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Egerben születtem, s azt mondják, az egri 
nők elszántsága legendás, így már maga ez 
a tény is arra kötelez, hogy az álmaim meg-
valósításában elhivatott és kitartó legyek. 

Heves megye közel áll a szívemhez sze-
retett nagyszüleim révén is, számtalan nyá-
ri vakációt és meghitt családi karácsony-
estét töltöttünk el velük Besenyőtelken. A 
művészet adta szépséghez és harmóniához 
kapcsolódó első élményeim is a nagyma-
mámhoz kötődnek: miközben kislány ko-
romban a hosszú hajamat fésülte, sokat 
énekelt nekem. Ilyenkor mindig külön-
leges nyugalom és boldogság töltött el. 
Meghatározóak voltak ezek a pillanatok, s 
talán innen indult el az a belső késztetés, 
amikor az önkifejezés igénye már tudato-
sabbá vált, s hogy végül a zenét válasszam 
élethivatásul. 

A zongorával való ismerkedésem Füzes-
abonyhoz köthető. Amikor a szüleim látták, 
hogy számomra a zene mekkora örömet 
okoz, mindenben segítettek, hiszen mindig 
is az volt nekik a legfontosabb, hogy meg-
találjam a saját utamat és boldog legyek. Ez 
a példaértékű támogatás lett a meghatározó 
három gyermekem nevelésében is.

Az idő múlásával egyre erősebben kö-
tődöm a gyökereimhez, szívesen látogatok 
vissza gyermekkorom helyszíneire, így szü-
lővárosomba, Egerbe is. Ez ösztönzött arra, 
hogy innen induljon el a ZeneVarázslat, ez 
legyen a bölcsője, amely mára rendkívül 
kedvelt, és szerteágazó, sokszínű tartalom-
mal bír. A mozgalom célkitűzése megmu-
tatni a klasszikus zenében rejlő szépsége-
ket és értékeket, megfejteni a zeneszerzők 
hangjegyek mögé rejtett üzeneteit. 

Különösen fontos számomra, hogy ez 
a csoda olyan régiókban is megtörténjen, 
ahol a gyerekek, vagy akár a felnőtt közön-
ség nem találkozik mindennap a klasszikus 
zenével. Emellett a koncertjeim során a 
négykezes műfaj népszerűsítését is fontos 
feladatomnak tartom, a Nemzetközi Négy-
kezes Zongoraverseny és Fesztivál az évek 
során Magyarország egyik legjelentősebb 
komolyzenei eseményévé vált. A tehetsé-
geket felfedező és mentoráló küldetésünk 
sikere abban is rejlik, hogy a zenei neve-
lés során bátorító és megerősítő közeget 
teremtünk, a ZeneVarázslat fesztiválokon 
a legnevesebb előadók előtt is oldott han-
gulatban léphetnek fel és mutathatják meg 
tudásukat a növendékek.

Nagy súlyt fektetek a ZeneVarázslat nép-
szerűsítésére a határon túli, zenét tanuló 
gyermekek körében is, melynek ma még 
kiemeltebb a szerepe Kárpátalján, ahová 

Kedves Olvasó! 

rendszeresen szervezünk online és szemé-
lyes megjelenéssel egyedi zongorakurzuso-
kat. Megrázó, amikor a foglalkozások köz-
ben megszólal a sziréna hangja, és átérzem 
az ott élők mindennapjainak szorongását. 
Ez késztetett arra, hogy idén április 8-án 
az egész országot megmozgató összefogást 
kezdeményezzek, amely során Magyaror-
szág 78 zeneiskolájában egyszerre szólaltak 
meg a hangszerek, a közös muzsikálással is 
imádkozva a békéért. 

Zongoristaként és emberként is példaké-
pem Liszt Ferenc, akit doktori disszertáci-
óm témájául választottam, és ezért vagyok 
különösen büszke arra, hogy 2020-ban 
munkásságomat Liszt Ferenc-díjjal ismer-
ték el. A közönség soraiban ülő gyermekek 
mosolya mindig a legszebb visszaigazolás, 
hiszen ők a legigazabb tükrök. Ha az ő nyel-
vükön szólalunk meg, a hangjegyekkel való 
utazásban társainkká válnak. Hiszem, hogy 
közvetlenséggel és a társművészetek bevo-
násával lehet elvetni a magot és kinevelni a 
jövő zeneművelő, zenekedvelő közönségét. 
Ezért is nagyon megtisztelők számomra 
Vásáry Tamás szavai: „a ZeneVarázslatban 
látom tovább vinni azt az örökséget, amit a 
diákság körében megálmodtam”.

A koncertjeim során én is számos lelki 
ajándékot kapok. Ilyenek voltak nemrégi-
ben egy nem látó kislány gondolatai is, aki 
így fogalmazta meg Grieg Reggeli hangu-
lat című művének elhangzása után érzéseit: 
„Álmodtam a zenével. Azt, hogy megint bá-
tor szívvel kezdem a napot, és őszintén re-
mélem, hogy ma is minden szép és jó lesz”.

A zene segít elmondani a kimondhatat-
lant, és boldog vagyok, hogy a hangjegyek 
által közvetíthetem, ahogy lélekhidakat ké-
pes építeni önmagunk és egymás felé.

Várnagy Andrea
Liszt Ferenc-díjas zongoraművész
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Jesse-Oltár 
A Mátra délnyugati lábánál található Gyöngyöspatai Kisboldogasszony-templom Jesse-
oltára Jézus családfájának királyi ágát mutatja be. Összesen hét országban található 
ilyen oltár, ezek közül a gyöngyöspatai a legnagyobb. 1610-1653 között lengyel fafaragó-
mesterek hársfából készítették. Középen, a gyertyapadon Jesse – aki a Biblia szerint Dá-
vid király apja volt – életnagyságú szobra fekszik, törzsökéből hatalmas, 8 méter magas 
fa sarjad. A fa ágain Jézus ősei – királyok, próféták, köztük Salamon és Dávid – ülnek, és 
tojásdad alakban keretezik a Mária születését ábrázoló festményt. 

ArAnyfácán
1934 óta változatlan formában és 
minőségben készül az Aranyfácán 
sűrített paradicsom Hatvanban. 70 
országban bejegyzett védjegy, ezzel 
együtt tradicionális MAGYAR TERMÉK, 
amely ízben, színben, aromájában a 
világ minden részén elismerést kapott. 
Kizárólag paradicsom felhasználásával 
készül, glutén- és laktózmentes.

csórréti-víztárOzó
A Mátraháza és Gyöngyössolymos 
települések között, festői szépségű 
természeti környezetben elhelyezke-
dő Csórréti-víztározó Magyarország 
legmagasabban, 534 méteren fekvő, 
ivóvízellátást szolgáló víztározója, 
ésés egyben víztisztító műve. 1971 és 
1977 között völgyzárógát építésével 
alakították ki a tározót, melynek északi 
oldalába három nagyobb vízfolyás 
torkollik. Építésének célja a Mátrában 
lévő települések, üdülők, szanatóriumok 
és egyéb közintézmények ivóvíz-mi-
nőségű vízszükségletének biztosítása, 
emellett árvízvédelmi, valamint a jövő 
nemzedékének természet- és tájvédel-
mi nevelésében, oktatásában betöltött kiadvány 2022
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Hevesi szŐttes
A hagyományőrző és hagyományteremtő 

HEVESI SZŐTTES országosan, sőt 
a Kárpát-medencében is jól ismert, elfogadott, 

tárgyiasult fogalommá vált. A hevesi 
vászonszőttesek megőrzik, továbbfejlesztik 

az Átány községben gyűjtött szedettes motívumokat, 
és a mátrai szőtteseknél alkalmazott csíkritmusokat, 

valamint a vászonszerkezetet. A mátrai „fejeles” 
és az átányi szedettes „élőképeinek” átírása 
újszerű, modern szőttes, ami jól illeszthető 

a mai lakáskultúránkba, jól szolgálja 
öltözködéskultúránk 
alapanyag-igényét.

Az egri csillAg
Az Egri Csillag világviszonylatban egyedül-
álló módon, az Egri borvidék borászai által 

első alkalommal, egységes brand alatt 
létrehozott borvidéki fehérbor-házasítás. 
Ugyan az Egri Csillag egy közös márka-
név, mégis minden, a terméket előállító 

borászat egyéniségét magában hordoz-
hatja, mert a készítésénél az a legfonto-

sabb szempont, hogy az adott termőhelyi 
karakter kapja a legnagyobb hangsúlyt, 

azaz terroir bor váljék belőle. Ezáltal 
lehetőség nyílik arra, hogy az így készült 

száraz fehérbor-különlegességen keresztül 
mutassák meg a helyi borászok egyedülál-

ló termőhelyi adottságaikat és történelmi 
hagyományaikat. Az Egri Csillagnak több 
karaktere is lehet, de a maga kategóriá-
jában, legyen az classicus, superior vagy 

grand superior, kiváló minőséget képvisel.
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Heves megye széles körű fejlesztések előtt áll

– Az Északkelet-magyarországi Gazdaságfej-
lesztési Zónához csatlakozva Heves megye át-
fogó fejlesztése valósulhat meg, ami páratlan 
lehetőséget nyújthat az itt élőknek.

– Az országban összesen négy gazdaságfej-
lesztési zóna jött létre, köztük 2020 őszén az 
Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési 
Zóna, amely hat megyét, Nógrádot, Hevest, Bor-
sod-Abaúj-Zemplént, Jász-Nagykun-Szolnokot, 
Hajdú-Bihart és Szabolcs-Szatmár-Bereget fog-
lalja magában. A zónához tartozónak tekintjük 
továbbá a határon túli, azon felvidéki, kárpátal-
jai és partiumi megyéket, járásokat is, melyek a 
zóna gazdasági életéhez ezer szállal kötődve – 
munkaerő-áramlás, beszállítói kapacitás, közle-
kedési infrastruktúra stb. – jelentőséggel bírhat-
nak. Kárpátalja vonatkozásában az ukrán–orosz 
háború új helyzetet teremtett.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal az 
Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel, va-
lamint a Heves Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamarával és a Heves megyei Agrárkamarával, 
továbbá számos más partnerével karöltve elké-
szített terveket és olyan projekteket, amelyek a 
gazdaság, a társadalmi innováció és a területfej-
lesztés szegmenseiben fogják össze a következő 
időszak fejlesztési irányait. 

– Milyen eszközökkel tervezik növelni a me-
gye népességmegtartó erejét?

– Heves megyét társadalmi-gazdasági szem-
pontból a kettősségek, valamint területspecifikus 
adottságok jellemzik. Ennek megfelelően össze-
tett megközelítési móddal tarthatók meg a me-
gye stratégiai erősségei, valamint csökkenthetők 
azok a gyengeségek, amelyek a térszerkezeti 
adottságból származnak.

Ami alapnak tekinthető, az az, hogy olyan 
lakóhelyi környezetet kell teremteni, ahol a fiata-
lok jól érzik magukat, a településük rendelkezik 
az alapvető és XXI. századi színvonalú közszol-
gáltatásokkal, legyen szó útról, járdáról, gyógy-
szertárról, vagy a gyermeknevelés okán elenged-
hetetlen, magas színvonalú bölcsődei ellátásról, 
óvodai, iskolai nevelésről, oktatásról. Helyben, 
vagy a közelben kell olyan munkalehetőséget 
biztosítanunk az iparban, az agráriumban, a tu-
rizmusban és/vagy a szolgáltató szektorban, ami 
stabil, előrelépést biztosító megélhetést jelent. 
Csodálatos természeti adottságaink önmagukban 
nem elégségesek a településeink elnéptelenedése 
ellen, a felsorolt feltételeket biztosítanunk kell. 
A kormányzat családtámogatási programjának 
eredményeit érezzük, de nekünk is hozzá kell 

Természeti szépségek sora, tör-
ténelmi borvidékek, pazar épített 
örökségek. Nem csoda hát, hogy 
a turisztikai útikönyvek hosszú ol-
dalakat szentelnek Heves megye 
látnivalóinak. Ám most elsőként a 
gazdaság felől közelítve tettük fel 
kérdéseinket dr. Juhász Attila Si-
monnak, a Heves Megyei Közgyű-
lés elnökének.

tennünk a lehetőségeinkhez mérten, hogy ez a 
törekvés eredményre vezessen.

– Milyen jövőt terveznek a városoknak és a 
kistérségeknek, az infrastruktúra hogyan fejlő-
dik tovább?

– A megye Eger–Gyöngyös–Hatvan gazdasá-
gi tengelyén, illetve a pufferzónában lévő tele-
pülések esetében az iparterületek bővítésének a 
lehetősége véges, ezért az elmúlt uniós fejlesz-
tési időszak TOP-forrásaiból megyeszerte meg-
indultak az iparterület-fejlesztések. Ezek a terü-
letek részben ismételten beteltek, részben még 
kialakítás alatt állnak, de itt is nagy, bizakodásra 
okot adó az érdeklődés. Lehetőség szerint arra 
törekszünk, hogy ezeket a területeket ne a me-
zőgazdaságban hasznosított termőterületekből 
vonjuk ki. Határozott cél a barnamezős területek 
hasznosítása. A fejlődő ipar mellett egy zöldebb 
megyét szeretnénk létrehozni. Folytatódik a ki-
sebb iparterületek fejlesztése is, célunk a területi 
egyenlőtlenségek lehetőség szerinti csökkentése, 
az ipari tengely szélesítése, munkahelyteremtés 
a megye déli és északi, e szempontból hátrány-
ban lévő régióiban is.

– A jelenlegi gazdasági helyzetben szüksé-
ges-e áttervezni a megyei működést, a koráb-
ban kitűzött gazdasági célokat?

Az áttervezés szükséges a szomszédunkban 
zajló háború és az elhibázott brüsszeli szankciós 
politika nyomán kialakult energiaválság okán, 
de alapjaiban nem ez lesz a meghatározó, hi-
szen az adottságaink nem változnak, a gazdasági 
környezet adott, a feltételek válnak nehezebbé. 
Heves megye gazdasága, ezen belül is ipari ter-
melésének meghatározó része a Hatvan–Gyön-
gyös–Eger tengelyre épül, és e tengely városai, 
illetve a tengely körüli pufferzóna az, ami legje-
lentősebb mértékben részesül ennek az előnye-
iből. Heves megye – adottságaiból következő-
en – egy vonzó befektetési környezet, s ennek 
megfelelően fontos feladat az iparterületek bő-
vítése. Ezeknél a fejlesztési elképzeléseknél az 
energiaellátás biztonságára fokozottabb hang-
súlyt kell fektetnünk, a korábban megszokott, 
relatíve olcsó és szinte korlátlanul növelhető 
energiaigények okán meglévő biztonság mára a 
múlté lett. Ha lezárul a háború – bízom benne, 

hogy ez mielőbb bekövetkezik, és a szankció-
párti brüsszeli elit is észhez tér – akkor sem jön 
vissza az ezt megelőző helyzet, erre reflektál-
nunk kell, akár lokális energiaellátó rendszerek 
(naperőműparkok, biomassza erőművek) segít-
ségével, hiszen Paks II. termelésének elindulása 
csak az évtized második felére várható.

– Hogyan segítik a vállalkozásokat és a vál-
lalkozóvá váló embereket?

– A vállalkozások és a vállalkozók támogatá-
sa nem egy tipikus önkormányzati feladat. A mi 
legnagyobb feladatunk a megfelelő infrastruktu-
rális környezet kialakítása, ami a nyomvonalas 
hálózatoktól kezdve az iparterületek kialakí-
tásáig terjed, de természetesen igyekszünk a 
kamarákkal meglévő kitűnő kapcsolatainkat is 
ennek szolgálatába állítani. Emellett igény ese-
tén a megyei önkormányzat 100%-os tulajdonú 
projektmenedzsment cégei pályázatírással, pro-
jektmenedzsmenti feladatok ellátásával segítik a 
sikeres munkát, valamint a megyei önkormány-
zat hivatala segíti a települési önkormányzatok 
településrendezéssel kapcsolatos tevékenységét 
a tervezett fejlesztéseik előmozdítása érdekében.

– A nagy hagyományú civil kezdeményezé-
sek milyen módon segítik a közösségi célokat?

– A civileket bevontuk a megyei fejlesztési 
tervek kidolgozásának folyamatába, illetve ők a 
gazdaságfejlesztési zóna alapdokumentumainak 
tervezésénél is fontos partnereink voltak. Szá-
mos és igen jól működő civil szervezet dolgozik 
a megyében a közbiztonság javítása, a sport, a 
kultúra, a szociális ellátások és az érdekvédelem 
területén. 

Az interjú teljes szövege a 
www.pannoniakincsei.hu-n olvasható.

Dr. Juhász Attila Simon
Három szakma mellett rendőrtiszti és 
jogi diplomával is rendelkezik. 2006-tól 
három cikluson át Felsőtárkány község 
polgármestere volt. 22 év vezetői ta-
pasztalattal 2019-ben került a Heves 
Megyei Közgyűlés élére. Nem idege-
nek számára a küzdősportok, katona-
ként, rendőrként speciális képzettséget 
igénylő egységek tagja, illetve vezetője 
volt. Nős, két gyermek édesapja.

A kiskörei kikötőben épült kilátó két egymás felé fordított hajótest illúzióját kelti

Az ügyfelek számíthatnak a kormányhivatalra

– Több hivatalban és különböző beosztásokban 
dolgozott a közigazgatás területén. Jelenleg, fő-
ispánként, mit tart elsődleges feladatának?

– Folyamatosan fejlődő, az új kihívások-
hoz alkalmazkodó, erős területi közigazgatást 
építünk. Az elmúlt évtizedben olyan működési 
struktúrarendszer alakult ki, amely képes meg-
felelni ennek az elvárásnak. Heves megyében a 
kormányhivatal és a járási hivatalok ügyfélszol-
gálatain évente közel egymillió ügyet intéznek 
az állampolgárok! Aktív a szerepünk a gazdasági 
stabilitás és a munkahelyek megőrzésében, vala-
mint a családok érdekében hozott kormányzati 
intézkedések megvalósulásában. Mindez szerte-
ágazó feladatellátást és nagy felelősséget jelent. 
Büszke vagyok a megyei kormányhivatal elkö-
telezett szakembergárdájára. A mostani nehéz 
és kihívásokkal teli időszakban is számíthatnak 

ránk az emberek, és igyekszünk ezt a bizalmat 
minden lehetséges eszközzel tovább erősíteni. A 
kormányhivatalhoz lehet benyújtani a nagycsa-
ládosok gázárkedvezmény iránti, valamint az 
elektromos gyógyászati segédeszközt használók 
áramkedvezmény-igényét. A többgenerációs 
családi házban élők is rezsicsökkentett áron jut-
hatnak gázhoz, az átlagfogyasztás mértékéig. Az 
ehhez szükséges hatósági bizonyítványt a telepü-
lési jegyzőktől kell kérni. Ezekben az esetekben 
a kormányhivatal szakemberei jogalkalmazási 
útmutatással támogatják a jegyzők munkáját. 

– Milyen fejlesztésekkel tudják egyszerűbbé 
és kényelmesebbé tenni az ügyintézést? 

– Manapság mindenkinek ott a kezében a 
mobiltelefon, a modern technika alkalmazása 
sok új lehetőséget jelent. Szívügyem az elekt-
ronikus szolgáltatások minél szélesebb körben 
való megismertetése. Már a Heves megyei kor-
mányablakokban is elérhetőek a mesterséges 

A Heves Megyei Kormányhivatalt 
2022 júniusától Ignácz Balázs veze-
ti. A megye főispánjaként fontosnak 
tartja, hogy a kormányhivatal szak-
szerű és ügyfélbarát módon bizto-
sítsa az alapvető állami szolgálta-
tásokat, ugyanakkor hatékonyan 
részt vállaljon a megye gazdasági 
fejlődésében és a családokat segítő 
intézkedések végrehajtásában. 

intelligenciával támogatott, érintőképernyős 
önkiszolgáló ügyintézési pontok. Az úgyneve-
zett MIA-pontokon ügyintézői beavatkozás és 
sorban állás nélkül lehet meghatározott ügyeket, 
például vezetői engedély és személyi igazolvány 
pótlását intézni. Az ügyintézés során kulcsfon-
tosságú az ügyfél azonosítása. Az önkiszolgáló 
terminálok ehhez minden szükséges eszközzel 
– beépített kamerával, modern arcképazonosító 
szoftverekkel – rendelkeznek. Az elmúlt évek 
egyik legjelentősebb digitális fejlesztése az e-be-
jelentő, amely lehetővé teszi az adatváltozások 
– például a lakcím módosulása – és a közműát-
írások kényelmes, akár otthonról való intézését. 

– Léteznek-e még fejlesztési lehetőségek He-
ves megye számára a turizmus területén?

– Kitűnő turisztikai adottságokkal rendelke-
zünk. Szálláshelyfejlesztésre, a Tisza-tó, a két 
történelmi borvidék, a Bükk és Mátra lehetősé-
geinek kiaknázására, országos ismertségének 
növelésére nagy szükség van. A megyénk gyö-
nyörű, s úgy hiszem, ezt minél több embernek 
meg kell mutatnunk! ■

Gyorsabb ügyintézés az önkiszolgáló terminállal

Egerben született 1976-ban. Gazda-
sági agrármérnök. A Mezőgazdasá-
gi és Vidékfejlesztési Hivatal megyei 
kirendeltségét, majd a kormányhivatal 
agrár- és vidékfejlesztést támogató fő-
osztályát vezette. A főispáni feladatra 
a Magyar Államkincstár agrártámoga-
tási feladatok végrehajtásáért felelős 
igazgatói posztjáról érkezett. Nős, két 
leánygyermek édesapja. 

Ignácz Balázs

Eger vára Magyarország leglátogatottabb vidéki 
múzeuma. Valamennyien őrzünk élményeket 
Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének 
lapjairól. A folyamatosan megújuló vár különleges 
attrakciókat és kiállításokat kínál a látogatóknak. 
Dr. Kelenik József, az egri Dobó István Vármúzeum 
szakmai igazgatóhelyettese ezekről mesélt maga-
zinunknak.

– Hogyan változik a vár, milyen új attrakciókkal és 
szolgáltatásokkal találkozhatnak a látogatók? 

– Az Egri Várban 2022. szeptember 30-án fejeződtek 
be az „Egri Vár és erődrendszer turisztikai fejlesztése” 
című, uniós és állami támogatásból megvalósuló pro-

jekt építési munkálatai. Ennek keretében megújult a 
déli várfeljáró, megépült egy új, a pénztáraknak és az 
információs egységnek helyet adó, európai színvonalú 
fogadóépület. 220 év után újjáépült a vár impozáns 
nagyságú Varkoch-bástyája, ami mind a vár, mind a 
város képét megváltoztatta. A délnyugati ágyúdomb-
ban látogatóközpont, és 4K felbontású filmek vetítésé-
re alkalmas, 70 fős moziterem létesült. Az országban 
egyedül itt lesz látható a Szász Attila által rendezett, a vár 
ostromáról megemlékező „Eger, 1552” című rövidfilm. 

Befejeződött az egykori Cipóosztó Ház rekonstruk-
ciója, ahol a látogatók a török kor gasztronómiájával 
ismerkedhetnek meg. Az épület alatti Nagypincében a 
múzeum munkatársai hamarosan látogathatóvá teszik 
a népszerű Börtönkiállítást. A Dobó István Vármúzeum 

az új épületekben és terekben – az esz-
közbeszerzések lezáru-

lását követően, 

remélhetőleg 2023 tavaszától – új tárlatvezetésekkel, 
új múzeumpedagógiai foglalkozásokkal és új turiszti-
kai attrakciókkal várja a látogatókat. 

– A déli várfal állagmegóvó felújítása, a Szép 
bástya helyreállítása valósulhat meg idén. Mi min-
dent jelent ez? 

– A vár déli részén jelenleg is zajlik egy másik, a falak 
megmaradását szolgáló, állagmegóvó munka. A szakér-
tő kőrestaurátorok kívül-belül kijavítják, kiegészítik a vár 
több mint 400 éves déli falát, melyen – új látványosság-
ként – helyreállítják a gyilokjáró ácsolatát is. Nagy lendü-
lettel folyik a 2020-ban megsérült Szép bástya falainak 
megerősítése és helyreállítása. Az itteni munkák során, 
a bástya földtöltéséből egyedülálló régészeti szenzáció-
ként előkerült egy több mint három méter hosszú, kiváló 
állapotban megőrződött török ágyúcső is.

– Milyen kiállítás látható a Petőfi 200 emlékév 
keretében?

– 2022. október 14-én nyílt meg a Dobó István Vár-
múzeum Ziffer Sándor Galériájában egy különlegesen 
szép kiállítás, mely az Érzelmek hullámhosszán – Petőfi 
Sándor költői világa és a romantika festészete Magyar-
országon (1820–1870) címet viseli. A tárlaton olyan 
ismert és kivételes művészek munkái kaptak helyet, 
mint Madarász Viktor, Benczúr Gyula, Székely Bertalan, 
Lotz Károly és Munkácsy Mihály. A kiállítás, amely a Pe-
tőfi 200 – Petőfi-emlékév keretében, a Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatásával valósult meg, 2023 májusáig 
lesz látogatható.

Az Egri várban megelevenedik a történelem



Heves megye 2022 • www.pannoniakincsei.hu6 Heves megye 2022 • www.pannoniakincsei.hu 7

– Nem könnyű az önkormányzatok munkája 
a mostani gazdasági környezetben. Hogyan 
alakul Lőrinci helyzete?

– Lőrinci a saját erős fejlesztései mellett 
az utóbbi évek sikeres pályázati programjai-
nak köszönheti fejlődését. Húsz éve vezetem 
a várost, s tapasztalatom szerint akkor lehet 
elkerülni a fejlesztési megtorpanásokat, ki-
maradásokat, ha a polgármester és a térség or-
szággyűlési képviselője között jó az együttmű-
ködés. Képviselőnkkel, Szabó Zsolttal nagyon 
jól tudunk dolgozni. 

A település 2019-ben a zöld város program 
első ütemében TOP-pályázat keretében 418 
millió forintot nyert, amelyből a polgármesteri 
hivatal, a templom és az OTP Bank közötti te-
rületet alakítottuk át a mai kor igényeinek meg-
felelően, új térburkolattal és utcabútorokkal 
ellátva. Az Árpád út két oldalán található park 
a Petőfi-szoborig szintén megújult, illetve szer-
vizút készült a páratlan oldalon. A beruházás 
eredményeként fitnesz-komplexum jött létre. A 
polgármesteri hivatal és a templom környékén 
újjáépültek és kibővültek a gépjárműparkolók. 
A helyi utak a település 119 millió forintos sa-
ját forrásából korszerűsödtek. 

2020 folyamán szintén saját forrásból fel-
újítottuk a belvárosi kerékpárutat 300 millió, a 
helyi utakat pedig 68 millió forintból. Tavaly 
a helyi gazdaságfejlesztés címén elnyert 317 
millió forintból helyi piacot alakítottunk ki – 
fedett és nyitott térrel –, a Közösségi Ház teljes 
felújításával és egy új gazdabolt hozzáépítésé-
vel. A meglévő épületben a felújítást és átalakí-
tást követően több új üzlethelyiségnek is alkal-
mas tér jött létre, amely gyorsan bérlőkre talált. 

– Öt éve ünnepelték alapításuk 750. évfor-
dulóját. A jubileumi összegzés után milyen 
tervek születtek, és mit tudtak megvalósítani?

– A „Zöld város II. ütem” pályázat 600 millió 
forint forrásából megújult a település központjá-
ban található kegyeleti park, a könyvtár és a Kö-
zösségi Ház udvara, illetve az erőműi lakótelep 

A város a gazdasági recesszió ellenére, sikeres pályázati tevékenysége és stabil költségvetése okán biza-
kodva tekint a következő évekre. Töretlen fejlődésének és kivételes természeti adottságainak köszönhetően 
Lőrinci mára Heves megye magas színvonalú városi létet biztosító településeinek egyike. Minderről Víg Zol-
tán polgármester számolt be magazinunknak.

központi része. Míg az idei évben ugyancsak a 
pályázat keretében már átadásra került a szabad-
téri színpad, és várhatólag megnyílik a települé-
sen egy elektromos autótöltő állomás is. 2021-
ben valósult meg Lőrinci gesztorságával, több 
település közös pályázatának eredményeként 1,1 
milliárd forint pályázati támogatásból a Hatvan 
és Apc közötti 14 km hosszú kerékpárút. 

Az önkormányzat előző képviselő-testülete 
30 millió forint támogatást adott a plébániának, 
hogy a templom felújítása elindulhasson. A 
templom tervezett homlokzati felújítási mun-
kái az idei évben befejeződtek. Az önkormány-
zat saját forrásából újult meg idén a Selypi 
Óvoda és Lőrinci Sporttelep kerítése, a helyi 
temető ravatalozó épülete, és átadtunk egy új 
urnafalat. Belügyminisztériumi támogatásnak 

köszönhetően jelenleg fo-
lyamatban van az általános 
iskola villamos hálózatá-
nak felújítása csaknem 70 
millió forintos költség-
gel, valamint a település 
erőműi lakórészén lévő 
buszmegálló felújítása és 
bővítése. 

– Lőrinci a Mátra és az 
Alföld találkozásánál fek-
szik. Hogyan kapcsolódik 
a város az országos közle-
kedési hálózatba?

– Szerencsére jó a vo-
nat- és a buszközlekedés. 
Helyben is van munkale-
hetőség, de közel vagyunk 
Hatvanhoz, ahol nagy cé-
gek telepedtek le, illetve 

Budapest vonzáskörzetében is sok munkahely 
vár munkaerőt. Nyilván mindenki a szerint vá-
laszt, hol találja meg legjobban a számítását.

– Melyek voltak a legutóbbi beruházások? 
Sokan választják Lőrincit lakóhelyül?

– Mindig lehet még jobb, de alapvetően 
rendben vagyunk. Odafigyelünk, hogy élhető 
legyen a város minden korosztály számára. A 
lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde Rákóczi 
utcai óvodai telephelyének infrastrukturális 
fejlesztése című TOP-pályázat során 72 millió 
forintból valósult meg az intézmény magas-
tető-szerkezetének építése. A selypi városrész 
művelődési házának parkjában új játszóeszkö-
zök várják a kicsiket. A beruházásra 8 millió 
forint saját erőt biztosított az önkormányzat. A 
Szociális Ellátó Intézmény Bem utcai épületé-
nek energetikai felújítása – TOP-pályázat ke-
retében, 53 millió forint támogatással – külső 
hőszigeteléssel, nyílászárók cseréjével, napele-
mek elhelyezésével, befejeződött.  

Az utóbbi időben érzek kisebb visszaván-
dorlási hullámot, sőt olyanok is vesznek ná-
lunk ingatlant, akik soha nem éltek itt, de az 
utolsó 10-12 évben megvalósuló fejlesztések 
vonzóvá tették számukra a települést. ■

Lőrinciben egymást követik a fejlesztések

A Szent Mihály-templom 1695-ben épült, majd 1775-ben barokk stílusban építtették újjá

Víg Zoltán
1957-ben született Pásztón. Gépész-
technikusi és felsőfokú számítástech-
nikai végzettséget szerzett, azonban 
ma már húsz év óta a város vezetését 
tekinti igazi hivatásának. Tizenkét évig 
dolgozott a három településrészből – 
Lőrinci, Selyp és Erőmű – álló város 
önkormányzati képviselőjeként, majd 
2002-ben megválasztották Lőrinci 
polgármesterének.

Füzesabony ígéretes korszak küszöbén áll

– Polgármesteri célkitűzése, hogy a térség való-
di központjává válhasson Füzesabony. Hol tart 
ez a folyamat? 

– A fejlesztéseknek köszönhetően a Rákóczi 
úton megtörtént a közművek cseréje, megújult 
a csapadékvíz-hálózat, illetve maga az út is a 
vasútállomástól az iskoláig. Új burkolatokkal 
látják el a főutcát, növekszik a zöldterületek 
nagysága. A buszmegálló helyén egy többfunk-
ciós épületet alakítanak ki, a buszfordulóban egy 
buszváró épül, mely az utazók kényelmét szol-
gálja. Megoldódni látszik a parkolás is, hiszen 
kétszázhatvan parkolóhelyet alakítunk ki. A pi-
accsarnokot és környezetét is fejlesztjük. A piac 
szabadtéri helyszíne egy rendezett felületen és 
egy fedett-nyitott tető alatt valósulhat meg, mel-
lette már kialakították a parkolót. Természetesen 
itt is arra törekeszünk, hogy növeljük a zöldfe-
lületet, és fejlesszük a kapcsolódó közműveket. 
A vasútállomás környékén, a Baross téren és a 
Rákóczi úton rekreációs és pihenőparkot alakí-

tunk ki. A városi rendezvények fogadására alkal-
mas eseménytér a Rákóczi úthoz kapcsolódva 
válik rendezetté. Közel százhúsz fát ültetünk, 
több mint ötezer cserjével, és minden felújított 
területen gyepesítenek. A zöldített felület közel 
kilencezer-kétszáz négyzetméternyi terület lesz, 
de ez a munkafázis majd csak a folyamat végén 
valósul meg.

– Milyen előnyök származnak a város opti-
mális földrajzi helyzetéből?

– A modern Füzesabony jelenleg 7800 lako-
sú város, az Észak-Alföld és az Északi-közép-
hegység határán. A földrajzi adottságainak kö-
szönhetően összekötő szerepet tölt be e két nagy 
tájegység és a főváros között. Településünk 
fontos vasúti csomópont, s itt halad az M3-as 
autópálya is. 

– A turizmus területén tudnak élni a Tisza-
tó és a Hortobágyi Nemzeti Park közelségével?

– Elkészült a Füzesabony–Szihalom közötti 
kerékpárút. Így könnyen megközelíthető a Zsóry 

A hevesi kisváros optimális földrajzi 
helyzete mellett más előnyökkel is 
rendelkezik. Szabad munkaerő-ka-
pacitással, beépíthető területekkel, 
a befektetői igények infrastrukturális 
kiszolgálásával. Nagy Csaba pol-
gármestertől kértünk interjút.

Gyógy- és Strandfürdő, de akár Mezőkövesd, 
Bogács és Cserépfalu településeken keresztül 
Bükkzsércig is elbiciklizhetnek a kerékpáros 
turisták. 

– Több mint 40 civil szervezet működik a vá-
rosban. Mennyire aktív a tevékenységük?

– A közösségi élet és a civil kezdeményezé-
sek támogatása kiemelten fontos a város közéle-
te szempontjából. Ennek egyik példája a 2015 
óta minden évben megrendezésre kerülő „Le-
gyen Tánc!” nyárzáró városi fesztivál. Említést 
érdemel még a szintén rendszeresen megtartott 
Füzesabonyi Civil Expó sokszínű rendezvénye.

A civil szervezetek közül kiemelném a Fü-
zesabonyi Kertbarát Kör Egyesületet, a Füzes-
abonyi Nyugdíjas Polgári Egyesületet, a Füzes-
abonyi Polgárőrséget és a Füzesabonyi Szent 
Flórián Tűzoltó Egyesületet, amelyek egytől 
egyig kiemelkedő tevékenységet végeznek. 

Az interjú teljes szövege a 
www.pannoniakincsei.hu-n olvasható.

A teljeskörűen felújított Arany János út

1972-ben született Egerben, de gyer-
mekkora óta Füzesabonyban él. 1999-
ben a GATE Mezőgazdasági Főiskolai 
Karán gazdasági mérnöki, 2004-ben 
a Nyugat-magyarországi Egyetemen 
közigazgatási szakértői diplomát szer-
zett. Több mint húsz éve dolgozik a köz-
igazgatásban. 2014 óta Füzesabony 
polgármestere. Két felnőtt és két kiskorú 
gyermek édesapja.

Nagy Csaba

Tavaly adták át az új Közösségi Házat és a Lőrinci Árkád piacteret

Sirok ott szerepel a megye turisztikai térképén

– Akár több napra is elegendő programmal, 
látnivalóval tudják fogadni a településre érke-
zőket? 

–  Sirok a régió egyik legszebb fekvésű tele-
pülése. Legfőbb nevezetességünk a vár, amely 
minden évben sok-sok látogatót vonz. Szeren-
csére jól állunk a szálláslehetőségek terén, amit 
hála Istennek, ki is használnak az ide látogató 
és pihenni vágyó turisták, családok, baráti tár-
saságok. A tavasztól őszig terjedő időszak a leg-
vonzóbb a turisták számára, ekkor látogatnak a 
legtöbben hozzánk. Ilyenkor – persze leginkább 
nyáron – megtelnek a vendégházak, a vendég-
lők. Egy szó mint száz, sokféle lehetőséggel ren-
delkezünk mind szállás-, mind pedig kirándulási 
lehetőségek tekintetében. 

Igen népszerű az „Interaktív séták a Tar-
na völgyében” projekt keretében megvalósult 

tanösvényrendszer, amely Sirokban három, 
Szajlán egy tanösvényen belül mutatja be Sirok 
és környéke természeti és épített örökségét. Ter-
mészetesen ajánljuk a vendégeinknek a környék, 
Recsk, Parád és Mátraderecske látnivalóit is.

– Az Országos Kéktúra 21-es és 22-es szaka-
sza is érinti a települést…

– Igen, és ez is jól érezhető: sok bakancsos 
turista is megfordul a községben. Ha éppen csu-
pán egy kis pihenőre van szükségük, vagy sze-
retnének egy finom ebédet enni, akkor beülnek 
a Sirokban található vendéglők egyikébe. Ter-
mészetesen a vár miatt is sok túrázó megfordul 
erre. Akadnak olyanok, akik először megnézik a 
várat, és csak utána indulnak el a turistaútvona-
lak valamelyikén. Másoknál pedig a kiadós túra 
éppen a várban ér véget, s így ők, ha alkonyattáj-
ban érkeznek, megcsodálhatják a naplementét is.

– Az évente megrendezett Várnap milyen 
rendezvényekkel várja az érdeklődőket?

– Néhány éve már az egynapos rendezvényt 
pünkösd vasárnapján tartjuk. Rengeteg prog-
ramot kínálunk az ide látogató vendégeknek. 
A gyerekek mászhatnak falat, kipróbálhatják a 
népi játékokat, az arcfestést, a csillámtetoválást, 
a gyöngyfűzést, a korongozást, s ezeket mind-
mind a várnyeregben. Fent, a vár bejárata előtt 
íjászkodhatnak is. 

Természetesen ezek a programok a felnőt-
teket is elszórakoztatják. Különböző íjász- és 
harci bemutatókat szokott tartani például a Mát-
rai Farkasok Íjász Egyesület. Idén meghívtuk a 
Debreczeni Arany-Keresztes Lovagok Egyesü-
letét is, akik szintén különböző harci eszközök 
és harci jelenetek bemutatásával szórakoztatták 
a közönséget. Este a Sportcsarnokban szokott 
folytatódni a mulatság. Hagyománnyá vált, 
hogy ilyenkor választjuk meg a település dísz-
polgárát, ez ebben az évben sem volt másként. A 
rövid ünnepséget színházi előadás követi, majd 
a Várnapot zenés tűzijáték zárja. ■

A Mátra és a Bükk találkozásánál 
lévő Tarna-völgyi község mások 
mellett híres hazánk egyetlen bar-
langváráról, az egészen egyedül-
álló Nyírjes-tóról és a különleges 
barlanglakásokról. Tuza Gábor 
polgármesterrel Sirok turisztikai 
vonzerejéről, az abban lévő lehe-
tőségekről beszélgettünk.

A Szeplőtelen Fogantatás temploma esti fényben

1957-ben született Sirokon. Tanulmá-
nyai elvégzése után agronómusként 
helyezkedett el, majd 1985-ig külföl-
dön dolgozott. 1990-től a település 
képviselő-testületének, 1998 és 2010 
között pedig a Heves Megyei Közgyű-
lés tagja. 2010-ben Sirok alpolgár-
mesterévé, 2014 őszén polgármes-
terré választották. Nős, egy gyermek 
édesapja.

Tuza Gábor
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A társaság a Mátra, a Nyugat-Bükk és a Heves–Bor-
sodi-dombság állami erdeinek vagyonkezelését 
végzi, mintegy 75 000 hektár területen, tudtuk 
meg Dobre-Kecsmár Csabától, a cég vezérigazga-
tójától. Erdőterületeik kétharmada nemzeti vagy 
közösségi (Natura 2000) oltalom alatt áll, ezért szo-
ros kapcsolatot ápolnak ezen területek természet-
védelmi kezelőivel, a területileg illetékes Nemzeti 
Park Igazgatóságokkal.

A Mátra és a Bükk erdőségei közkedvelt kirándu-
ló célpontnak számítanak, napjainkban már nem 
csupán a belföldi, hanem egyre inkább a külföldi 
turisták körében is. A társaság ezért tartja igen fon-
tosnak a mögöttük álló évtized fejlesztési munkáit, 
amelyeknek keretében felújítottak számos turista-

házat, kilátót, erdei pihenőhelyet, valamint az álta-
luk működtetett három kisvasút – Mátravasút, Felső-
tárkányi ÁEV és Szilvásváradi ÁEV – is fejlődni tudott.

Akkreditált erdészeti erdei iskoláikban, Szil-
vásváradon és Mátrafüreden, környezeti nevelési, 
szemléletformálási célú erdészeti nyílt napjaikon 
évente 6-8 ezer általános és középiskolás gyermek-
nek mutatják meg az erdők élővilágát és az erdé-
szek mindennapi munkáját.

Az elmúlt időszakban az erdészeti szakma nyi-
tott a társadalom széles rétege felé, és megtanul-
tak élni a kor technikai vívmányai által nyújtott 
kommunikációs lehetőségekkel. A társadalomnak 
az erdők, és ezzel egy időben az erdészek irányába 
támasztott fokozódó elvárásainak úgy tudnak meg-

felelni, ha egyre szélesebb rétegek értik meg, hogy 
az erdész munkája több mint szimpla favágás.

El kell fogadtatni az emberekkel, hogy az er-
dészek a letéteményesei annak a szintetizáló fo-
lyamatnak, melynek eredménye az erdők hármas 
alapfunkciója – gazdasági, védelmi, közjóléti – kö-
zötti egyensúly megteremtése.

Az EGERERDŐ Zrt.-nek kiemelt feladatot jelent a 
kormányzat által meghirdetett Országfásítási prog-
ram végrehajtása – mondta befejezésül Dobre-
Kecsmár Csaba vezérigazgató –, az erdők CO2 
megkötési szerepének tudatosítása, a megkezdett 
Bejárható Magyarország program továbbvitele, és 
az erdőkből kitermelt fának – mint megújuló nyers-
anyagnak és energiaforrásnak – a népszerűsítése.

Természetközeli erdőgazdálkodás Hevesben
Az egererDŐ erdészeti zrt. állami tulajdonú vállalat, melynek munkatársai egy személy-
ben jó erdőgazdák, lelkes természetvédők és a közjóléti igény fáradhatatlan kiszolgálói.  
A vállalat szakemberei felkészülten és elhivatottan végzik munkájukat.


