbbiakban pedig a ter-
málvíz-hasznosítás, valamint az ifjúsági és
sportturizmus jelentheti a kitörési pontot –
teszi hozzá Magyar Csilla polgármester.

Magyar Csilla szociálpeda-
gógus, közoktatási szakértő,
drámapedagógus, 2010-től
Kisköre Város polgármeste-
re. Születésétől a Tisza-parti
településen él, elkötelezett az
itt élők életének jobbítása
iránt. Családgondozóként,

majd pedagógusként dolgozott, a családja is
Kiskörén él.
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A fiatalok felé nyitna Kisköre

Szilvásvárad:

Kevés olyan település akad, amely kis
méretével ellentétben oly sok ajándékát
őrzi a természetnek és az emberi szel-
lemnek, mint Szilvásvárad. A Bükk-
hegység már önmagában a látnivalók
kimeríthetetlen sokaságát kínálja a pi-
henni, túrázni vágyóknak.

Hazánk egyik legkedveltebb kirándulóhe-
lye a Szalajka-völgy, ahol a látogatók sza-
badon élvezhetik a csodás környezetet, a
friss, tiszta levegőt, a nyugalmat. A völgy-
ben elénk táruló patakok, vízesések,
pisztrángostavak csodás látványt nyújta-
nak. Az Ősember-barlang, a múzeumok, a
vadaspark látogatása elengedhetetlen része
kirándulásunknak, akárcsak az erdei kis-
vasúttal történő utazás. A tervek szerint
nyáron fejeződik be az Egererdő Zrt. beru-
házása, amely során megújult a kisvasút
állomásépülete, végállomás épült a
Gloriette tisztáson, utak és épületek újul-
tak meg, hibrid mozdonyt helyeztek üzem-
be a vonalon.

Szilvásvárad ad otthont a világhírű li-
picai ménesnek. A törzsménistálló, a ko-
csimúzeum, a lovastörténeti kiállítás, a

ATisza-tó fejlesztése kitörési pont lehet Kiskörének is



Programot, amellyel a lótenyésztés, a ló-
tartás jövőjét tudják megalapozni, bizto-
sítani. Ebből is kiemelkedik az oktatás, a
gyermekek és a ló kapcsolatának erősíté-
se. Fontos, hogy a ménesgazdaság a kör-
nyező iskolákkal, egyetemekkel együtt-
működve az oktatásban és kutatásban is
részt vesz. Programjai közül pedig mind
a passzív, mind az aktív programok sike-
resek. Népszerűek lovasbemutatóik, a
három napos rendezvények, az éjszakai
lovas showműsorok is.

Már a tervezés szakaszában van a lovas-
centrum fejlesztése is, ami 2014–2015-re
elkészül a mintegy 2,5 milliárdos beruhá-
zás kapcsán.

A közelmúlt legnagyobb sikereként pe-
dig megélték, hogy a Bécsi Spanyol
Lovasiskola meghívása után az igazgatónő
– Elisabeth Gürtler – személyesen látoga-
tott Szilvásváradra, és egy fedezőmént vá-
lasztott ki a spanyol iskolát lóval ellátó
piberi ménes számára.

daság: a lótenyésztés jövőjének megalapozása
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csodás környezet, friss levegő, nyugalom

legelő ménes megtekintése mind-mind fe-
lejthetetlen élményt nyújt. Horváth Lász-
ló miniszterelnöki megbízott vezetésével
elkészült a Kincsem – Nemzeti Lovas
Program, amely részeként jelenleg előké-
szítés alatt áll a szilvásváradi lovas köz-
pont fejlesztése: új stadion és fedeles
lovarda épülhet kiszolgáló létesítmények-
kel, teljes mértékben megújulhat a telepü-
lés központja: sétálóutca és parkolók ke-
rülnek kialakításra.

Itt található hazánk egyetlen református
körtemploma, a Bükkbe vezető tanösvény
végén magasodó Millenniumi Kilátó, de
hely- és őstörténeti kiállítás is várja a tele-
pülésre érkező vendégeket.

A szabadidős sportok kedvelői télen hó-
ágyúval, felvonóval, hókezelő géppel ren-
delkező sípályán hódolhatnak szenvedé-
lyüknek, de hazánk első kalandparkjában is
kihívások sokasága található. Szilvásvára-
don üzemel Magyarország egyetlen egy-
csöves bobpályája. Az extrém sportok ked-
velői ugyanúgy hódolhatnak szenvedé-
lyüknek, mint aki lovagolni vagy fogatot
hajtani érkezik a községbe, vagy csak egy
kellemes kerékpártúrát tervez a környéken.

A település gasztronómiai csodákkal
is szolgál. Gondoljunk csak a pisztrángra,
amely akár sütve, akár füstölve fensé-
ges étek, de több étterem kínál szarvas-
gomba felhasználásával készült specia-
litásokat.

Szilvásvárad az elmúlt években jelen-
tős fejlődésen ment keresztül, ezt bizo-
nyítja a folyamatosan emelkedő vendégéj-
szakaszám, amely a tavalyi évben megkö-
zelítette a százezret. A közintézmények
felújításra kerültek, bővültek, a belterületi
úthálózat 90%-a megújult. Jelenleg is
több beruházás zajlik a községben: új ra-
vatalozó és községháza épül, TDM rend-
szer kerül felállításra a turisták színvona-
lasabb és hatékonyabb kiszolgálása érde-
kében. A tervek szerint pályázati támoga-
tással elkezdődik egy új tűzoltószertár
építése, valamint a kerektemplom hom-
lokzati felújítása.

A településre látogató kirándulókat
hangulatos éttermek, négycsillagos well-
ness-szállodák, panziók és magánszállás-
helyek, valamint egész évben programok
sokasága várja.

www.szilvasvarad.hu

óknak. Másrészt idegenforgalmi szem-
pontból a turizmusban az élménynyújtás,
illetve a rekreáció a mai kor emberének

kiemelt fontosságú, mert ezáltal juthat
közelebb a természethez. A kormány en-
nek okán hívta életre a Nemzeti Lovas

Lipicai csikók: a lipicai és a gidrán lovak génmegőrzése történelmi kötelességünk



Varázslatos szállodák
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Parád a Mátra északi völgyé-
ben található, a turisták által
igen kedvelt, ebből adódóan
látogatott település. A fő att-
rakció a gyógyturizmus és a
szabadidő kulturált eltöltése,
s miután Mudriczki József
polgármester úgy látja, hogy
ez jó irány, a továbbiakban is
a gyógy-idegenforgalom fej-
lesztése a község fő célja.

Ami falunk 2100 fős település –
mondja Mudriczki József, majd
hozzáteszi: ebben az évben kö-
zös önkormányzati hivatalt hoz-
tak létre a szomszédos Bodony
községgel.A település a Károlyi-
ak idején virágozott fel, először
Markhot Ferenc írta le a vasas-
timsós kivételes ásványianyag-
tartalmú kőzetet, amiből oldatot
készítve a helyi fürdőkultúra
megindulhatott. A mára gyógy-
vízzé minősített vasas-timsós
gyógyvíz most már kórházi kö-
rülmények között kerül felhasz-
nálásra, nőgyógyászati kezelé-
sekre a Parádfürdői Állami Kór-
házban. Parádon és környékén
több forrás is található, részben
eltérő ásványianyag-összetétel-
lel, illetve aránnyal, amelyeket
ugyancsak hasznosítanak a helyi
kórházban gasztroenterológiai
utókezelésekre is. A parádi víz
palackozva, üzletekben is meg-
vásárolható.

Mudriczki József nagyon
fontosnak tartja, hogy a turiz-
mus folyamatosan fejlődjön
a településen, így pályázataikat a
település szebbé tétele és a láto-
gatottság növelése érdekében
célzottan készítik el. Fontosnak
tartja, hogy a fejlesztések által nö-
vekedjenek az eltöltött vendégéj-
szakák, valamint hogy tartani, il-
letve növelni tudják a rendezvé-
nyeik színvonalát. Július máso-
dik hétvégéjén tartják a Palóc
Napokat – amely a hagyomány-
őrzés mellett a gasztronómiát
helyezi előtérbe. Emellett 4 mú-
zeumot működtet a község ön-
kormányzata. A legújabb múze-
umot április végén vehették bir-

tokba a látogatók – a palóc ha-
gyományokat bemutató tárlatot
a község legrégebbi épületében
(Palóc ház) alakították ki. A táj-
házban a falu életéből össze-
gyűjtött hagyományos ruhákat,
felszereléseket, berendezési tár-
gyakat nézheti meg a közönség.
A volt tűzoltószertárban pedig
egy helyi fafaragó kiállítása lát-
ható. A parádfürdői – a Károlyi
hagyaték bemutatására hivatott
– Cifra Istállót ugyancsak a köz-
ség önkormányzata működteti.

Parád igyekszik a helyi és
környékbeli emberek számára
is kiváló környezetet biztosíta-
ni, s ennek szellemében fejlesz-
tették az iskolát is. Az ide járó
gyermekeknek lehetőségük van
az úszásoktatás mellett télen sí-
elni a Kékes-tetőn, illetve a Cif-
ra Istállóban lovagolni is meg-
tanulhatnak. A község első
embere szeretné, ha még több,
magas szolgáltatási színvonalú
szálloda lenne, ha a kórház tel-
jesen megújulhatna, és persze
jó lenne egy libegő is, hogy
fentről is csodálhassák az idelá-
togatók a vidéket.

A település kitörési pontja a
gyógyturizmus lehet. A polgár-
mester a térség zászlóshajójának
tartja az Erzsébet Park Hotelt
turisztikai szempontból, míg a
gyógyászatban értelemszerűen a
Parádfürdői Állami Kórházat. A
két létesítmény pedig a vendé-
gek, illetve a gyógyulni vágyók
érdekében együttműködési meg-
állapodást kötött egymással – te-
szi hozzá Mudriczki József.

Egerszalókon a mesés Shiraz
Hotel, Felsőtárkányban a va-
rázslatos Bambara Hotel hívo-
gatja a különleges hangulatra,
minden igényt kielégítő ven-
déglátásra vágyókat. Mind-
kettő távoli kultúrát idéz, pá-
ratlan hangulatot áraszt. A
családi vállalkozásban műkö-
dő szállodákat dr. Szepesi Ri-
chárd igazgató kalauzolásával
ismerhetjük meg.

– Hogyan kezdődött?
– Gyöngyösi születésű vagyok,
jogi egyetemet végeztem. A csa-
ládom 1988-ban költözött
Egerszalókra, családi házunk
azon a telken állt, ahol a Shiraz
Hotel épült fel. Az várható volt,
hogy a hőforrás fejlesztése a kö-
zeljövőben megvalósul, ezért
úgy gondoltuk, hogy létjogosult-
sága van egy idegenforgalmi
vállalkozásnak. A szomszédos
területek megvásárlásával tudtuk
elérni a megfelelő telekméretet,
amelyre egy négy csillag besoro-
lású szállodát építhettünk. 2003.
augusztus 1-jén nyitottunk. A
szálloda két ütemben bővült, ma
közel ötven szobával, az ehhez
kapcsolódó konferencia- és
gasztronómiai szolgáltatásokkal
száz vendég egyidejű kiszolgálá-
sát tudjuk biztosítani.

– Nagyon különleges hangu-
latú a Shiraz Hotel!

–Úgy gondoltam, nem elég, ha
csak azokat a szolgáltatásokat
nyújtjuk, ami elvárható egy négy-
csillagos kategóriájú háztól, vala-
mi újra, egyedire van szükség.
Bátran merem mondani, hogy ak-
kor egyedüli piaci szereplőként
hoztunk létre egy tematikus házat,
amely nemcsak belsőépítészeti
hangulatvilágában, hanem a szol-
gáltatásaival ismegjelenít egy kul-
túrát. A házban Közel-Kelet és
Észak-Afrika hangulata találko-
zik, és – mondhatom – nagyon
kedvelt, az eddigi eredmények és

vendégtapasztalatok igazán jók.
Vendégeinket az 1001 éjszaka vi-
lágába repítjük. Szökőkút, perzsa-
szőnyegek, vízipipa, arab kávékü-
lönlegességek és az étteremmesés
ízvilága, a tradicionális észak-afri-
kai fürdőház és az arab udvar gon-
doskodik arról, hogy egy percre se
tűnjön el az álom.Ahagyományos
Hammam-program, keleti masszá-
zsok, megtisztulási rituálék és für-
dők mind-mind a szálloda egyedi
stílusát erősítik.

– A beruházásokhoz sikerült
pályázati forrásokat kiaknázni?

– Az első ütem az akkori
Széchenyi Terv támogatásával
valósult meg. Ha az nem lett
volna, itt ma nem állna szállo-
da, nem adnánk főállású mun-
kalehetőséget közel ötven fő-
nek, nem biztosítanánk az ön-
kormányzatnak az egyik legna-
gyobb adózóként jelentős bevé-
telt. Amásik két ütemnél sajnos
nem kaptunk támogatást, pedig
már akkor is az ország legered-
ményesebb vidéki szállodái kö-
zé tartoztunk. Az utóbbi négy-
öt évben a TOP 10-ben va-
gyunk. Vendégeink nagyon
kedvelik a Hammam-világot, a
belső arab udvart a sósvizű
úszómedencével. Olyan sokszí-
nű szolgáltatást nyújtunk, hogy
vendégeink 90 százaléka házon
belül marad. Naponta többször
adunk szaunaszeánszokat, van
egy marokkói származású kol-
légánk: Abdul, aki a Hammam-
beli ceremóniákat szolgáltatja.

– Éppen a válság közepén
fogtak új szálloda építésébe…

– Mi is meglepődtünk azon,
hogy mennyire eredményes
a Shiraz működése, 2008-ban a
gazdasági válság idején is 75
százalékos kihasználtsággal, a
régióban legmagasabb átlagár-
ral működött.

Látván az eredményességet,
úgy döntöttünk, hogy egy új, öt-
csillagos színvonalú szállodát

A gyógyturizmus Parád kitörési pontja

Mudriczki József
Parádon született.
Végzettségét tekintve
erdész, de 15 éven át
Parádon vendéglátás-
sal foglalkozott, majd
az önkormányzatnál
dolgozott. Polgár-

mesterré választása előtt a község kép-
viselőtestületének tagja volt, majd
2010-ben polgármesterré választották.
Nős, egy lánya van és egy unokája.

ACifra Istálló

Amesés Shiraz Hotel vendégei az 1001 éjszaka világába csöppennek



építünk egy kicsit másra vágyó-
dó vendégkör kiszolgálására.
Felsőtárkányban találtunk egy
négyhektáros, természetvédelmi
terület által körülölelt területet,
ahol bővítési lehetőség is van. Itt
nyitottuk meg a Bambara Hotelt
2011 augusztusában.

– Mik az első eredmények?
– A Bambara nagyon ele-

gáns és különleges hangulatú
szálloda, már az első teljes
üzleti évben 65 százalékos át-
lagkihasználtságot ért el, orszá-
gosan az egyik legmagasabb át-
lagárral. Nyugat-afrikai hangu-
latra épül, a természetközeliség
nagyon meghatározó, és olyan
belsőépítészeti megoldásokat
tartalmaz, amelyek időtállóak.
Az afro-karibi hangulatot ba-
nánleveles napernyők, serte-
perte szurikáták, wellness-
kunyhók, kókuszos szau-
naszeánszok segítségével vará-
zsoljuk a Bambarába. Van egy
szenegáli származású kollé-
gánk, Boubu, aki kulcsfigurája
a szállodának. Rengeteg erdei
program kínálkozik, 300 mé-
terre a főbejárattól van egy kis-
vasút, ami a Bükk-Fennsíkra
visz fel egy vadasparkot érint-
ve, kiváló kerékpáros útvona-
lak vannak, 600 méterre talál-
ható egy gyönyörű erdei tó.
Házon belül különleges afrikai
szépségápolási és wellness-
szolgáltatásokat nyújtunk. Az
itt megszállók figyelemmel kí-
sérhetik egy négytagú szuriká-
tacsalád életét, a gyerekek
örömmel vesznek részt az afri-
kai állatok etetésében. Egzoti-
kus szállodánk méltán kapta
meg a 2012. Best of Buda-
pest&Hungary legjobb well-
ness-szállodája címet.

Szállodáink 16 km-re van-
nak egymástól, vendégeink
kölcsönösen mindkettő well-
ness- és gasztronómiai szolgál-
tatásait igénybe vehetik.

–Milyen fejlesztések zajlanak,
várhatóak még a két hotelben?

– Abban a szerencsés hely-
zetben vagyunk, hogy mindkét
házunk nagyon jó eredményt
produkál évek óta, és ezt a fi-
nanszírozó bankunk is méltá-
nyolja. Uniós támogatással
szobakapacitás-növelést, szol-
gáltatásbővítést hajtunk végre.
A Bambarában már elkezdő-
dött a munka. A terület méreté-
nek köszönhetően a lehető leg-
kisebb vendégzavarással tu-
dunk dolgozni, és természete-
sen kedvezményekkel, plusz-
szolgáltatásokkal kárpótoljuk
vendégeinket. Egyebek mellett
barlangfürdőt építünk, ritka-
ságnak számító elemekkel bő-
vítjük szaunaparkunkat és sza-
badidős szolgáltatásainkat. A
szálloda parkjában közel 3 hek-
táros területen megvalósuló
Büki Rejtélypark is egy igazi
különlegesség lesz, 7 tematikus
élményelemmel, amiben csil-
lagudvart, borospincét, víz-
esést, aktivitás- és pihenőudva-
rokat, fára szerelt „szarkafész-
keket” is létesítünk, azonkívül
a Bambara Beach-en egy kü-
lönleges kültéri, háromlépcsős
medencerendszert hozunk lét-
re. Mindezek nemcsak a gyere-
keknek és szüleiknek kínálnak
lehetőségeket az önfeledt ki-
kapcsolódásra, hanem kiváló
eszközök a csapatépítésre is.
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a Mátra lábánál és a Bükk kapujában

Dr. Szepesi Richárd
a mesés Shiraz és a
Bambara Hotel
igazgatója. Nős, 3
gyermek édesapja.
Jogi egyetemi vég-
zettsége után ameri-
kai üzleti iskolában

MBA-végzettséget szerzett. Kereske-
delmi és informatikai vállalkozásait
követően 2003-tól szállodafejlesz-
téssel és -üzemeltetéssel foglalkozik.

Az egzotikus Bambara autentikus nyugat-afrikai stílusban épült

Az afro-karibi hangulatú Mali Beach rövidesen bővül

A Best of Budapest&Hungary legjobb wellness-szállodája

Amarokkói ceremóniákat Abdul szolgáltatja




