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A tartalomból

Egri egyetem, történelmi pillanat 

Sport – Egri olimpikonok

20–21

Új igazgató a kórház élén

12

VÁSÁROLJ AUGUSZTUS 9-ÉN KEDDEN 
10 VAGY AKÁR 50% KEDVEZMÉNNYEL AZ 
AGRIA PARK MEGJELÖLT ÜZLETEIBEN!
Amennyiben az adott üzletben más kedvezmény is érvényben van, a kedvezmények összevonhatósá-
gáról az üzletek saját hatáskörükben döntenek. Egy vásárlás alkalmával kizárólag egy kupon váltható be 
az egri Agria Parkban. A kupon kizárólag a feltüntetett napon használható. A kedvezmény készpénzre 
nem váltható. További részletek az üzletekben! A kuponokat a www.agriapark.hu weboldalról és a 
bevásárlóközpontban található információs terminálokról is kinyomtathatod!  

Napijegyre és szolárium használatra.

Kozmetika 3:1 - szemöldök szedés+festés+szempillafestésre,
20 perces gyógymasszázsra

Minden használt játékszoftverre

Hajvágásra

5.000 Ft vásárlás felett ajándék kávé, vagy öngyújtó.

Megjelölt termékekre.

Teljes árú budmil termékekre.

Minden Douglas márkájú termékre.

Minden könyvre és hangoskönyvre.

Lakberendezési termékekre

Teljes árú termékekre.

Megjelölt termékekre. 
Törzsvásárlóknak +10% kedvezmény

Fantasztikus főszezoni akciók a Neckerman-nál.
Sőt már a téli távoli utazások is a legnagyobb előfoglalási 
kedvezményekkel foglalhatóak.

Megjelölt termékekre.

Havi korlátlan bérletekre

3 db teljes árú termék vásárlása esetén

Teljes árú termékekre.

A vásárlás végösszegéből
(kivéve rendelések és előrendelések)

Megjelölt termékekre. Megjelölt termékekre.

Teljes árú termékekre. Ajándékutalvány 
vásárlásra nem vonatkozik.

Teljes árú Happybox termékekre

Minden teljes árú Berkmann lábbelire.

Minden teljes árú Retro termékre

Teljes árú termékekre, kivéve LEGO. 

Megjelölt termékekre, a készlet erejéig. 
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Teljes árú termékekre.

Megjelölt termékekre.

Hétköznapi hősök

16–17

10–11

Szabadságon/off
Gyerekkorom nyarain, ha a szomszéd hétköznaponként is káromko-
dott, tudtuk, hogy szabadságon van, ugyanis ha dolgozott, esténként 
holtfáradtan esett össze, és inkább csak zsörtölődött, vagy egyet-ket-
tőt kiabált. De szabadság alatt kész műsora volt, este nyolc és néhány 
deci után már balesetveszélyes koreográfiákkal. 

Általánosban volt egy osztálytársam, akinek a szülei a szocialista 
átlaghoz képest nagyon jó módban éltek, nekem, az átlag alattinak 
ők jelentették a gazdagokat. Minden szeptemberben sorolta, merre 
nyaraltak, még a Fekete-tengert is látta… Irigykedve hallgattam, mer-
re járt, mert nekem a strand volt a Fekete-tenger, vagy egy kád víz az 
udvaron, az esti városfelfedezős sétákat pedig a környező utcák jelen-
tették. De azt sosem értettem, mért nem mesél vidáman, mindig csak 
panaszkodott, mintha nyűg lenne neki az egész, már szinte nem is ma-
gamat sajnáltam. Aztán egyszer, az egyik mesélés legvégén félhalkan 
elárulta: valójában gyűlöli a nyaralásokat, mert a szülei mindig akkor 
veszekednek a legjobban. 

Az eltelt évek alatt magam is meggyőződtem arról, milyen kevesen 
tudják igazán jól élvezni a szabadságot. Nyaraláskor, jártamban-kel-
temben sokszor láttam zsörtölődő, elcsigázott, elnyűtt embereket, 
akik titkon már alig várták, hogy otthon lehessenek. Ha pedig otthon 
voltak, akkor is a munkába menekültek, ablakot pucoltak, befőztek, 
gyomláltak, vagy palacsintát sütöttek a harmincöt fokban, rabjai voltak 
a ki tudja, honnan jövő elvárásnak, meg a háztartásnak. Nem tudták el-

engedni magukat, kicsit élvezni a 
nyugalmat, pláne egymást, vagy 
kicsit visszavenni a tempóból, va-
lahogy nem ment nekik a kienge-
dés, a leállás, a megérdemelt pi-
henés. Pedig a szabadságra is fel 
kell készülni, agyban, testben, lé-
lekben, mint egy komolyan vett 
munkára, mert sokat küzdünk év 
közben ezért a pár napért, egy-
két hétért, nem érdemes félváll-
ról venni. Hogy majd eltelik ez is. 

Mert tényleg eltelik. Csak nem 
mindegy, hogy hogyan. Persze, 
télen jól fog esni az a sárgaba-
racklekvár, meg tényleg jó, hogy 
végre ki lehet látni az ablakon, de 
merjenek szabadok lenni a szabadság alatt, ha még maradt belőle va-
lamennyi, vagy ha előtte állnak… Merjenek törődni magukkal és egy-
mással is. Ha pedig idén nem jött össze, jövőre csak azért is próbálják 
meg. Próbálják meg élvezni a szabadságot. 

Mert megérdemli(k).
Harsányi Judit főszerkesztő

JÁTÉK A 26. OLDALON!
Nyerjen belépőjegyeket a Végvári Vigasságokra és a Lampionos estékre!
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Válogatás az elmúlt hónap egri 
eseményeiből
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Megújul a stadion

Történelmi esemény tanúi lehetünk Egerben, ugyanis még soha 
sem fordult elő, hogy két országos sportszövetség összefogásával 
megújul egy hazai sportlétesítmény – hangzott el a Szentmarjay 
Tibor Városi Stadionban tartott sajtótájékoztatón. A Magyar 
Atlétikai Szövetség és a Magyar Labdarúgó Szövetség támo-
gatásával megújul a stadion centerpályája, ami körül rekortán 
futópálya épül. A szabvány méretű rekortán pálya kialakítá-
sát – világítással együtt – teljes egészében a Magyar Atlétikai 
Szövetség finanszírozza, költsége 250 millió forint. A centerpá-
lya a Magyar Labdarúgó Szövetség 110 milliós támogatásával 
újul meg. A stadion melletti régi salakos pálya helyén egy füves 
tréningpályát alakítanak ki, amit a labdarúgók és az atléták is 
használhatnak. A területet július 4-én veszi át a kivitelező. A 
tervek szerint november 30-án birtokba vehetik az egriek.

XX. Egri Bikavér Ünnep

Elérte a látogatószám az ötvenezret – ezzel rekordot döntött a 
XX. Egri Bikavér Ünnep, soha ennyien még nem voltak kíváncsi-
ak Eger legnagyobb borgasztronómiai rendezvényére. A progra-
mon harminc borászat és tizenöt étterem alkotott párosításokat. 
A hegybíró azt mondja: az idei Bikavér Ünnep is megmutatta, 
hogy a borgasztronómiai fesztivál a város egyik legnagyobb ide-
genforgalmi rendezvénye, rengeteg turistát vonz Egerbe.

fotó: lénárt márton

fotó: nemes róbert

Új liftek a Garzonházban

Tavaly készült el a Rákóczi úti Garzonház hőszige-
telése és a nyílászárók cseréje. A szociális városre-
habilitáció részeként uniós és hazai forrásból több 
száz millió forintos munkát végeztek el a kivitele-
zők, ennek köszönhetően az épület a legkorszerűbb 
energiatakarékossági mutatókkal rendelkezik. A 
fejlesztés ebben az évben is folytatódott: a város idei 
költségvetésében 25 millió forint szerepelt a Gar-
zonház igen elhasznált liftjeinek cseréjére. 

fotó: nemes róbert

Kerékpárút Andornaktálya és Eger között

Járda és kerékpárút épül 
Eger és Andornaktálya 
között. A három méter 
széles út kivitelezését 
egri vállalkozás végzi 
majd. Andornaktályán 
2011 óta rendelkeznek 
a tervvel, ami alapján a 
járdát meg lehet hosz-
szabbítani, így a telepü-
lésről a Sas útig járdán 
lehet majd közlekedni. 
Az engedélyezési tervnek szeptember 30-ig, a kiviteli tervnek október 30-ig kell 
elkészülnie. A járda és kerékpárút a Területi Operatív Program segítségével 
épül meg. 

fotó: lénárt márton

Új ügyfélszolgálati pont nyílt

Jelentősen átalakult július 1-jétől a kéménysep-
rőipari szolgáltatás: amellett, hogy több mint ezer-
nyolcszáz településen a katasztrófavédelem vette át, 
a kéményellenőrzés ettől a naptól az állampolgárok 
számára térítésmentes. Új ügyfélszolgálati pontot is 
nyitottak, a Klapka utcában várják a lakosságot. Az 
iroda hétfőn reggel 8-tól este 8-ig, keddtől péntekig 
pedig 8 és 14 óra között várja az ügyfeleket.

fotó: nemes róbert

Adomány a gyermekosztálynak

Heves megyei vállalkozók pénzadományából vásárolt két fontos eszközt az Or-
szágos Egyesület a Mosolyért nevű civil szervezet a Markhot Ferenc Kórház 
gyermekosztálya számára. A szervezet már nem először támogatja az egri kór-
házat, ezúttal 1,2 millió forint értékben adományozott egy pulzokszimétert és 
egy hordozható Holter-monitort.

fotó: korsós viktor

Kortárs művészet

Külföldi és egri kortárs művészek anyagai ból nyílt kiállítás az 
Arkt Művészeti Ellátóban. A huszonöt alkotó munkáit Rostás 
Bea Piros egri szobrászművész gyűjtötte és válogatta össze. A 
„BIRTH / SZÜLETÉS” című tárlat az A-ROUND Nemzetkö-
zi Művészek Kiállítási Csoportjának bemutatkozó kiállítása, 
ahol tizenegy ország huszonöt művészének különböző techni-
kákkal készült alkotásai lathatók. 

fotó: berán dániel

Bővül az Eszterházy KFSC csapata

Megújult és bővült az NB I-es álmokat dédelgető Eszterházy 
KFSC női kézilabda csapata. Az NB I/B előző szezonjában 
bronzérmet szerző főiskolásokhoz most hat új játékos csatla-
kozik, a vezetést pedig Jordán Dániel ügyvezető és Terenyei 
Ákos másodedző erősíti. A lányok megkezdik az alapozó 
edzéseket, a felkészülési meccsek után pedig először idegen-
ben, Orosháza ellen lépnek majd pályára.

fotó: lénárt márton

Tartalék ivóvízvezeték

Biztosabbá vált a lajosvárosi városrész vízellátása. A Heves Megyei Vízmű 
Zrt. a napokban végzett az új, tartalék vezeték kiépítésével, amely szükség 
esetén Egerszalók felől biztosítja az ivóvizet a déli terület magasabban fekvő 
utcái számára.

40. Agria Sakkfesztivál 

A 40. Agria Sakkfesztiválon 
nyolcvanan ültek asztalhoz 
a közelmúltban. E mellett a 
gyermekversenyen 61 fiatal 
vett részt. A nyolcfordulós 
versenyt Czebe Attila, nagy-
mester, a zalaegerszegi Csuti 
Sport Klub sakkozója nyerte.

Gratuláció

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere is gra-
tulált az Eszterházy Károly Főiskola egyetemmé válá-
sához. Az Eszterházy Károly Egyetem hazánk legna-
gyobb vidéki alkalmazott tudományok egyeteme, amely 
Észak-Magyarország egyik legkiterjedtebb hálózati 
struktúrájával fog rendelkezni és valódi térségi tudás-
központ lehet – mondta a miniszter. A fotó Nyitrai Zsolt 
országgyűlési képvislő Facebook-oldalán jelent meg.
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Menni vagy nem menni?
A nyár sokak számára egyet jelent a tervezgetéssel, az utazással, hogy az év hűvösebb, munkával töltött hónapjai után 
élvezhessék méltó jutalmukat: az áhított pihenést. Van, akinek szempont, hogy világot lásson, van aki azt engedheti 
meg magának, hogy valamelyik közeli országba utazzon, de olyan is van, aki kis hazánk szépségeit fedezi fel inkább. 
Bárhogy is legyen, az utazás szervezése ma már talán nem olyan felhőtlen, mint akár két évvel ezelőtt. Az utóbbi idők 
vezető hírei tele vannak a terrorcselekmények beszámolóival, szörnyű képekkel, amelyek láttán joggal merül fel a kér-
dés: hová is menjek pihenni, vagy menjek-e egyáltalán? Próbáltunk utána járni, mikor döntünk jól: ha megyünk, vagy 
ha maradunk. De ha megyünk is, nem mindegy, hogy hová és hogyan indulunk útnak.

– Itt a nyaralási főszezon. Mely európai 
országokban lehet ma terrorveszélytől 
tartani, illetve mely országok nevezhetők 
kifejezetten biztonságosnak?

– Sajnos minden országban lehet rá 
számítani, de az elmúlt időszak történései 
is mutatják, hogy nyugatabbra, például 
Németországban, Franciaországban, Bel-
giumban kiemelten magas a terrorveszély. 
Ezekben az országokban nagyon nagy 
számú migráns él. Jellemző rájuk, hogy 
alacsony edukációval rendelkeznek. Az 
utóbbi idők elkövetői tizen-huszonévesek, 
koruknál fogva is hajlamosak radikális 
eszmékre. 

Biztonságosnak mondható Magyaror-
szág, Románia, Horvátország, Lengyelor-
szág, ezekben az országokban nincs olyan 
nagy számú migráns. Itt nincs olyan gyö-
kere és háttere sem a terrorizmusnak.

– Mit tanácsol azoknak, akik kevésbé 
biztonságos országokba utaznának?

– Semmit. Vigyázzanak magukra! Ne-
kem is mennek barátaim Egyiptomba, én 
is nagyon szeretem ezt a helyet, de most 
azért annyira nem javasolnám senkinek. 
Ugyanígy vagyok Tunéziával is, hiszen saj-

nos tavaly is volt turisták ellen két nagyon 
súlyos merénylet, melyeket lőfegyverrel 
követtek el. Az egyiket egy múzeumban, 
a másikat egy strandon. Törökország ma-
gáért beszélt, a puccstól kezdve a terror-
támadásokig rengeteg szörnyűség történt. 
Csak azt tudom mondani, hogy aki ott 
van, vagy olyan országba megy nyaralni, 
ahol az utóbbi időben bármilyen terrorcse-
lekmény volt, legyen nagyon körültekintő, 
kerülje a tömegrendezvényeket. Ha tünte-
tés van, vagy bármilyen politikai megmoz-
dulás, inkább maradjon távol, ne menjen 
zsúfolt helyekre, például ne este, a kiemelt 
időszakban látogassa a bazárokat, mert ha 
valaki robbant, azt a tömegben fogja elkö-
vetni. Emiatt nagyon veszélyesek most a 
nyári fesztiválok is. 

– Hogyan látja, várható, hogy a közel
jövőben csökken a terrorfenyegetettség 
az európai országokban?

– Nem, sajnos csak nőni fog. Minél több 
bevándorló érkezik, minél több terrorcse-
lekmény történik, melyet sikeresen végre 
is hajtanak, most mind arra buzdítják a 
radikálisokat, hogy ezekről mintát vegye-
nek. Legyen az egy pap lefejezése, vagy 

Georg Spöttle biztonságpolitikai és nemzetbiztonsági szakértőt kértük arra, hogy vá-
laszoljon néhány olyan kérdésünkre, amelyek mostanában bizonyára sokakat foglal-
koztatnak azok közül, akik nyaralást terveznek.

Hogy helyben is szétnézzünk, kíváncsiak voltunk az egri utazási irodákat üzemeltetők véleményeire, tapasztalataira. Megkérdez-
tünk egy egri hölgyet is, vajon ő hová megy idén nyaralni?

egy robbantás forgalmas helyen vagy egy 
tömegrendezvényen. Látható, hogy na-
gyon egyszerű eszközökkel nagyon nagy 
kárt tudnak okozni. Mindennek persze 
nagy a hírverése, az Iszlám Állam most 
mindent magára vállal, mert vesztésre áll 
a Közel-Keleten, hiszen területeket veszett 
Szíriában és Irakban is. Valójában jól jön 
nekik minden olyen merénylő, aki az ő 
nevükben követ el valamit. Sajnos tehát ki 
kell mondani: a terrorveszély csak növe-
kedni fog, nem csökkenni.

fotók: bilku krisztián

Pataki Sándor, az IBUSZ utazási 
iroda vezetője

Úgy tudjuk reálisan értékelni a helyze-
tet, ha a mai állapotot legalább hat-nyolc 
hónapos távlatban nézzük. Tavaly ősszel 
a terrorcselekmények elriasztották a tu-
ristákat Egyiptomból, Tunéziából, és Tö-
rökországból is, ezeket az úti célokat már 
szinte nem is látogatják a magyar turisták. 
Az utóbbi napok, hetek terrorcselekmé-
nyei, főképp a francia- és a németországi 
események is negatívan hatnak, feszült 
hangulatot okoznak. Az utazásszervezői 
alapszabályt betartva profi utazásszer-
vező olyan országba nem visz turistákat, 
ahol fegyveres konfliktus van, ezt nagyon 
szigorúan betartjuk. Emellett a  Külügy-
minisztérium is rendszeresen tájékoztat, 
melyik országot nyilvánítják biztonsá-
gosnak illetve kevésbé  biztonságosnak. 
A mi ügyfeleink többsége Görögországba 
és a görög szigetekre utazik, de sokan vá-

lasztják Horvátországot és Észak- illetve 
Közép-Olaszországot. Kedvelt célpont 
továbbá Spanyolország, az egriek még ide 
is szívesen utaznak, de dinamikusan kezd 
fejlődni például Mallorca és Bulgária is. A 
csoportosan utazóknak előre biztosítjuk a 
szolgáltatásokat. Ez a forma biztonságo-
sabb utazásnak mondható, mint az egyé-
ni, hiszen a csoportvezető körültekintően 
figyeli és segíti a turistákat. Egyénileg már 
kockázatosabb az út, azt ajánlom, az uta-
zók jelentkezzenek be az adott ország kon-
zulátusán, tájékozódjanak a helyi sajátos-
ságokról, kerüljék a tömegrendezvényeket 
és körültekintően közlekedjenek.

Mirkóczkiné Burián Anna

Biztosan nem mennék olyan helyre, 
ahol eluralkodott az utóbbi időszakban 
a félelem. Tartanék a bevándorlóktól, 
mostanság sok a rossz hír a tévében. Ha 
nyaralni indulnék, elsősorban Török-
országot, Franciaországot és Németor-
szágot kerülném. Inkább tengerparti 
úti célt választanék: a görög és a horvát 
tengerpart is vonzó számomra, de egy 
erdélyi körutazást is el tudnék képzelni.

Smuczer Irén ügyvezető igazgató, 
Agria Travel Utazásszervező Kft.

A turizmus egy érzékeny iparág, min-
denre azonnal reagál: járványra, poli-
tikai, gazdasági helyzetre stb. Az előző 
hónapokban egyfajta utazáspesszimista 
hangulat alakult ki, de mára ez megszű-
nőben van. A kereslet más irányba toló-
dott el, kevésbé választották az utazók az 
arab országokat, Tunéziát, Törökorszá-
got. A legkedveltebb célpontok az euró-
pai úti célok, Spanyolország és szigetei, de 
kedvelt Olaszország és Bulgária. A görög 
szigetek és Horvátország is sláger célpont 
maradt. Azt javaslom az útra kelőknek, 
hogy ha lehet, ne most induljanak el 
egyénileg világot látni, hanem inkább 
utazási iroda által szervezett utat válasz-
szanak, de ha mégis egyénileg utaznak, 
ne menjenek el biztosítás és körültekintő 
tájékozódás nélkül.

(képünk illusztráció) (képünk illusztráció)
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Limbek Ottó (1928–2016)

„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért  
és igazságért, mint bármelyik nép a világon…” (Albert Camus)

SZECSKÓ KÁROLY

Limbek Ottó Polgáron született 1928. 
december 14-én. Édesapja Limbek Elek 
néptanító, édesanyja Seffer Veronika 
pedig háztartásbeli volt. Három gyer-
mekük született: László, Ottó és Rózsa. 
Ottó a népiskola négy osztályát 1941-
ben, a három polgárit pedig 1944-ben 
végezte el. Továbbtanulásra nem volt 
módja, ezért 1954-ig szülei, nagyszülei 
földjén gazdálkodott Tiszapalkonyán, 
ahol apja abban az időszakban tanított. 
Időközben sorkatonai szolgálatot is tel-
jesített, majd a helybeli MÉH felvásár-
lója lett. A Rákosi-korszak mezőgaz-
daságot sújtó intézkedései – a kulákká 
nyilvánítás, a beszolgáltatás és adóter-
hek, a besúgórendszer stb. – miatt a Pé-
csi Hőerőműben helyezkedett el 1956 
áprilisától segédmunkásként. 

Úgy gondolta, külföldön próbál sze-
rencsét. 1956 augusztusában a zöldha-
táron keresztül, Jugoszlávia érintésével 
Ausztriába szökött, s egy gazdálkodó 
segédmunkásként alkalmazta. Később a 
Német Szövetségi Köztársaságba ment, 
ahol lebukott, ezért tíz napra elzárták. 
1956 őszén lehetősége nyílt Kanadába 
távoznia, amikor meghallotta a magyar 
forradalom hírét. Többedmagával visz-
szatért hazájába, köztük későbbi per-
társaival, mert „úgy gondoltam, hogy az 
eseményekkel kapcsolatban büntetlenül 
hazatérhetek.” 

A fővárosban október 30-án csatlako-
zott a Széna téri felkelőkhöz, ahol a III. 
századba osztották be. Parancsnoka a 
legendás Szabó bácsi, azaz Szabó János 
gépkocsivezető volt. Ő az egész csoport 
előtt kijelentette, hogy „az elesett szov-
jet katonák ugyanolyan hősök, mint mi, 
csupán a vezetőség bűne, hogy egymás 
ellen kell harcolni.” Limbek Ottó vé-
leménye szerint: „Azért fogtunk fegy-
vert, mert kötelességünknek tartottuk 
megvédeni az akkor kibontakozó új 
társadalmi rendet.” November 1-jén az 
ÁVH-sok felkutatásában, 2-án a Kül-
ügyminisztérium ostromában, 3-án a 

márianosztrai akcióban vett részt. A 
november 4-i szovjet támadáskor száza-
dát a Fogaskerekű vasút végállomásához 
vezényelték. Visszaemlékezése szerint a 
forradalom napjaiban a lakosság meleg 
teát, ennivalót vitt a felkelőknek, s túl-
nyomó többségük támogatta a „Szabad 
és független Magyarországért” indított 
harcot.

A forradalom és szabadságharc leve-
rése után hazament Tiszapalkonyára 
szüleihez, de hamis ígéretekkel Me-
zőcsátra, majd Miskolcra csalták, s a 
rendőrségen kegyetlenül megkínozták. 
1957. május 31-én letartóztatták, kém-
kedéssel, ellenforradalmi tevékenység-
gel és közokirat-hamisítással vádolták. 
Ez utóbbit azért, mert 1956 júliusában 
átadta személyi igazolványát az osztrák 
rendőrségnek. Harmadmagával (Volcz 
Henrik, Károlyi György) állították bíró-
ság elé a Limbek Ottó és társai elnevezé-
sű perben. A Zalai-tanács először 1957. 
november 29-én tízévi börtönbüntetés-
re ítélte, amelyet megsemmisítettek, de 
1958. október 14-én ugyanilyen ítéletet 
hirdettek ki. A Borbély-tanács az ítéletet 
kevesellte, s még öt évvel megtoldotta 
szabadságvesztése időtartamát. 1963. 
április 2-án amnesztiával szabadult.  
Hosszú évekig a fővárosban, az épí-
tőiparban dolgozott segédmunkásként, 
s rendőri felügyelet alatt állt.

Budapesten 1967-ben megnősült. Fe-
leségül vette Ignácz Piroska klinikai 
pszichológust, akit férje múltja miatt a 
fővárosban nem engedtek a szakmájá-
ban elhelyezkedni. Feleségével 1974-ben 
– hogy ne legyenek annyira szem előtt 
– Egerbe költöztek, ahol eleinte segéd-
munkásként dolgozott. Évekkel később 
pártfogói révén iparengedélyt kapott, 
mint kézműves fafaragó. Ifjú korától 
szerette a fát, amit tehetségesen munkált 
meg. Kopjafákat, bútorokat, használati 
tárgyakat, ékszereket készített. A maga 
készítette szép tárgyakkal szívesen aján-
dékozta meg barátait. Tisztelete jeléül tíz 
évvel ezelőtt Kiss Mátyás mezőkövesdi 
fafaragóval együtt készítettek egy gyö-

nyörű kopjafát Pongrátz Gergelynek. 
Nyugdíjas korában visszatért a földhöz, 
a természethez. Eger határában lévő kül-
területi telkén feleségével együtt gazdál-
kodott és kedvtelésből magyar racka ju-
hokat tenyésztett. Szerette az állatokat. 
Kutya, macska mindig volt a háznál.

A rendszerváltozás után élete egyrészt 
anyagilag könnyebbé vált. A megtorlás, 
a börtönévek miatt nyugdíj-kiegészítést, 
kárpótlási jegyet kapott, másfelől azon-
ban joggal sérelmezte, hogy Tiszapal-
konya határában elkobzott földjét soha 
nem kapta vissza. Felesége visszaemlé-
kezése szerint: „Családi, baráti körben 
azt is gyakran kifejtette, hogy amiért 
annak idején küzdöttek: az igazán sza-
bad, minden idegen hatalomtól függet-
len Magyarországot azóta sem érzi meg-
valósultnak.” 

Limbek Ottó 1956-os tevékenységét 
több kitüntetéssel is elismerték. Szá-
mára a legértékesebbek azok, amelyet 
az Egri Forradalmi Emlékbizottság-
tól és az 50. évfordulóra alakult ’56-os 
Emlékbizottságtól kapott. Ez utóbbit 
egykori zárkatársától, Rácz Sándortól, 
a Nagy-Budapesti Központi Munkásta-
nács elnökétől vette át. Rácz, ha Egerben 
járt, mindig meglátogatta őt lakásán, s 
dedikálta neki az életéről szóló kétköte-
tes munkáját. 

Hosszas betegeskedés után 2016. má-
jus 12-én hunyt el Egerben. Mély részvét 
mellett a Lajosvárosi temetőben helyez-
ték örök nyugalomra. Harcostársai ne-
vében dr. Csank István búcsúztatta az 
egyik leghitelesebb forradalmárt.

Nyugodjon békében!
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Hamarosan több utca is biztonságosabbá 
válik
Hatalmas gondokat okozott a nagy esőzések után lezúduló, feltörő víz a Csiky Sándor utcában. Jó hír, hogy a probléma 
hamarosan megoldódik, hiszen 120 millió forintból rendezik a csapadékvíz-elvezetést a Csiky és a Maczky Valér utcák-
ban, de nem is olyan sokára felújítják a Mekcsey és a Kertész utcákat is.

Az útfelújítások közel 800 millió forint-
ból valósulnak meg a Területi Operatív 
Programnak köszönhetően. A támo-
gatási szerződést Habis László polgár-
mester és Zay Ferenc, a Magyar Állam-
kincstár képviselője írta alá nemrég. A 
fejlesztések elsődleges célja a munkába 
járás feltételeinek javítása, a fenntartha-
tó közlekedés megteremtése.

A csapadékvíz-elvezetés korszerűsí-
tése mellett gyalogjárdát is építenek a 
Csiky utca mindkét oldalán, felújítják 
a Dobó-gimnázium előtti két gyalogát-
kelőhelyet is. Felülvizsgálják a forgalmi 
rendet, és a várakozási helyeket is meg-
határozzák. 

Nagy Péter

Úgy gondolom, ez felújítás mindenki 
számára előnyös lenne, hiszen a kiszéle-
sített úton biztonságosabb lesz a közle-
kedés, és a parkolók számán is lehet javí-
tani. Eddig inkább a Csiky Sándor utca 
felsőbb részén parkoltam, de ha lenne itt 
hely, akkor természetesen itt parkolnék.

Elek Ildikó

Szoktunk erre közlekedni, itt lakunk, 
nem messze; a gyerekekkel is elég veszé-
lyes a Csikyn sétálni. Nagy a forgalom, 
a keskeny járda megnehezíti a közleke-
dést, fontos, hogy biztonságosabb le-
gyen ez az utca.

fotók: bilku krisztián

A Mekcsey és a Kertész utca felújítá-
sánask célja Eger keleti városrészének 
fenntartható közlekedésfejlesztése, a 
biztonságos közlekedési feltételek biz-
tosítása valamennyi közlekedő számára, 
valamint az, hogy Eger déli iparterülete 
is jól megközelíthető legyen. Kialakí-
tanak három körforgalmat, felújítják a 
gyalogjárdákat és újakat építenek, ezen-
kívül egy kilométer hosszan kerékpárút 
is épül ugyanitt. Erre a célra több mint 
hatszáz millió forint van elkülönítve.

IMPRESSZUM Egri Magazin, 9. évfolyam 8. szám (2016. július 29.) • Kiadja a Média Eger Nonprofit Kft., 3300 Eger, Törvényház u. 15., telefon: 
(06 36) 419-999, web: www.mediaeger.hu • Főszerkesztő: Harsányi Judit • Felelős kiadó: Antal Anett ügyvezető igazgató • Marketing munka-
társ, hirdetésfelvétel: Major Ildikó, telefon: (06 30) 254-0755, e-mail: egrimagazin@mediaeger.hu • Lapunk következő száma 2016. augusztus 
26-án jelenik meg. • A szerkesztőség az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget! • A lap megjelenik 30 000 példány-
ban Egerben, Egerszalókon és Felsőtárkányban, ingyenes terjesztésben. • ISSN 2060-3738 • Tördelés: Tömösközi Péter • Címlapfotó: Vozáry 
Róbert • Nyomdai munkák: Délkelet-Press Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

Ebben az évben ünnepeljük az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordu-
lóját. Ennek az időszaknak egri hőseire már alig emlékszünk. Ezt a hiányt igyek-
szünk pótolni most kezdődő sorozatunkkal. Elsőként a közelmúltban elhunyt erős 
akaratú, gerinces, hiteles forradalmárról írunk, aki évtizedekig Egerben élt.
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ré Egri egyetem, történelmi pillanat

Filozófiában és teljesítményben nincs, nem is lehet változás július elsejét követően – mondta Liptai Kálmán, az Eszterházy 
Károly Egyetem ideiglenes vezetője, a korábbi főiskola rektora, akivel az ünnepről, a feladatokról és a labdarúgásról is 
beszélgettünk.

PÓCSIK ATTILA

– Sokan, sok helyen elmondták már: 
régi álom valósult meg az egyetemmé 
válással. Ez azt jelenti, hogy most hát
ra lehet dőlni egy kicsit?

– Néha úgy érzem, csak 1-2 év múlva 
fogom majd föl, hogy hol vagyunk, hová 
is érkeztünk. Nehéz ezt megfogalmazni, 
mert végig tudtuk, mennyi munka van 
emögött. El sem tudom mondani, hány 
egyeztetésen vagyunk túl, egy egészen 
kiváló csapattal. Persze a július elseje, 
s az ünnepség nagy öröm volt, egyet-
len perc alatt lett egyetemi város Eger, 
de másnap már ugyanazok a feladatok 
vártak ránk, ugyanabban az épületben. 
Persze kell a folytonosság, a teljesít-
ményben, a filozófiában nincs változás, 
ilyen szempontból nem is lehet más a jú-
lius 2-a, mint a június 30-a volt. Ebben 
a történetben egyetlen igazi nagy ugrást 
emelhetünk ki, amikor Eszterházy püs-
pök megépíttette a Líceumot. Mi, mate-
matikusok tudjuk, hogy a legnagyobb 
lépés a nullából az egybe lépni. Eszter-
házy azért volt sokkal nagyobb zseni, 
mint bárki más, mert az üresre húzott 
lapot. Ez a pillanat, ahol most vagyunk, 
csak egy lépcső. Ha valami megváltozik, 
az a versenypálya. Ugyanazzal a játék-
kal az NBI/B-s bajnok még középcsa-
pat sem lehet a Premier Leauge-ben. Ez 
az, ami örökre megváltozott, most már 
nekünk is ott kell „játszanunk”, ahol 
az ELTE, Debrecen vagy éppen Szeged. 
Éppen ezért kell a teljesítmény, mert ha 
a körasztalnál majd ott ülnek az egye-
temek, s köztük mi is, mint teljes jogú 
polgárok, akkor ne minket küldjenek ki 
vízért, mert a nagyok tárgyalnak…

– Hogyan élte meg az egyetemmé 
válást?

– Jó volt itt lenni, és azt hiszem bát-
ran kijelenthetjük: egy európai színvo-
nalú rendezvénnyel ünnepeltünk. Eljött 
Balog Zoltán, az emberi erőforrások mi-
nisztere, Palkovics László felsőoktatá-
sért felelős államtitkár, Langerné Victor 
Katalin társadalmi felzárkózásért felelős 
helyettes államtitkár, Pölöskei Gáborné 
Áder Annamária, a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ elnöke és Lévai 
Anikó, Magyarország miniszterelnöké-

nek felesége is. Velünk ünnepelt Eger, 
Gyöngyös, Sárospatak és Jászberény 
polgármestere, a térség országgyűlési 
képviselői, dr. Pajtók Gábor, megyénk 
kormánymegbízottja, dr. Ternyák Csa-
ba egri érsek, a gödöllői, az eperjesi, a 
nyíregyházi, a Sapientia és a Selye János 
Egyetem rektora, a debreceni, a miskolci 
és a Semmelweis egyetem rektorhelyet-
tese és kancellárja. Fontosnak tartom, 
hogy az intézmény korábbi rektora és 

főigazgatói is itt voltak az ünnepségen. A 
minap a fővárosban jártam és még húsz 
nappal a rendezvény után is gratuláltak, 
ez szerintem sokat elmond…

– Azért amellett, hogy ez egy nemes 
ügy, kihívást is jelent. 

– Volt egy topológiaóra az egyetemen, 
hétfőn reggel 8-tól, és általában kihagy-
tuk. Aztán amikor tanítani kezdtem, az 
első órám topológia volt… Az élet tehát 
megtanít arra, hogy a feladatokat nem 

lehet kikerülni. A sors nekem munkát 
adott, és mellé isteni kegyelmet, mert 
amikor nehéz, mindig kapok segítséget. 
Nem régi a hír: az Oktatáskutató és Fej-
lesztő Intézet nagy része is az új egye-
temhez kerül, ami maga akkora feladat, 
hogy órákig beszélhetnénk róla. Fontos 
pillanatokat élünk, gyökeres változások 
lesznek a tanárképzésben. Palkovics 
László felsőoktatásért felelős államtit-
kártól a napokban kaptam egy levelet, 
amelyben felkértek, koordináljam a ma-
gyarországi pedagógus-továbbképzés 
megújítását. Nyilván ez nem rólam szól, 
hanem az intézményről, az itteni szak-
mai munkáról. 

– Az oktatásügy elég sok vitát gene
rált mostanában. A köznevelési kerek
asztal tagjaként hogy látja mindezt?

– Ha visszafogott vagyok, akkor is 
azt kell mondanom, történelmi pilla-
nat a mostani, elindult egy gondolko-
dás a honi közoktatás átalakításáról, 
ami reményeim szerint a következő egy 
évtizedben teljesen átformálja azt az is-
kolát, amit mi ismerünk. Olyan iskolát 
szeretnénk, ahová a gyerekek szívesen 
járnak, ahol alapos a tudás, és kevesebb 
a túlterheltség. A kerekasztal – ha valaki 
úgy akarja nézni – politikai szimbólum, 
belülről azonban kőkemény szakma. 
Arról szól, hogyan lehet a tantervet át-
alakítani, behozni a művészetet, üdébb 
levegőt fújni a poroszos atmoszférába. 
Sok tanár barátom van, a feleségem is 
a közoktatásban dolgozik, így értem a 
felháborodást is, de ha mérges vagyok, 
nem oldódik meg a probléma, csak ha 
elkezdek szembenézni vele.

– A focis hasonlat miatt (is) megke
rülhetetlen: mit szól a magyar váloga
tott teljesítményéhez az Európabaj
nokságon?

– Az 1986-os mexikói világbajnok-
ság előtt örültem utoljára magyar csapat 
győzelmének úgy, mint most. Tetszik a 
küzdős, egyenes, felvállalós futball, bár 
azt be kell vallanom, csak „rektorosan” 
néztem a tornát, egy-egy félidőt láttam, 
barátaim küldték sms-ben az eredmé-
nyeket. 

– Jut ideje arra, hogy ne intézmény
vezető legyen?

– Ha feleségem kérdezi, azt mondaná, 
hogy nem (nevet). Igazából fájdalmasan 
kevés. Most olyan nagy dolgok történ-
nek, ami rengeteg időt kíván az életem-
ből. Olykor eljárok teniszezni, kirándul-
ni, vagy egy-egy borkóstolóra, de be kell 
látni, hogy egy ilyen cím azt is jelenti, 
keveseknek jut eszébe, hogy egy ember 
van mögötte, előbb-utóbb szóba kerül 

egy együttműködés, a szakma. Jóllehet, 
ezt igazából nem munkaként élem meg, 
de azért ez nem ugyanaz, mint amikor 
régen egy focimeccs után ugrattuk egy-
mást. Hiányzik a tét nélküli beszélgetés, 
és bevallom, a könyvek is megsínylik ezt 
az időszakot.

– Tervezte tíz éve, hogy rektor lesz?
– Nem, de dékánnak se készültem, én 

elsősorban tanár vagyok. Richard Fey-
nman Nobel-díjas fizikus azt mondta, 
hogy attól nagyobb tragédia nem ér-
het valakit, mint hogy megkapja a No-
bel-díjat, mert többé senki nem tekint rá 
normális emberként… Mikor olvastam, 
megmosolyogtam, de egy kicsit már 
értem, miről beszélt. Engem mindig a 
feladat érdekelt. Még dékán koromban 
édesapám mondta, hogy olyan gondo-

kat veszek a vállamra, amihez első szá-
mú vezetőnek kell lenni. Érdekes, de én 
vagyok az egyetlen az intézményben, 
aki mindent végigjárt, a tanársegédtől a 
tanárig, tanszékvezetőtől a rektorig, de 
igazából egyik sem akartam lenni. Vol-
tak terveim és adódtak lehetőségek, de 
sokan látták, nem volt ez diadalmenet. 
A feladat viszont izgatott, s ez azóta is 
így van. Azt szoktam mondani, amíg a 
tükörből az ember néz vissza és nem a 
rektor, addig nincs baj. Ha majd a had-
vezér tekint rám, akkor abba kell hagy-
ni, mert baj van. Most ügyvivő intéz-
ményvezetőként úgy gondolom, az őszi 
rektorválasztáson van esélyem folytatni, 
s úgy pozicionálni az egyetemet, ahogy 
elképzeltük, s amiért eddig dolgoztunk.

fotók: vozáry róbert
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ré Dr. Vácity József a kórház új vezetője

Eddig a nagyatádi kórházat igazgatta, most az egrit kapta feladatként. Dr. Vácity József július 1-től tölti be a Markhot 
Ferenc Kórház megbízott főigazgatói tisztségét. A bajai születésű főigazgató éveket képzel el Egerben, mint mondja: egy 
olyan kórházat szeretne, ahová bizalommal jönnek gyógyulni az emberek.

ANTAL ANETT

– Mennyire tartja nagy feladatnak ezt 
a megbízatást? Hiszen Nagyatád egy 11 
ezres, Eger pedig egy 50 ezres város, nyil
ván vannak különbségek, nemcsak mé
retében, hanem egy városi és egy megyei 
kórház vezetésében is.

– Bár valóban egy kisebb üzemméretű 
kórházban dolgoztam főigazgatóként öt 
évig, és az is igaz, hogy egy megyei kór-
házban vannak más típusú feladatok, de 
alapjaiban egy városi kórház és egy megyei 
kórház vezetése nem különbözik egymás-
tól. A magam részéről egy kórházi vezetést 
egy háromlábú székhez szoktam hasonlí-
tani. Köztudott, hogy a suszterszék a legs-
tabilabb ülőalkalmatosság, ha minden lába 
egyforma hosszú. Egy kórház vezetése is 
hármas feladategység: áll a gazdálkodás-
ból, az orvosszakmai és a szakdolgozói, 
munkatársi feladatkörökből. Ennek a há-
rom tényezőnek szigorú egységben kell 
működnie.

Minden híresztelés ellenére az eddig itt 
töltött idő elegendő volt ahhoz, hogy ki 
merjem jelenteni, hogy az egri kórház hár-
mas egysége egyforma erősségű és stabil. 
Kiváló orvosszakmát teljesít az orvosgár-
da, nagyon jó minőségűek a kiszolgáló 
egységek, mind a gazdasági, műszaki, in-

formatikai háttér. Humán erőforrás tekin-
tetében szintén jól állunk. Persze jó lenne, 
ha néhány ápolóval több lenne, jó lenne, ha 
egyes osztályokon az orvoslétszám maga-
sabb lenne, de a szolgálatkész munkának 
köszönhetően a jelenleg itt dolgozók úgy 
végzik a munkájukat, hogy biztosítani tud-
ják a stabil betegellátást. A harmadik láb 
pedig a pénzügyi helyzet, főleg a magyar-
országi kitekintéssel és összehasonlítással 
nagyon jónak mondható.

– Vezetőként azonban egy ilyen nagy 
felvevő területű kórház esetében, mint ez 
egri, mit tart a legfontosabb tényezőnek?

– Fontosnak tartom, hogy a lakosság 
érezze, hogy ebben a kórházban bízhat, ha 
betegség éri, bizton számíthat gyógyulásra. 
Ennek persze fontosak a feltételei is, ezen 
a téren nagyon sok fejlődés, előrelépés tör-
tént Egerben az utóbbi időben.

A nagy beruházásnak, a TIOP-os pro-
jektnek voltak olyan elemei – például az 
építkezés –, amelyek látványosak voltak, de 
voltak olyanok, amelyek az épülten belül 
zajlottak, ez pedig az gép-műszer beszerzés 
volt. Olyan kórházat és rendelőintézetet ve-
het igénybe a lakosság, ahol szó szerint 21. 
századi környezetben, a legmagasabb mi-
nőségű eszközök, például CT, MR fogadják 
őket. A laboratórium európai színvonalú, 
az új berendezéseknek és eljárásrendeknek 

köszönhetően ki lehet jelenteni, hogy nulla 
százalék a betegtévesztés valószínűsége, és 
száz százalékos, hogy a mért laboratóriumi 
eredmény megfelelő, hiteles és pontos.

Ez a beruházás a 24. órában történt. 
Ami miatt nehéz ez a vállalás, az az, hogy 
úgy zajlott, zajlik ez a hatalmas építkezés a 
kórházban, hogy közben a gyógyító mun-
ka folyik, nem állhat meg. Nem egyszerű, 
ez mindenkitől áldozatot kíván, türelmet, 
lojalitást, de ami végül elkészül, az az ott 
dolgozó munkatársakat és az ott gyógyuló 
betegeket is kárpótolja.

– Ha becsukja a szemét, mit lát maga 
előtt? Ön milyen egri kórházat képzel el 
néhány év múlva?

– Én azt szeretném, ha nagyon rövid 
időn belül a munkatársak esetében azt él-
hetném meg, hogy egészséges, megnyug-
vással teli emberek jönnek dolgozni reggel, 
akik majd este fáradtan, a munka édes 
elégedettségével mennek haza. A másik 
oldalról pedig ha sírós, szomorú embere-
ket látok bejönni a kórházba, akkor kis idő 
elteltével majd mosolygós, gyógyult, elége-
dett arcokkal találkozhatok. Ezért dolgo-
zom, ezért dolgoznak a munkatársaim is. 
Jó úton haladunk a feltételekkel a teljesülés 
felé, egy folyamatos fejlődést vizionálok, s 
várok el magamtól is. A fejlődés és a mun-
ka nem állhat meg Egerben.

fotó: bilku krisztián

Az Adóiroda hírei

 – Augusztus 1-jén, hétfőn telefonos fogadóórát tart a 30/998-
0997-es számon Bátori István, a 3-as választókörzet képvi-
selője (Fidesz-KDNP), Eger Közgyűlésének civil tanácsno-
ka.

 – Dr. Stefán Zoltán, a 4-es választókörzet képviselője (Fi-
desz-KDNP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnö-
ke előzetesen, telefonon, vagy e-mailben egyeztetett helyen 
és időpontban tart fogadóórát. Telefon: 30/218-0266, E-mail: 
stefan.zoltan@ph.eger.hu

 – Kovács Cs. Tamás, az 5-ös választókörzet képviselője (Fi-
desz-KDNP), a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság 
elnöke, a Városimázs Bizottság tagja tart fogadóórát előzete-
sen egyeztetett helyen és időpontban. Telefon: 30/488-7471, 
e-mail: kovacs-csatlos.tamas@ph.eger.hu.

 – Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet képviselője (Fi-
desz-KDNP), a Városgazdálkodási Bizottság elnöke hétfő-
től csütörtökig fogadóórát tart, előzetesen telefonon, vagy 

e-mailben egyeztetett helyen és időpontban (30/995-2290, 
oroszibolya@t-online.hu).

 – Lombeczki Gábor, a 10. sz. választókerület képviselője (Fi-
desz-KDNP), a Városgazdálkodási Bizottság és a Városképi 
és Környezetvédelmi Bizottság tagja előzetesen egyeztetett 
időpontban és helyen tart fogadóórát. Telefon: 30/594-7853, 
e-mail: lombeczki.gabor@ph.eger.hu.

 – Mirkóczki Zita önkormányzati képviselő (MSZP-DK-
Együtt), a Városi Szociális és Családügyi Bizottság tagja 
előzetesen, telefonon vagy e-mailben egyeztetett helyen 
és időpontban tart fogadóórát. Tel.: 70/382-5203, E-mail: 
mirkoczkizita@gmail.com.

 – Földvári Győző önkormányzati képviselő (DK-Együtt-
MSZP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja elő-
zetesen, telefonon, vagy e-mailben egyeztetett helyen és 
időpontban tart fogadóórát. Telefon: 30/945-3530, E-mail: 
fgyeger@gmail.com.

Képviselői fogadóórák

Eger Megyei Jogú Város Ön
kormányzati adóhatósága meg
kezdte a folyószámlakivonatok 
kiküldését, szeptember elején 
mintegy 35 ezren kapnak érte
sítést a hivataltól, összesen 5.327 
millió forint követelés illetve elő-
írás jelenik meg számlákon. Így 
szinte valamennyi egri család 
és vállalkozás postaládájába el
jutnak az önkormányzati adó
hatóság „Folyószámlaértesítő” 
levelei, melyben az adóhatóság 
tájékoztatást nyújt ahhoz, hogy 
határidőben tudják teljesíteni 
adófizetési kötelezettségeiket. 
Ilyen lehet például a helyi adó 
(építményadó, idegenforgalmi 
adó, helyi iparűzési adóelőleg), 
a gépjárműadó, valamint egyéb 
más fizetési kötelezettségek 
(pótlékok és bírságok), melyeket 
Eger Megyei Jogú Város önkor-
mányzati adóhatósága felé kell 
megfizetni.

Folyószámlakivonatot és 
csekket csak az kap, aki legalább 
egy adónemben több mint 500 
forinttal tartozik, illetve 2016. 
szeptember 15ével az önkor
mányzat felé adófizetési kötele
zettsége keletkezik. Az önkor-
mányzati adóhatóság az egyenleg 
megállapításánál az adószámla 
2016. augusztus 18-i állapotát ve-
szi alapul. Akik csekken fizetik 
az adókat, ők a befizetéséhez 

szükséges csekkeket is megkap
ják, külön-külön az esetleges tar-
tozásról és a szeptember 15-i ese-
dékességű adóösszegekről. 

A folyószámla értesítők kikül-
désének célja kétirányú, egyrészt 
részletes információt nyújt az 
önkormányzat felé esedékes, 
2016. szeptember 15ig fizeten
dő adóelőírásairól, másrészt az 
épp aktuális pénzügyi helyze
téről, eddigi befizetéseiről és az 
esetlegesen már fennálló tartozá-
sokról is. 

Az adózással kapcsolatos 
hasznos tudnivalókról valamint 
a Folyószámla értesítőről bőveb-
ben Eger város honlapján olvas-
hatnak a www.eger.hu internetes 
honlap „Adóügyek” menüpont-
ban a „Tájékoztatók” között. 

Ha az adózó már ügyfélkapus 
regisztrációval rendelkezik, úgy 
lehetősége van az elektronikus 
rendszeren keresztül (EADÓ) 
megtekinteni az önkormány-
zati adóhatóság nyilvántartásá-
ban lévő, adózással kapcsolatos 
fontosabb adatait (bevallásait, 
befizetéseit, aktuális folyószám-
lája állapotát, adótárgyait stb.), 
valamint a rendszeren keresztül 
online bankkártyás befizetést is 
indíthat. 

Köszönjük, hogy befizetett 
adójával hozzájárul Eger Me
gyei Jogú Város fejlődéséhez! 

Új parkolási rend
Egerben ingyen parkolhatnak a zöld rendszámmal ren-
delkező környezetkímélő autók tulajdonosai az EVAT Zrt. 
által üzemeltetett felszíni, fizető várakozóhelyeken. Az er-
ről szóló önkormányzati rendelet 2016. augusztus 1-jén lép 
hatályba.

Egerben 2016. augusztus 1-jétől bővül a fizető várakozó-
helyek területe. A Barkóczy utca 3. melletti parkolókban fi-
zetni kell a várakozásért, a parkolási díj 280 Ft óránként. Az 
érkezők 15 percig díjfizetés nélkül vehetik igénybe a parkoló 
övezetet, melyet az automatából kért jeggyel kell igazolni, 
de maximum 2 óra várakozás a megengedett. Az új kijelölt 
fizető várakozóhelyen bérlettel nem lehet várakozni.

A Szvorényi utca 40. szám és a vele szemközti oldalon lévő 
Szvorényi utca 41. számtól a 25. számú főútig az első 30 perc 
díjmentes. A díjmentes időszakot óratárcsával kell jelölni, az 
az autós, aki ezt a kedvezményes időtartamot túllépi, par-
kolási díjfizetésre kötelezett. A jegy nélkül, vagy óratárcsa 
nélkül parkoló autósnak pótdíj fizetési kötelezettsége van.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
Személyesen:  EVAT Zrt Eger, Zalár J. u. 1–3., Parkoló 

üzemeltetés ügyfélszolgálat
Telefonon: 36/511-776, 511-778 
Email: parkolas@evatzrt.hu 
Honlap: www.evatzrt.hu

(képünk illusztráció)
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Barokk fesztivál a barokk városban 
Németh Pál Liszt-díjas karmester, fuvolaművész élménybeszámolója a Bükki Művészeti Napok 
Barokk Fesztiválról
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Harmadszor rendeztük meg ezt a feszti-
vált 2016. június 30. és július 3. között, a 
rendezvény programja kiválóan illesz-
kedik Egerhez, a szép barokk városhoz 
és a környék nevezetes helyszíneihez. A 
hagyományokhoz híven egy mottó köré 
szerveződtek a rendezvények: „Közép-Eu-
rópa zenéje a 18. században” - ez volt 
idén a jelszavunk. Természetesen Joseph 
Haydn, a kor Magyarországon élt és alko-
tott legnagyobb mestere művei többször is 
felcsendültek a négynapos sorozatban, így 
a fesztivált egyik legnépszerűbb műve, a 
Nelson-mise nyitotta meg Bélapátfalván. 
A legfontosabb magyar zenei emlék, Es-
terházy Pál nádor és zeneszerző Harmo-
nia caelestis c. gyűjteményéből az egyházi 
év különböző alkalmaira írt öt kantáta és 
az ifjabb Haydn-fivér, Michael verbunkos 
elemeket is tartalmazó d-moll szimfóniája 
hangzott még fel a nyitó hangversenyen, 
június 30-án este.

Másnap, július 1-én, pénteken este érde-
kes helyszín, a Kopcsik Marcipánia udva-

fotó: gál gábor

ra adott otthont a Budapesti Kamaraopera 
előadásának, amikor Joseph Haydn talán 
legnépszerűbb operája, a Goldoni szöveg-
ére írt „A patikus” című vígopera került 
színre.

Szombaton este a Széchenyi utcában 
felállított szabadtéri színpadon először a 
Sonatores Pannoniae rézfúvós együttes 
ünnepi zenéje szórakoztatta az egybe-
gyűlteket, majd a ferences rendi zene-
szerző és orgonista, Roskovsky Pantaleon 
„Vesperae Bachanales” (Kolostori mulat-
ság) című zenei tréfáját adták elő énekes 
és hangszeres művészek, természetesen 
szerzetesi ruhában. Ugyanezen az estén 
Dédestapolcsányban a Dédesi református 
templomban barokk egyházi énekes zené-
ket szólaltattak meg a közreműködők.

A zárónapon, július 3-án, vasárnap dé-
lelőtt 11 órakor került sor a Tercina Régi-
zene Együttes „Várak királya” c. műsorá-
ra, a vetített képekkel illusztrált előadáson 
a prózai részeket az egri születésű színmű-
vész, Fesztbaum Béla adta elő.

A záróhangverseny délután fél 6-kor 
kezdődött a Minorita templomban. A 
Cantus Agriensis Énekegyüttes előadásá-
ban Monteverdi művei mellett Mielczews-
ki lengyel zeneszerző barokk miséjében 
gyönyörködött a szépszámú hallgatóság.

A sorozat a szűkös anyagi lehetőségek 
ellenére színes programot nyújtott a kö-
zönségnek, és ezek a rendezvények ebben 
az évben is szépszámú érdeklődőt von-
zottak. Reméljük, a következő években is 
folytatni tudjuk ezt a fontos fesztivált.

A James C. Ferguson által írt NAGY 
SÁNDOR című vígjátékot a „The Group 
Rep” mutatja be a „Nine Winning One-
Acts” program részeként. A „Nine Win-
ning One-Acts” olyan egyfelvonásos 
darabokból álló sorozat, melyeket több 
mint 150 benevezett színdarab közül vá-
lasztottak ki országos szinten az Ame-
rikai Egyesült Államokban. A győztes 
drámaírók munkáit Észak-Hollywood-
ban, Kaliforniában a „The Upstairs” 
kamaraszínházban mutatják be. A ren-
dezvényen heti kétszer kerül premierre 
a kilenc mű. 

Az egyik ilyen kiválasztott előadás a 
NAGY SÁNDOR című színdarab lett, 
melyet a többszörös díjnyertes ma-
gyar-amerikai  film- és színházi rendező 
Kovács Klaudia irányítása alatt mutat-
nak be. Az esemény producerei Kevin 
Dobson és Troy Whitaker. A szatíra 
arról szól, hogyan gátolja meg három 
elszánt és mulatságos nő a macedóniai 

NAGY SÁNDOR
Az egri születésű Kovács Klaudia legújabb színházi rendezése 

királyt egy falu elfoglalásában. A szere-
peket Anny, Cynthia Bryant, Stephanie 
Colet, Kevin Logie és Troy Whitaker 
játsszák.  

Kovács Klaudia, Magyarország egyik 
jól ismert dokumentumfilm-rendező-
je. „A lyukas zászló” című alkotása a 
magyar filmtörténet legsikeresebb do-
kumentumfilmje. A nyolcszorosan díj-
nyertes, szociálpolitikai témájú film a 
hideg háborúról és a kommunizmus 
nemzetközi hanyatlásáról szól. A film 
2009-ben részt vett az amerikai Film-
művészeti és Filmtudományi Akadémia 
Oscar-díjáért folyó versenyén is „Leg-
jobb dokumentumfilm” kategóriában. 
A rendező és alkotásainak elismerései 
között szerepel többek között a magyar 
köztársasági elnök által átadott Szabad-
ságharc Hőse Emlékérem, a Los Angeles 
Város „Kultúrális Tevékenységért” járó 
Különdíj, és az Amerikai Egyesült Álla-
mok Kongresszusának elismerése. 

Esterházy Péter 
(1950–2016)

Édes Úr
Van egy könyv. Több. Egy egyszerű történet. A könyv azt mondja 
nekem (én: az olvasó), ha belépsz ebbe a világba, egyébként is benne 
vagy szügyig, sőt, akkor én (én: a könyv) nem adok neked semmilyen 
támpontot. Ha akarsz valamit, eligazodni a világban, láthatod, 
Pynchon, Gombrowicz regényeiben, mi a világteremtés: tulajdoníts 
jelentést a világ elemeinek, ezután lesz a káoszból rend. („Külföldi 
könyvespolcon első dolgom rendet teremteni, magyarán a magyar 
könyveket előrébb húzogatni, szemernyit.”) Nem adhatok végső 
támpontot (könyv), a magad belső világából, a saját munkáddal 
kell megteremtened. Ha sehogy sem megy, az is egy válasz, marad a 
káosz. Vagy más, de szabadság nélkül. Persze akkor felelősség sincs.
Aztán van, nem, nem a narrátor, nem EP, nem a szerző, bár ő is. Van 
(igen: van) Esterházy Péter, aki biztos támpontot ad, vagy elfogadod, 
vagy nem, adhat. Kell hozzá bátorság is, szemernyi. Megmutatja, mit 
jelent Európa, s mit benne Magyarország, mit jelent a hagyomány (a 
tradíció „az nem valamilyen tárgy, amihez hozzá lehet nyúlni, hanem 
valami, amivel kapcsolatba kerülünk, aminek kapcsán munkát lehet 
végezni. Az irodalmat ezért lehet csinálni. Egy szigeten, egyedül, 
nem lehet irodalmat csinálni.” Hiszen azt csak úgy lehet, ha az ember 
„tudja” a hagyományt. Pázmány, Kosztolányi, Ottlik, más.). Mit jelent 
a történelem, a kultúra, az őszinteség, az emberi finomság, szív, lélek, 
szellem, ilyesmi. Teszem hozzá, nem szeretjük pedig összekeverni, 
megmutatja a szerző is, a könyv is. Mindkettőtől lehetne tanulni, 
mit jelent a tekintgetés, horizont, meg aztán, legyen konkrét, a 
demokrácia, a konzervativizmus, haza, család, Isten, vagy a hiánya, 
a kultúra (vagy a hiánya). Irodalom. Hűség a nyelvhez. Meg hogy 
dolgozni kell. Munka frontja. Minőség, mint hazaszeretet. 
Mindezt majd megírom még pontosabban is.
 Szavak és viszonyok. Sétálunk egy étterem felé. Esterházy Péter 
biceg, így lassan megyünk, van idő, hogy a mellette sétáló tízéves 
kislányomnak kifejtse, mi a különbség a magázás és az önözés 
között, és hogy pár év múlva bizony már őt is magázni fogja. 
Dicséri az édesapámtól örökölt zakómat. Elegáns, figyelmes, mint 
mindig. Egy évekkel későbbi találkozásunk részleteiről levelezve 
arról panaszkodom, hogy kicsit megviselt vagyok. Több hétre rá 
találkozunk, s a második kérdése (az első, hogy jó helyre állt-e az 
autóval, nem zavar-e valakit): hogy vagy, „megviseltség tova?”  
Észben tartotta.
Esterházy Péter tova. 
„És akkor imigyen szóla egy égi hang: Most mi lesz.”

Molnár
Ferenc

fotó: michael paisner
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„Volt egyszer egy táj, ahol különös élőlények éltek: olyan barátságos figurák, akik vidámak voltak, sokat nevettek. A 
mojrák, a falvak apró termetű lakói három falut alapítottak…” 
Akár így is kezdetét vehetné történetünk, a Mojrák Birodalma ugyanis létező hely, Egerben is megtalálják, akik még 
hisznek a mesében.

PUZSÁR ZSÓFIA

Novák Katalin tizenhat évvel ezelőtt ha-
tározta el, hogy létrehoz egy helyet, ahol 
szabadon, az iskolai módszereket ki-
egészítve, mesélve fejlesztene tehetséges 
gyermekeket. Azóta működik Egerben 
a Tehetségfejlesztő Tanoda. A fiatalok 
iskola után, heti egyszer másfél órát töl-
tenek itt, miközben intellektuálisan és 
emberileg is fejlődnek. 

A kezdetekről szólva Katalin elmesélte, 
hogy matematikát tanított, amikor a felis-
merés érkezett: a rettegett tantárgy puszta 
számjegyei helyett élvezhető ismereteket 
nyújtana a gyerekeknek. Debrecenben 
elvégezte hát a tehetségfejlesztő-szakértő 
szakot, s már tapasztalatokkal felvértezve 
vágott bele az áhított programba.

„Három és fél éves a legkisebb és hu-
szonkettő a legnagyobb” – meséli büsz-
kén. „Van olyan gyerekem, aki tizenhat 
éve, a kezdetekkor lépett be a kapumon és 
azóta is visszajár.” 

A foglalkozásokat korosztályonként 
osztják fel, itt nincsen tanmenet, tanterv, 
ami vezet. Mégsincs két egyforma nap. 
Néhány szabály van csupán, azok betar-
tása viszont alapvetés a gyerekek számá-
ra. Jöjjön néhány közülük: 
–  Soha senki nem kritizálja vagy bántja 

a másikat, inkább dicsérjük egymást!
– Soha nem adjuk fel!
–  Nem hasonlítgatjuk magunkat senki-

hez, saját mércénkhez képest kell jól 
teljesíteni!
„Nagyon fontos az elfogadás, mert az 

igazán tehetséges gyerekek gyakran való-

ban nem átlagosak, a szó több értelmében 
sem. Egy átlagos közösségben fennáll a ve-
szélye, hogy könnyen perifériára kerülnek. 
Nálunk nincs kiközösítés, nincs csúfolódás 

sem. Az a legfontosabb, hogy a tanulás 
mellett az emberi értékeket is tanulják 
meg becsülni!” – folytatja a pedagógus. 
Logikai és társasjátékokkal, feladvá-
nyokkal birkóznak meg nap mint nap a 
tanodás gyerkőcök, önállóan, párban és 
csoportban is teszik ezt lelkesen, hétről 
hétre egyre elszántabban. Összesen két-
száz fiatal koptatja a tanoda szőnyegét 
(iskolapadok itt nincsenek), a legtöbben 
akár tíz éven át is részei a közösségnek. A 
jó kedv garantált, hiszen itt nincs bünte-
tés, nincs fekete pont. Nincs felvételi sem. 
A gyerekek általában az óvónő, tanárnő 

ajánlásával kopogtatnak az ajtón, de ez 
sem feltétlenül szükséges a tanodavezető 
szerint. Úgy látja, hogy kiforrja: ki az, aki 
valóban jól érzi itt magát. Konkrét tesz-

tekkel nem mérik a fejlődést, azonban a 
szülők visszajelzései alapján egyértelmű-
en van értelme és eredménye annak, amit 
hétről hétre csinálnak Katalin szerint.

Nemrégiben egyébként megjelent a 
tanodás gyerekek saját könyve, erre is 
nagyon büszke Katalin. Negyven+egy 
„logi-sztori” található benne, mindet 
maguk írták. Ezek lényege, hogy konk-
rét háttértudás nélkül is ki lehet őket 

találni, sok-sok kérdéssel és egymás se-
gítésével.

„Ma jó napom van, ma szerda van, me-
gyünk tanodába” – sokszor hallja ezt a ta-
noda vezetője a gyerekektől. Nem is cso-
da, hiszen úgy tartja, az oktatásnál többet 
ér egy nagy ölelés, egy széles mosollyal 
elhangzó köszönés. „Amikor először lép 
be a tanodába egy gyermek, még tanár 
vagyok, de amikor elköszön, már barát.” – 

idézi fel a szakember. Meglátása szerint 
ezt csak így lehet csinálni. Most még – 
ahogyan az iskolákban is – nyári szünet 
van, közös táborokban töltik a tikkasztó 
nyári napokat a fiatalok. Szeptembertől 
azonban újra megnyílik a Mojrák Biro-
dalma a Vörösmarty utcai tanodában, és 
folytatódnak a mesés foglalkozások is. 
Az ajtó nyitva áll minden kreatív, tehet-
séges gyermek előtt.

„Ma jó napom van, ma szerda 
van, megyünk tanodába!”

fotó: bilku krisztián
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rt Egriek a riói olimpián
A Heves Megyei Sportmúzeum előtt található fekete márványtáblákon olvashatjuk azoknak a neveit, akik az elmúlt 
több mint 100 évben született egriként, vagy egri csapat tagjaként részt vettek valamelyik nyári, illetve téli olimpián. 
A sort, mint sportszervező, az egri állami reáliskola (a mai Dobó) korábbi igazgatója, Kemény Ferenc nyitja 1896-tól. Az 
első egri versenyzők – az úszó Bitskey Zoltán és Bárány István - az 1924-es amszterdami olimpián szerepeltek. Azóta sok 
név került a táblákra, de a riói olimpia után – augusztus 5–21. – is lesz dolga a vésőnek…

TURAY ZOLTÁN

A Magyar Úszó Szövetség július köze-
pén hagyta jóvá az olimpiai úszócsapat 
névsorát. Az Egri Úszó Klub versenyzői 
közül nem volt kérdéses a világ- és Eu-
rópa-bajnok, olimpiai ezüstérmes Cseh 
László indulása 100 és 200 méter pil-
langón, valamint a 4×100-as vegyesvál-
tóban. Kellemes meglepetés volt viszont 
a 17 éves Holló Balázs beválogatása, aki 
nem sokkal korábban gyorsúszásban 
teljesítette a kiküldetéshez szükséges 
B-szintet. A szövetség úgy döntött, Ba-
lázs a 4x200-as gyorsváltóban csapattag 
lehet. Velük tart az Egri Úszó Klub – és 
Cseh László – edzője, Plagányi Zsolt is.

Cseh László (1985) Egri Úszó Klub

– A két egyéni és a váltószám, amiben 
az olimpián majd elindulok, minden-
képpen elég lesz. Ezért edzettünk egész 
évben, hogy megmutassam, mire vagyok 
képes. Ez az olimpia erre egy remek al-
kalom. Már itthon elkezdtük az átállást 
a magyar idő szerinti hajnali 3 órakor 
kezdődő döntőkre, úgyhogy ez egy új-
donság, de remélem, ezzel nem lesz gond 
– nyilatkozta a riói indulás előtt Cseh, aki 
100 és 200 pillangón a világranglista éllo-
vasaként készül az olimpiai megmérette-
tésre és remélhetőleg első aranyérmére.

Holló Balázs (1999) Egri Úszó Klub

– Mindenképp pozitívan fogom fel a 
dolgot, mert 17 évesen nekem ez a riói 
olimpia nagyon nagy szám lesz. Egy éve 
nem is gondoltam volna, hogy ide eljut-
hatok. Ez a két hét nekem nem nyaralás 
lesz, sokkal inkább tapasztalatszerzés 
és a 4×200-as gyorsváltó harmadik em-
berként mindent bele fogok adni. Velem 
együtt négy emberért úszom, tehát értük, 
értünk, egy egész országért – válaszolta 
az elvárást firtató kérdésünkre az egri 
születésű úszó.

■

A Magyar Vízilabda Szövetség – a csa-
patsportágak közül egyedüliként – két 
válogatottat delegálhat az olimpiára. A 
nők Európa-bajnokként kvalifikálták 
magukat, míg a férfiak a trieszti olim-
piai selejtezőt megnyerve biztosították 
helyüket a legjobbak között. Mindkét vá-
logatottban találunk egrieket. A ZF-Eger 
jelenlegi játékosai közül – a férfiaknál 
- Hosnyánszky Norbert, Erdélyi Balázs, 
Hárai Balázs és az új igazolás, Decker 
Ádám, valamint az egri születésű, de júli-
us 1-től már az OSC-hez tartozó Zalánki 
Gergő lesz ott a 13-as keretben. A nőknél 
két egri születésű csapattagnak szurkol-
hatunk, mivel időközben Czigány Dóra 
eligazolt Egerből az Újpesthez. Antal 
Dóra az egyik és Bíró Attila szövetségi 
kapitány a másik.

Hosnyánszky Norbert (1984) ZF-Eger

– Azért ez a torna nagyjából ugyanaz, 
mint egy Európa-bajnokság vagy egy vi-
lágbajnokság, viszont nagyobb a média-
érdeklődés. Az olimpia akkor nagyon jó, 
hogyha nyersz vagy hogyha eléred azt a 
célt, amit kitűztél magad elé. Ha ez nem 
sikerül - volt már ilyen is -, akkor ez az 
egyik legunalmasabb világverseny, amin 
valaha részt vettem, úgyhogy most az a 
terv, hogy elérjem, elérjük a célunkat – 
mondta az egriek legrutinosabb olimpi-
konja, a harmadik ötkarikás versenyére 
készülő, 2008-ban olimpiai bajnok Hos-
nyánszky Norbert.

Decker Ádám (1984) ZF-Eger

A régi-új igazolás, Decker Ádám először 
szerepel majd az olimpián.
– Voltam személyesen Athénban, ak-

kor nagyon megtetszett, úgyhogy azt 
gondoltam, miért ne mennék el részt-
vevőként is? Tizenkét évet kellett ezért 
dolgoznom, de bízom benne, hogy a 
végén majd azt tudom mondani, hogy 
megérte. Azt mondom, hogy a kötelezőt 
teljesítünk, ha dobogóra állunk és termé-
szetesen az olimpiai arannyal lennék iga-
zán elégedett – nyilatkozta a korábban öt 
évig Egerben játszó pólós.

Erdélyi Balázs (1990) ZF-Eger

– Hangulatában nem egy Eb és nem is 
egy vb, de amivel talán egy picit párhuza-
mot tudnék vonni az a 2012-es Univers-
iade, ahol kint voltam. Az is egy hasonló 
rendezés, most is lesz egy falu, több mint 
10 ezer sportolóval a világ minden tá-
járól. Nyilván sokkal nagyobb figyelem 
irányul majd most ránk, de biztos lesz 
olyan, amire mi sem számítunk – osz-
totta meg az olimpiával kapcsolatos gon-
dolatait Erdélyi Balázs, aki itthon eddig 
csak szülővárosának színei ben szerepelt 
az OB I-ben.

Zalánki Gergő (1995) OSC

– Az olimpiával kapcsolatban beszél-
tünk arról, hogy hogyan kapcsoljuk ki 
a külvilágot. Filmet nézünk közösen, ol-
vasunk, elmegyünk ide-oda közösen és 
próbálunk kikapcsolódni, hogy tényleg 
ne az olimpián agyaljunk, hanem fejben 
is tudjunk pihenni. Ez lesz szerintem az 
egyik legfontosabb – mondta a balkezes 
Zalánki Gergő, aki a következő szezon-
ban már az OSC-ben szerepel, de születet 
egriként ő is része a márványtáblás-listá-
nak.

Antal Dóra (1993) UVSE

– Klubszinten is egy nagyon jó szezont 
zártam. Magyar bajnokok, kupagyőzte-
sek és a BL-ben is másodikak lettünk, 

úgyhogy nagyon büszke vagyok erre, 
illetve közben volt egy Európa-bajnok-
ság, aminek nem is az volt az értéke, 
hogy megnyertük, hanem az, hogy kiju-
tottunk Rióba – sorolta az idei sikereket 
az egri születésű szélső játékos.

Bíró Attila (1966) a női válogatott 
szövetségi kapitánya

– Játékosként 1992-ben voltam legköze-
lebb az olimpiához, 88-ban kicsit távo-
labb, de az tény, hogy eddig egy olimpián 
sem vettem részt. 

A közös cél a csapattal az éremszer-
zés. Sűrű a mezőny, egygólos mérkőzé-
sek lesznek tömkelegével, úgyhogy nem 
egyszerű a helyzet. Ugyanakkor bízom a 
csapatban és szerintem a lányok képesek 
arra, hogy érmet nyerjenek. Az, hogy 
milyen színű, az majd ott, menet közben 
fog eldőlni. 

Szeretnénk megmutatni, hogy nem 
véletlen volt az Európa-bajnoki győze-
lem, illetve méltóak vagyunk arra a sze-
retetre, amit nem csak Egerből kapunk 
– tette hozzá a korábbi egri játékos.

Az egri olimpikonok létszáma időköz-
ben tovább nőtt, mivel a szerb szövetségi 
kapitány is kihirdette az olimpiára utazó 
keretét. 

Itt két egri pólós, Miloš Ćuk (1990) és 
Branislav Mitrović (1985) kapott meg-
hívót, vagyis a 2016/17-es bajnokságban 
szereplő egri férfi csapatból 6 jut szerep-
hez a riói olimpián. 

Az egri riói olimpikonok így összesen 
tizenketten lesznek.
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Újabb fejlesztési lehetőség borászoknak
Egy új, borászoknak szóló vidékfejlesztési pályázat 40 milliárdot biztosít a pincészetek korszerűsítésére, így 200 millió forint 
vissza nem térítendő támogatás nyerhető el borászatonként – jelentette be Nyitrai Zsolt miniszteri biztos, Eger és térsége 
országgyűlési képviselője a Juhász Testvérek Pincészete új helyi Borászati Központjának ünnepélyes alapkőletételén.

A pincészet nevében Juhász Attila kö-
szöntötte a megjelenteket, aki egyebek 
mellett azt hangsúlyozta, hogy elérkezett-
nek látták az időt a bővítésre és a fejlesz-
tésre, így 1,5 milliárd forintos ráfordítás-
sal új Borászati Központ építését kezdik 
meg a borászat „szülőhelyén”, Egersza-
lókon. A létesítményben helyet kap a hi-
per-reduktív technológiára is alkalmas 
borászat, csomagolóüzem (palackozó, il-
letve címkéző sor), több korszerű raktár, 
valamint egy irodai komplexum. Ezek a 
leendő szolgáltatások – tette hozzá – nem 
csupán saját pincészetük számára lesz-
nek elérhetőek, hanem azokat a környező 
bortermelők, az egész Egri borvidék sze-
replői is használhatják majd.

Nyitrai Zsolt szólt arról, hogy az Egri 
borvidéken családok ezreinek ad munkát 
a szőlő, miközben az általuk készített bo-
rok hírnevet szereznek mindnyájunknak 
itthon és a világban egyaránt. Erre jó pél-
da, hogy boraink nemzetközi színtéren 
is kiválóan megállják a helyüket: a „Bo-
rok Olimpiájának” is nevezett Challenge 
International du Vin borversenyeken az 
Egri borvidék nedűi aratták a legnagyobb 

sikert, mi érdemeltük ki a legtöbb érmet 
Magyarországon.

Ugyanakkor a Hungarikum Bizottság 
legutóbbi döntése azt jelenti, hogy ha-
marosan hungarikum lehet az Egri Bi-
kavér – jelentette ki. Hangsúlyozta: ezek 
az eredmények is jelzik, hogy a borászat 
stratégiai ágazat hazánkban s természe-
tesen térségünkben is, így tehát nyilván-
való, hogy borászatainknak lehetőséget 
kell biztosítani a további fejlesztésekhez.

Örömmel jelenthetem be – folytatta a 
hon atya –, hogy néhány napja jelent meg 
az a vidékfejlesztési pályázat, amely 40 
milliárdos keretet határoz meg a pincé-
szetek korszerűsítésére, új technológiák 
bevezetésére. Maximálisan 200 millió 
forint vissza nem térítendő támogatás 
nyerhető el, mindenkit arra bíztatok te-
hát, hogy éljen a lehetőséggel! Ezért is ír-
tam minden egri borásznak erről a kiváló 
lehetőségről – tette hozzá a képviselő.

Koncz Gábor díszlövése az egri várból
Nyitrai Zsolt miniszteri biztos, Eger és térsége országgyűlési képviselője meghívására Egerben járt Koncz Gábor Kos-
suth-díjas színművész, aki a várban 15 óra 52 perckor adott le díszlövést az 1552-es ostrom hőseinek emlékére.

Nyitrai Zsolt köszöntötte a híres 
vendéget, majd elmondta: hagyo-
mányteremtő céllal, a Vitézlő Os-
kola támogatásával ettől az évtől 
kezdve az idegenforgalmi szezon-
ban naponta eldördül a díszlövés, 
hogy minél több vendég legyen 
részese a turisztikai attrakciónak. 
Mindeközben ismert embereket, 
művészeket, sportolókat kérnek 
fel erre az aktusra.

Mostani vendégünk az első 
Kossuth-díjas, aki a szakállas 
puska elsütésével emlékezik a di-
adal hőseire. Ugyanakkor személyében 
olyasvalaki vállalta el a felkérést, akinek 
nem kell bemutatni a fegyvert, hiszen az 
1968-ban forgatott Egri csillagok című 
film egyik főszereplője volt.

„Valóban jól ismerem ezt a puskát, 
azóta is sokszor eszembe jut: ha a 
mostani korszerű vadászfegyvereimet 
használhattam volna az ostrom idején, 
egyedül legyőztem volna a törököket” 

– vette át a szót Koncz Gá-
bor. Elmondta azt is, nagyon 
szereti azt a kort, amelyben 
a film játszódott, hiszen aki 
ügyes volt és eszes, az érvé-
nyesülhetett. 

Nemrég fejeztem be 350. 
filmemet, s elmondhatom, 
abban az időben könnyebb 
volt mozit csinálni, mint most 
– tette hozzá. Szólt arról is, 
hogy szinte már hazajár Eger-
be, ebbe a szépülő, fejlődő, 
gyönyörű városba, ami a „szí-

ve csücske”. 
Pontban 15 óra 52 perckor Koncz Gá-

bor szakavatott mozdulattal emelte váll-
hoz a szakállas puskát, majd eldördült a 
díszlövés.



MEGINT A LEGJOBB DÖNTÉS! 
KORDA GYÖRGY ÉS BALÁZS KLÁRI

ŽAGAR 
2016. AUGUSZTUS 12-13.

ÚJ ÉTLAP A 
KÖDMÖNBEN!

Várjuk Önt kellemes teraszunkon 
új ételekkel, hangulatos zenével,

ebédidőben napi ajánlattal!

ködmön csárda borétterem
egerszépasszonyvölgy 

kodmoncsarda@szepasszonyvolgy.eu
tel.: (36) 413-172

www.szepasszonyvolgy.eu

A STARTUP-JÁTÉK NYERTESEI
A Startup Eger hivatalos Facebook-oldalára feltöltött startupok bemu-
tatkozó filmjeire lehetett szavazni. A legtöbb lájkot, vagyis legtöbb sza-
vazatot gyűjtő videó tulajdonosa a Média Eger Nonprofit Közhasznú 
Kft. által felajánlott nettó 500 000 Ft értékű médiacsomagot és két 
évre szóló, 20%-os partnerkedvezményt nyert.
A Startup Eger 2016. július 7-én megrendezett döntőjén a Face-
book-játék nyertesét is kihirdették, valamint a lájkolók között a szer-
vezők 3 ajándékcsomagot is kisorsoltak. A médiacsomag nyertese Ho-
rilla Stelian - Gustro Trucktor projektjével, melyet a Média Eger 
Kft. marketingvezetője, Aranyosi Éva adott át. A HMVTA ajándékait 
pedig – melyeket a lájkolók között sorsoltak ki –
Horváth Gábor facebook.com/horvath.gabor.7773
Szalainé Simon Zsuzsa facebook.com/zsuzsa.szalainesimon
Bognár Veronika facebook.com/veronika.bognar.14
nyerték. Gratulálunk a nyerteseknek!
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Takarítószolgálat, 

Eger
(06 20) 9359 211

Épülettakarítás, irodaházak 
takarítása, szalagfüggöny-, 
szőnyeg- és kárpittisztírtás, 

szőnyegtisztítógép-
kölcsönzés házhoz szállítással, 

magánszemélyeknek és 
cégeknek egyaránt.

Minőségi
SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS, 

SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb 

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19

JÁTÉK!
1.  Hányadik alkalommal rendezik meg a Végvári Vigasságokat?
2.  Hol tartják Egerben a Lampionos estéket?

A válaszokat augusztus 10-ig küldjék a Média Eger Nonprofit Kft. 
címére (3300 Eger, Törvényház u. 15.)! A helyes megfejtést be-
küldők között belépőjegyeket sorsolunk ki! Kérjük, a válasz mel-
lett adják meg telefonszámukat vagy e-mail címüket is, továbbá 
jelöljék meg, melyik nyereményjátékon szeretnének részt venni!

Megújult az egri intenzív osztály
Mint azt olvasóink is tudják, több mint hatmilliárd forintból újult meg az egri kórház. Az új,  háromszintes technológiai 
tömbben kapott helyet többek között a Központi Aneszteziológia és Intenzív Betegellátó Osztály (KAIBO), ahol korsze-
rű eszközök segítik a betegeket gyógyító szakemberek munkáját.

Az intenzív osztályon a kórház legsúlyo-
sabb betegeit kezelik, akiknél az alapvető 
életfunkciók, mint például a légzés, a vér-
keringés és a méreganyagok kiválasztása 
kerülhetnek veszélybe. Dr. Maszárovics 
Zoltán mb. orvosigazgató kiemelte: az 
osztály szoros kapcsolatban van a máso-
dik emeleti új Központi Műtővel is, mert 
a súlyos betegek ellátása mellett az osz-
tály orvosai végzik a műtétekhez szüksé-
ges altatást és a fájdalomcsillapítást. 

Az egész kórházat érintő hárommil-
liárd forintos műszerpark fejlesztésből 
bőven jutott az intenzív osztályra is. 
Korszerű  21. századi műszereket kapott 
az osztály, és már mind a tizennégy ágy-
hoz tartozik lélegeztetőgép. Az ágyak is 
korszerűbbek lettek, rendelkeznek olyan 
szivacsréteggel, ami a felfekvést meg-
előzi és elektromos vezérlésük lehetővé 
teszi, hogy a betegeket egészen ülőhely-
zetig mozgassák. 

A kórtermeket egy korszerű légkondí-
cionáló rendszer állandó hőmérsékletű 
steril levegővel látja el. A levegő több-
szörösen megszűrve, baktériumoktól 
mentesen, túlnyomással érkezik a kór-
termekbe.

Dr. Gyetvai Róbert osztályvezető 
főorvos (képünkön) elmondta, hogy 

kollégái az országos átlaghoz képest 
is nagyon jól képzettek. Több orvos is 
rendelkezik magas szintű nemzetközi 
követelményeknek megfelelő európai 
aneszteziológus és intenzív szakvizs-
gával. A szakdolgozók között is sok a 
szakasszisztensi végzettségű, mind az 
altatást segítő asszisztensek, mind az in-
tenzív osztályon dolgozó ápolók között. 
A fiatal, agilis kollégákat igyekeznek 
minél hamarabb bevonni a szakirányú 
képzési rendszerbe és dolgoznak azon 

A Magyar Aneszteziológiai és Intenzív
terápiás Társaság transzplantációs 
munkacsoportjának szakmai elismerését 
a Szent Damján és Szent Kozma szobrot a 
szervdonációért a Markhot Ferenc Kórház 
Intenzív osztálya kapta meg az idén. A 
Magyar Kórházszövetség idei kongresszusán 
az egri intézmény ismét megkapta az Életet 
Adományozó Kórház címet.

is, hogy az orvosok túlterheltségét újabb 
szakorvosok felvételével csökkenteni 
tudják.

fotó: bilku krisztián

Dátum Név Cím Telefonszám Ügyeleti idő

1 H Kristóf Gyógysz. Katona tér 1–3. (06 36) 515-820 20:00–07:30

2 K Kígyó Patika Dobó tér 2. (06 36) 312-219 20:00–07:30

3 Sze Kígyó Patika Dobó tér 2. (06 36) 312-219 20:00–07:30

4 Cs Gránátalma Gy. Kórház SBO 411-444/2514 20:00–07:30

5 P Érsek Patika Érsek u. 5. (06 36) 321-566 20:00–07:30

6 Szo Benu Zalár Zalár u. 9. (06 36) 310-191 20:00–07:30

7 V Benu Zalár Zalár u. 9. (06 36) 310-191 20:00–07:30

8 H Isteni Gondviselés Lenkey u. 2. (36) 516-969 20:00–07:30

9 K Ezerjó Patika Pacsirta u. 4. (06 36) 310-985 20:00–07:30

10 Sze Benu Zalár Zalár u. 9. (06 36) 310-191 20:00–07:30

11 Cs Balassa Gyógysz. Balassa u. 9. (06 36) 782-711 20:00–07:30

12 P Gránátalma Gy. Kórház SBO 411-444/2514 20:00–07:30

13 Szo Benu Zalár Zalár u. 9. (06 36) 310-191 20:00–07:30

14 V Benu Zalár Zalár u. 9. (06 36) 310-191 20:00–07:30

15 H Agria Gyógyszertár Hadnagy u. 32. (06 36) 789-129 20:00–07:30

16 K Benu Zalár Zalár u. 9. (06 36) 310-191 20:00–07:30

Dátum Név Cím Telefonszám Ügyeleti idő

17 Sze PatikaPlusz Gy. Sas u. 1. (Spar) (06 36) 515-145 20:00–07:30

18 Cs Székfű Patika Farkasvölgy u. 27. (06 36) 517-524 20:00–07:30

19 P Jázmin Patika Hadnagy út 5. (06 36) 316-172 20:00–07:30

20 Szo Isteni Gondviselés Lenkey u. 2. (36) 516-969 07:30–07:30

21 V Benu Zalár Zalár u. 9. (06 36) 310-191 20:00–07:30

22 H Mervai Patika Berze Nagy J. u. 2. (06 36) 424-588 20:00–07:30

23 K Tégely Patika Deák F. u. 57. (06 36) 516-706 20:00–07:30

24 Sze Platán Gyógysz. Vallon u. 4. (06 36) 784-172 20:00–07:30

25 Cs Kígyó Patika Dobó tér 2. (06 36) 312-219 20:00–07:30

26 P Kristóf Gyógysz. Katona tér 1–3. (06 36) 515-820 20:00–07:30

27 Szo Benu Zalár Zalár u. 9. (06 36) 310-191 20:00–07:30

28 V Benu Zalár Zalár u. 9. (06 36) 310-191 20:00–07:30

29 H Kristóf Gyógysz. Katona tér 1–3. (06 36) 515-820 20:00–07:30

30 K Kígyó Patika Dobó tér 2. (06 36) 312-219 20:00–07:30

31 Sze Benu Zalár Zalár u. 9. (06 36) 310-191 20:00–07:30

Gyógyszertári ügyelet – 2016. augusztus

Recept

Szürkemarha-steak zöldborsos 
mártással és héjában sült burgonyával
Izgalmas, különleges, mégis könnyen elké-
szíthető ételt ajánlott Hegyi Mátyás chef a 
Kétbalkezes kukta legutóbbi adásában (is). 

Héjában sült burgonyát talán már min-
denki készített, ám ezt is érdemes meg-
bolondítani kicsit. Egy tálban olajat, őrölt 
koriandert, sót, borsot, apróra vágott fok-
hagymát és rozmaringot keverünk össze, 
ezzel kenjünk be a krumplit, majd alufó-
liába csomagolva 200 C°-on 45 percig süt-
jük. A végén érdemes fokhagymás tejföllel 
megkenni.

Amíg sül a burgonya, elkészülhet a steak 
egyik legközkedveltebb társa, a zöldborsos 
mártás. A zöldborsot serpenyőben kipirít-
juk, csak aztán öntünk hozzá olajat. Eh-
hez is dukál az apróra vágott fokhagyma, 
majd mézet adunk hozzá, ezzel készítünk 
karamellt (látszik, hogy akkor jó, amikor 
feljön a hab, s a benne lévő cukrok elszíne-
ződnek, karamellizálódnak). Kis konya-

kot adunk hozzá, amelyből kiforraljuk az 
alkoholt, majd mustárral édes-savanykás 
ízt adunk a mártásnak, amelyet végül tej-
színnel öntünk fel, és sót adunk hozzá. 

A szürkemarha-bélszínt alaposan be-
sózzuk (nem kell félni, nehéz túlsózni), 
és borssal is bedörzsöljük. Hogy igazán 
finom legyen, érdemes meleg olajban 
megpirítani kicsit a szélét, ezzel bezárjuk 

a pórusokat, így a benne lévő zsír, ned-
vesség és vér bent maradnak. Ezt követő-
en 200 °C-os sütőben jó 10 percig sütjük. 
Felesleges jól átsütni, csak elrontjuk vele, 
véresen, vagy angolosan (rare vagy medi-
um fokozaton) a legfinomabb, azaz olyan 
50 °C-on. Egy dolog van még hátra (per-
sze a tálalás előtt): a steaknek serpenyő-
ben vajjal adunk egy kis fényességet, 
majd egy ruha alatt pár percig pihentet-
jük. Jó étvágyat!

HOZZÁVALÓK:

Héjában sült burgonya: olaj, koriander, 
bors, só, fokhagyma, rozmaring, burgonya

Zöldbors-mártás: zöldbors, fokhagyma, 
tejszín, dijoni mustár, konyak, bors, só, 
méz

Steak: bélszín, só, bors, olaj, vaj

fotó: bedécs péter



28 29

FRAKK ÁLLATELEDEL BOLT

KALLÓMALOM ÚTI PIAC

Mindenféle állattartással 
kapcsolatos eledelek, 

felszerelések, kiegészítők

Nyitva tartás: 
H–P: 0800–1200 • 1400–1700 

Szo: 0800–1200

TEL.: (06 20) 3290-188

Török Fürdő
SzépSég, EgéSzSég, Tradíció

www.egerTermal.hu

RENDELŐ: H–P: 8.00 – 18.00, SZ–V: 9.00 – 12.00
 DR. SUSZTÁK BÉLA (20) 9312 460
 DR. HANÁCSEK RICHÁRD (20) 3842 891
 DR. BALOGH GÁBOR (30) 5823 389

ÁLLATELEDEL: H–P: 8.30 – 16.30, SZ: 8.00 – 12.00

ÁLLATPATIKA: H–P: 8.00 – 16.30

EGER, SZÖVETKEZET U. 4. • (36) 312-460 • WWW.ALLATKORHAZEGER.HU
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Ízelítő Eger kulturális 
programkínálatából
Stílusgyakorlatok
A VI. Egri Érsekkerti Nyári Játékokon a Pinceszínház Stílusgya-
korlatok címmel mutat be egy variációburleszket.
Az 1947-ben keletkezett mű egy körülbelül tíz soros alapszö-
veg 99 variációból álló taglalása. A grammatikai fordulatok, 
a beszédmodorok, a tájnyelvek, a formák és jelzőkészletek 
bravúros játéka nyelvi és előadói akrobatikát igényel a színé-
szektől, s olyan látványos és humoros produkciót szül, mely-
ben a néző csak kapkodja a fejét… meg a fülét… és végül 
a tenyerét!
Szerző: Raymond Queneau
Írják, játsszák és rendezik: Gulyás Hermann Sándor, Jászbe-
rényi Gábor
Megtekinthető: augusztus 2-től 8-ig és augusztus 12-én. 

Öreg néne őzikéje
Fazekas Anna verses formában megírt a törött lábú őzikéről és az aranyszívű 
anyókáról szóló története a természet és az ember kapcsolatára, a gondosko-
dásra tanít a szeretet nyelvén.
A Babszem Jankó Gyermekszínház báb előadását Szőke Andrea dolgozta szín-
padra és Baráth Zoltán rendezte. A mesét a humor és a játékosság jellemzi. A 
darab zenei anyaga Okos Tibor munkája.
Megtekinthető: augusztus 10-én
Helyszín: Dobó István Gimnázium belső udvara
Játékidő: 50 perc

„Birth/Születés”
az A-ROUND Nemzetközi Művészek Kiállítási Csoportja be-
mutatkozó kiállítása

Tizenegy ország huszonöt kortárs művészének anyagából állí-
tott össze kiállítást Rostás Bea Piros. Az Arkt Művészeti Ellátóban 
rendezett tárlaton a külföldi művészek mellett egri alkotók, pl. 
Fekete Valér SIOR, Burka István és Rostás Bea Piros is bemutatják 
munkáikat. A kiállítás augusztus végéig látogatható. 

Hétköznapi szakralitások
Bukta Imre és Kiss Péter a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
festőművész szakos tanárai. A mesterek és képzőművész osz-
tályuk hallgatói közös kiállítást szerveztek. A diákok évek óta 
járnak nyaranta a mezőszemerei művésztelepre. A Templom 
Galéria tárlatán az itt készült alkotásokból, illetve az egyetem 
epreskerti műtermében készült festményekből válogattak.
A kiállítás július 30-tól augusztus 26-ig látogatható keddtől 
vasárnapig 10 és 18 óra között. Helyszín: Templom Galéria




