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A MÉDIA EGER KFT. INGYENES KIADVÁNYA
10. ÉVF. 9. SZÁM / 2017. SZEPTEMBER

A Szimfonik Lájk sztárja

MALEK ANDREA
— Engem a szeretet működtet —

Ternyák Csaba
EGER DÍSZPOLGÁRA

EGYMILLIÁRD FORINT
infratstruktúrára

Újra Heves megye adta
AZ ORSZÁG KENYERÉT
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VÁSÁROLJ SZEPTEMBER 12-ÉN KEDDEN, 10 VAGY
AKÁR 60% KEDVEZMÉNNYEL AZ AGRIA PARK 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 kész-
pénzre nem váltható. További részletek az üzletekben! 

A kuponokat a www.agriapark.hu 
weboldalról és a bevásárlóköz-
pontban található információs 
terminálokról is kinyomtathatod!

Napijegyre és szolárium használatra.

50%
 2017 SZEPTEMBER 12.

30%
 2017 SZEPTEMBER 12.

Megjelölt termékekre.

10-
50%

 2017 SZEPTEMBER 12.

Megjelölt termékekre.

10-
50%

 2017 SZEPTEMBER 12. Megjelölt termékekre.  2017 SZEPTEMBER 12.

10-
50%

20%
 2017 SZEPTEMBER 12.

Teljes árú termékekre. 
Ajándékutalvány vásárlásra nem vonatkozik.

20%
 2017 SZEPTEMBER 12.

Minden teljes árú Douglas saját márkás 
termékre, kizárólag Douglas Törzsvásárlói 
kártyával. A törzsvásárlói kártya 
kedvezményeivel és más akcióval nem vonható össze.

20%
 2017 SZEPTEMBER 12.

Minden használt játékszoftverre. 
Más akcióval nem összevonható, 
a kupon egy vásárlás alkalmával használható fel.

20%
 2017 SZEPTEMBER 12.

Minden használt játékszoftverre. 

Minden könyvre és hangoskönyvre.

20%
 2017 SZEPTEMBER 12.

20%
 2017 SZEPTEMBER 12.

20%
 2017 SZEPTEMBER 12.

Teljes árú Retro termékekre. 
Gift Card vásárlása nem vonatkozik. 

20%
 2017 SZEPTEMBER 12.

15%
 2017 SZEPTEMBER 12.

Teljes árú termékekre, kivéve LEGO. 

20%
 2017 SZEPTEMBER 12.

Hajvágásra.

15%
 2017 SZEPTEMBER 12.

15%
 2017 SZEPTEMBER 12.

A vásárlás végösszegéből
(kivéve rendelések és előrendelések).

10%
 2017 SZEPTEMBER 12.A vásárlás végösszegéből

10%
 2017 SZEPTEMBER 12.

10%
 2017 SZEPTEMBER 12.

5.000 Ft vásárlás felett ajándék kávé, vagy öngyújtó.

AJÁNDÉK

 2017 SZEPTEMBER 12.

15%
 2017 SZEPTEMBER 12.

 2017 SZEPTEMBER 12.

10-
50%

Megjelölt termékekre.

Teljes árú termékekre, kivéve ruházat.

15%
 2017 SZEPTEMBER 12.

Szeretné újra élvezni a forró nyarat?Vagy havas
hegycsúcsokra vágyik? FOGLALJA LE MOST TÉLI 
ÜDÜLÉSÉT!Legnagyobb kedvezményekkel,legszéle-
sebb kínálattal várjuk Önöket, a budapesti parkolást pedig ajándékba adjuk.

 2017 SZEPTEMBER 12.

AJÁNDÉK

2.000 Ft kedvezmény minimum 10.000 Ft vásárlás esetén a megjelölt 
termékekre.

 2017 SZEPTEMBER 12.

2000 FT
KEDVEZMÉNY

Lakberendezési termékekre.

20%
 2017 SZEPTEMBER 12.

20%
 2017 SZEPTEMBER 12.

20%
 2017 SZEPTEMBER 12.

10%
 2017 SZEPTEMBER 12.

Megjelölt termékekre.

Megjelölt termékekre.  2017 SZEPTEMBER 12.

10-
60%

Ezüst ékszerekre 20%, 
megjelölt termékekre egyéb kedvezmény.

20%
 2017 SZEPTEMBER 12.Ezüst ékszerekre 20%, 

20%
 2017 SZEPTEMBER 12.

Minden hátizsákra.

Teljes árú termékekre.

15%
 2017 SZEPTEMBER 12.

Minden teljes árú termékre.

20%
 2017 SZEPTEMBER 12.

20%
 2017 SZEPTEMBER 12.

 2017 SZEPTEMBER 12.

990 FT

20 perces hátmasszázs.
 2017 SZEPTEMBER 12.

1.500 FT

Bőrfeszesítő arckezelés.
 2017 SZEPTEMBER 12.

1.900 FT

Alakformálás.

 2017 SZEPTEMBER 12.

4.500 FT

5 alkalmas bérlet 5 000 Ft helyett 4 500 Ft. 

25%
 2017 SZEPTEMBER 12.

 2017 SZEPTEMBER 12.

2.000 FT

1 fi lm 2 fő részére 2 400 Ft helyett 2 000 Ft.

Megjelölt termékekre.

20-
50%

 2017 SZEPTEMBER 12.

1500 mg-os  Vitaking C vitaminra. 
 2017 SZEPTEMBER 12.

30%

Minden Bellinda termékre.
 2017 SZEPTEMBER 12.

20%

 2017 SZEPTEMBER 12.2-t fi zet 3-at vihet MINDEN TERMÉKRE 
A kedvezmény más akcóval nem összevontható és nem vonatkozik 
a kerékpárokra. Online vásárlás esetén nem érvényes. 

2-T FIZET
3-AT 

VIHET

30%
 2017 SZEPTEMBER 12.Motion, Frequency, Fragrant, Garden porcelán 

tányérokra, kávés- és capuccinos csészékre, bögrékre.

20%
 2017 SZEPTEMBER 12.Török üvegtálakra, edényekre és 

késkészletekre.

50%
 2017 SZEPTEMBER 12.Vossen törölközőkre.

A teljes árú termékekre. 

20%
 2017 SZEPTEMBER 12.

Minden ruházati termékre. 
Az ajánlat kiegészítőkre és Clubkártyás 
vásárlásra nem vonatkozik. 

A TARTALOMBÓL

4–5 / HÍREK
VÁLOGATÁS AZ ELMÚLT HÓNAP ESEMÉNYEIBŐL

8 / ÚJABB FEJLESZTÉSEK
FELÚJÍTOTT ÚTSZAKASZOKAT ADTAK ÁT

10–12 / „ENGEM A SZERETET MŰKÖDTET”
BESZÉLGETÉS MALEK ANDREÁVAL

14–15 / AUGUSZTUS 20.
SZENT ISTVÁN PÉLDÁJA NAPJAINKBAN IS KÖVETENDŐ

16–17 / EGER DÍSZPOLGÁRA
ELŐBB LETT EGRI LAKOS, MINT EGRI ÉRSEK

20–21 / KERÉKPÁRSPORT
NEM CSAK A PROFIKNAK ÁLL A ZÁSZLÓ!

SZÍVVEL ÉLNI
Kicsit mindig bűntudatom van amikor későn érek haza. Molly – a kicsi tacskó keverék kutyu-
som – emlékeztet először, hogy régen volt már reggel amikor elindultam, akkor is hatalmas 
bociszemekkel nézett rám és szinte könyörgött a tekintete, hogy ne menjek el. Meg persze 
olyan jó lenne minden este főzni. Friss, meleg vacsorát tenni az asztalra, együtt leülni mel-
lé, jót beszélgetni, látni, hogy ízlik amit csináltam és ez olyan jó. Néha azért van ilyen. De 
a munkámat is nagyon szeretem. Minden nehézségével együtt, mert örömmel töltenek el 
a sikerek, a kudarcokból tanulok, a bosszúság meg gyorsan elmúlik, ha az ember szívvel él 
és észreveszi a rosszban a jót. Erre kell talán törekednünk. Szívvel élni, hittel tenni és nem 
megfutamodni amikor nehézség van. Ha a kedves olvasó ezt a lapszámot ennél az oldalnál 
tovább lapozza akkor csak olyan példákkal találkozhat, olyan embereket ismerhet meg, akik 
valószínűleg mind ezt a hitvallást követik. Szívvel élnek. Legyen szó egy tehetséges énekes-
nőről, egy harcos sportolóról, egy borászról, egy érsekről, egy legendáról. Talán abban van 
a titok, hogy egyensúlyban legyünk önmagunkkal, hagyjunk időt a jó dolgokra, tanuljunk a 
rosszból, a múltba ne nézzünk, csak előre és minden nap a szívünkre hallgassunk. Így talán 
tudunk igazán szívvel élni. ANTAL ANETT / felelős kiadó

8. 10–12.

14–15. 20–22.
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HÍREK

BÁSTYA, LÖVÉS, TALÁLAT
Mónus József, a Fehér Farkas az egri vár 
bástyájáról lőtt a Dobó térre

AUGUSZTUS 13.
Látványos attrakcióval kezdődött az idei Végvári Vigasságok 
programsorozat.  Mónus József íjász, többszörös távlövő 
világbajnok és világcsúcstartó arra vállalkozott, hogy az egri 
vár ágyúdombjáról eltalálja a Dobó tér közepén felállított cél-
pontot. A mutatvány sikerült, az egyébként nem veszélytelen 
lövést kétszer adta le, mert már a második nyílvesszővel célba 
talált. Az egri várban és a város főterén felállított kordonok 
mögött több százan voltak kíváncsiak a lövésre. Mónus József 
(a Fehér farkas) az íjászatot gyermekével együtt kezdte elsajá-
títani 2006-ban. Ez volt az ötödik sikeres bástyalövése.

GRŐBER JENŐ EMLÉKÉRE
Az egri szülőházánál avattak emléktáblát az 
Egri Bikavér atyjának

AUGUSZTUS 29.
Emléktáblát avatott Grőber Jenő tiszteletére az Egri Borvidék 
Hegyközségi Tanács és az Egri Borút Egyesület a Bajcsy Zsilinszky 
utcában. Az egész borvidék működésére máig hatással bíró sző-
lész, borász alkotta meg az első Egri Bikavért. A táblát a szülőház 
falán helyezték el, amely 1951-ig a család tulajdonában volt. Grőber 
a 19. század végén, a 20. század első felében az egyik legjelen-
tősebb egri szőlő- és bortermelő volt, számos újítás fűződik a 
nevéhez. Életútját, munkásságát méltatva dr. Dula Bence szőlő- 
és bortermelő úgy fogalmazott: állandóan a termelői, szakmai 
összefogásra hívta fel a figyelmet, tudása megelőzte a korát. 

50 ÉV PNEUMATIKA
Az Aventics Hungary kiállítással emlékezett a 

fél évszázadoséves múltra

AUGUSZTUS 15.
50 éve van jelen Egerben a pneumatika ipar. A témakörben inter-
aktív kiállítást láthattak az érdeklődők az Agria Parkban, virtuális 

pneumatika versennyel és más játékokkal. Egerben több múltbeli 
vállalat után jelenleg az Aventics Hungary Kft. gyártja a pneumati-

kus alkatrészeket, amelyeket számtalan területen használnak fel 
– mondta Gödri István, a cég ügyvezetője. Hajó-, vasút-, haszon-

gépjármű-, textilipar, a kohászat, az egészségügy is fontos terület, 
de a cég még a McLaren Forma-1-es istállónak is szállított már 
alkatrészeket. Az Aventics társadalmi szerepvállalása fontos a 

város életében – mondta Habis László polgármester a kiállításon. 

KOZMA ISTVÁN 80
Születésnapján köszöntötték az Egerben élő 

nagybányai származású festőművészt

AUGUSZTUS 18.
Nem csak Kozma István festményei színesek, hanem ő maga is 

egy színes, csodálatos ember, mondta Habis László polgármester, 
aki szerint büszkék lehetünk arra, hogy a művész a városunkat 

választotta otthonául. Mint ismert, Eger pályázik az Európa 
Kulturális Fővárosa 2023 címre. Ennek a pályázat fontos része a 
képzőművészet, így a város és Nagybánya között kialakítandó 
együttműködés lehetősége is formálódóban van – mondta el 

Martonné Adler Ildikó alpolgármester. Kozma István filozófiája 
szerint nem csak a képeknek, hanem az ember lelkének is színes-

nek kell lennie, csak így érdemes élni.

BORÁSZ ÉRDEMKRESZT
Magas állami kitüntetés Tóth Ferencnek

AUGUSZTUS 19.
Fazekas Sándor miniszter augusztus 20-a alkalmából Magyar 
Arany Érdemkereszt kitüntetést adott át Tóth Ferenc, az Egri Bor-
vár pincészet alapító tulajdonosának. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki 
megbízott, országgyűlési képviselő kezdeményezésére az Egri 
Borvidék doyenjének, az egész országban jól ismert bortermelő-
jének munkáját ismerték el az idei ünnepen. Tóth Ferenc az egri 
borászati tradíciók – különösen a kadarka fajta – megőrzéséért, 
több évtizedes, elhivatottan szolgáló szakmai tevékenységéért, 
valamint a híres „Várvédő Cuvée” megalkotásáért érdemelte ki 
a rangos állami kitüntetést.  Jó egészséget, munkájához további 
sok sikert kívánunk neki a jövőben is!

ACÉL ÉS ARANY
Az Iparművészeti Múzeum tárlata Egerben

AUGUSZTUS 24.
Acél és arany címmel nyílt új kiállítás a Dobó István Vármú-
zeumban, az Iparművészeti Múzeum Oszmán fegyverkin-
csek és az egri múzeum Péterváry gyűjteményéből. Célja, 
hogy rámutasson, a török ellenfeleink nem csak hódítók, 
hanem a kultúrában és a művészetben is jártas nép voltak. 
A cím is a dísztárgyak kettősségére utal. A bemutatott 
díszes fegyvereket harcban nem használták, inkább a vise-
lőjük társadalmi rangját és fontosságát jelezték. 
A tárlat Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, miniszterel-
nöki megbízott javaslatára érkezett Egerbe.

KÖZÖSSÉGI VÉRADÁS
Ősszel is folytatódnak a rendezvényekhez 

kapcsolódó véradások Egerben

SZEPTEMBER
A Magyar Vöröskereszt és az Országos  Vérállátó Szolgálat 

ősszel is folytatja véradó akcióitit Egerben, a különbözö 
eseményekhez kötődően. Szeptemberben az alábbi ese-

ményeken szervez közösségi véradást:
szept. 14., 12.00–17.00 Líceum, Eszterházy-fesztivál.

szept. 16., 10.00–17.00 Hotel Eger, retro véradás.
szept. 23., 12.00–18.00 Érsekkert, Eger Ünnepe.

október 6. 14.00–19.00 Érsekudvar, Katolikus Véradás.

NYITVA A KALANDPARK
Családi szórakozás a Szépasszonyvölgyben

AUGUSZTUS 28.
Újra megnyitotta kapuit a Szépasszonyvölgyben a 

Márai  Központ kalandparkja. A völgy legszebb helyén 
kialakított, három terepszinten elhelyezett játszóhelyek 

a 3–6 éves, az 5–12 éves korosztálynak éppúgy  kelle-
mes kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak, mint a ka-

maszoknak, vagy az aktívan pihenni vágyó családoknak 
A 14 játékelem közt csúszda, alagút, kötélhíd, mászóhíd, 

kígyóhinta és labirintus is megtalálható.  A nyugodt 
kikapcsolódást pihenőhelyek, kerékpártárolók piknik 

asztalok  és a csodás kilátás teszik teljessé.
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AMIRŐL BESZÉLNEK

Tisztelt Polgárok, Tisztelt Vállalkozások!
Kedves Egriek! 

2017. augusztus 28-ától valamennyi egri család és vállal-
kozás postaládájába eljutnak az önkormányzati adóhatóság 
„Folyószámla-Értesítő” levelei, amelyben az adóhatóság – az 
adózás rendéről szóló törvényben foglaltaknak is is eleget 
téve – tájékoztatást nyújt ahhoz, hogy az érintett adózók ha-
táridőben tudják teljesíteni az önkormányzat felé esedékes 
adófizetési kötelezettségeiket. Több mint 33 200 levél készült 
el a napokban, melyekben 2 552 millió forint adófizetési köte-
lezettség kerül részletezésre.      

Ha Önöknek helyi adót (pl.: építményadó, idegenforgalmi 
adó, helyi iparűzési adóelőleg), gépjárműadót, valamint egyéb 
más az önkormányzat felé fizetendő kötelezettséget (pótlékok 
és bírságok) kell teljesíteni, vagy elmaradt tartozása van, akkor 
ezeket az ott megjelölt számlákra lehet megfizetniük. Akik-
nek szükséges, csatoltan – adószámlánként – adóhatóságunk 
megküldi az adó befizetésére szolgáló csekkeket is, külön az 
esetleges tartozásról és külön a 2017. szeptember 15-i nappal 
esedékes adóösszegekről egyaránt. 

A folyószámla értesítők kiküldésének célja kétirányú, egy-
részt részletes információt nyújt az önkormányzat felé esedé-
kes, 2017. szeptember 15-ig fizetendő adóelőírásokról, más-
részt az épp aktuális pénzügyi helyzetről, eddigi befizetésekről 
és az esetlegesen már fennálló tartozásokról is. 

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók befizeté-
seiket belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással kötelesek 
teljesíteni. A számlanyitásra nem kötelezett adózók befizeté-
si kötelezettségeiket postai készpénz-átutalási megbízással 
(csekk), vagy folyószámlájáról banki átutalással is teljesíthe-
tik. A kibocsátott – QR kóddal ellátott – csekkek alkalmasak 
az „iCsekk” szolgáltatással történő befizetésre. Az adóhatósá-
gunk ügyfélszolgálatán adózóink bankkártyával is fizethet-
nek. 

Ha Önök ügyfélkapus regisztrációval rendelkeznek, úgy 
lehetőségük van az elektronikus rendszeren keresztül (Eadó 
elkérhető a www.eger.hu honlapról) megtekinteni az ön-
kormányzati adóhatóság nyilvántartásában lévő, adózással 

kapcsolatos fontosabb adataikat (bevallásait, adótárgyait, 
befizetéseit, folyószámlája aktuális állapotát, stb.), valamint 
a rendszeren keresztül online bankkártyás befizetéseket is in-
díthatnak. A programba a www.eger.hu elérhetőségről lehet 
belépni. Ügyfeleink gyorsabb és kényelmesebb kiszolgálása 
érdekében az önkormányzati adóhatóságunknál az internet 
segítségével három hétre előre online időpontot is foglalhat 
(www.onlineado.eger.hu).

Amennyiben adófizetési nehézségük keletkezik, úgy a fize-
tési könnyítések lehetőségeiről honlapunkon szíveskedjenek 
tájékozódni. 

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy az adózók személyes 
adataival, adófizetési kötelezettségeivel, számlaegyenlegeivel 
kapcsolatos információkat – a személyes adatok védelmének 
érdekében – csak azon ügyfelek részére adjuk meg, akik sze-
mélyazonosságukat, képviseleti jogosultságukat a megfele-
lő okmányokkal igazolják. Konkrét adózási információkról, 
ügyfélszolgálatunkon illetve az ügyintézőinkkel való egyezte-
tést követően van lehetőségük tájékozódni. Telefonon keresz-
tül csak általános tudnivalókat áll módunkban megadni. 

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei 
Jogú Város fejlődéséhez!

Eger Megyei Jogú Város  
Önkormányzati Adóhatósága

Az ügyfélfogadás helye: 
Eger MJV Polgármesteri Hivatal, 

Eger, Dobó István tér 2.

Az ügyfélfogadás időpontjai: 
hétfő: 9.00–16.00 
kedd: 9.00–16.00

szerda: 9.00–17.00
csütörtök: 9.00–16.00

Önkormányzati adóhatóságunk (Adó Iroda) 2017. szeptem-
ber 15-én (pénteken) 8.00–13.00 között rendkívüli ügyfélfo-
gadást tart.

TUDNIVALÓK A HELYI ADÓRÓL ÉS 
A GÉPJÁRMŰADÓRÓL 

EGER VÁROSA IS SEGÍTETTE 
A ZF BERUHÁZÁSÁT

Nyolcszáz új munkahely létrejöttét szolgálja a 196 milliós szennyvízvezeték-csere

Javában zajlik a ZF Hungária Kft. csaknem 800 új egri munkahelyet teremtő beruházásának előkészítése Eger déli 
iparterületén. Az alapkőletétel júliusban megtörtént, ám már jóval ezt megelőzően elindult a munka, hiszen Eger 
Önkormányzata vállalta, hogy megteremti a nagyvállalati fejlesztés infrastrukturális feltételeit.

 

Fontos előkészítő munka és különleges kihívás. Ez volt a ZF 
Hungária beruházás első hatalmas lépése a megvalósulás felé 
vezető úton.  A Heves Megyei Vízmű Zrt-re várt a feladat, 
hogy egy 1000 mm-es, csaknem 4 méteres mélységben futó 
szennyvíz gerincvezetéket kiváltson és áthelyezzen az építke-
zés miatt. Ez még a tapasztalt szakemberekkel rendelkező cég 
számára is az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb kihívása volt, 
amelyet egyes napokon extrém körülmények között, napi 24 
órás felügyelet mellett végeztek.

A beruházás azért volt szükséges, mert az épülő üzemcsar-
nok az ipari terület olyan részére esik, ahol a városi szenny-
víz gerincvezeték fut. Mindezt 196 millió forintból, 250 méter 
hosszan, acél szádfalazással, HOBAS üvegszálerősítésű csövek 
felhasználásával, 6 tisztítóakna beépítésével együtt végezték 
el. A munka mintegy két hónapig tartott, de legalább ugyan-
ennyi időt vett igénybe az optimális műszaki megoldás ter-
vezése, előkészítése. A magas költséget a nem mindennapi 
műszaki tartalom és a rendkívüli kihívást jelentő környezeti 
adottságok eredményezték. 

Ezzel kapcsolatban Habis László polgármester elmondta: a 
városnak is fontos egy ilyen léptékű beruházás, ezért döntöt-

tek úgy, hogy a közmű kiváltását magukra vállalják. Harmad-
résznyi hitel mellett önerőből finanszírozta a munkákat az 
önkormányzat, de a kapcsolódó fejlesztésekhez kormányzati 
és uniós forrásokat is szeretnének felhasználni.

A munkák során extrém kihívásokkal kellett megküzdeni, 
ilyen volt a magas, 50-60 centis talajvíz, a négy méteres mély-
ség, de a „szádfalazásos” technológia – az egymáshoz szoro-
san illeszkedő acéllemezeket 6-8 méter mélységig állították a 
földbe – is magas költségekkel járt.  A régi szennyvízcsator-
na és az új nyomvonalra fektetett gerincvezeték összekötése 
is pontos tervezést jelentő, kritikus feladat volt. Mindezt két, 
több mint száz méter hosszú, ideiglenes vezeték építésével, két 
átemelési ponton oldotta meg a kivitelező. A gerincvezetékben 
a szennyvíz áramlását leállítani nem lehetett, a város felől ér-
kező, óránként 600-800 köbméternyi szennyvizet nagy telje-
sítményű szivattyúval emelték át az új vezetékbe. Ráadásul a 
munkálatok idején két felhőszakadás is érkezett, június 6-án 
például 5 óra leforgása alatt több mint 70 milliméter eső zúdult 
a városra. A víz azonnal elöntötte a munkaterületet, a helyre-
állítás három napig tartott, majd a július 24-i özönvíz-szerű 
eső után ez megismétlődött. Mindezek ellenére a munka ha-
táridőre, kiváló minőségben készült el, a ZF beruházás azóta 
is gőzerővel zajlik. 
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Cukorbetegek Találkozója Egerben
2017. szeptember 15-én rendezi meg a Cukorbetegek Egri Egyesülete a Több mint 40 éve cu-
korbetegséggel élők Országos Találkozóját, amelynek résztvevői szeptember 16-án 10.00 órától 
mutatkoznak be az érdeklődőnek a Bartakovics Béla Közösségi Házban. Itt tekinthető meg Miksi 
István festőművész sorstársunk kiállítása és 14 óráig ingyenes vércukormérést és tanácsadást is 
tartunk. A Nemzetközi Cukorbeteg Találkozó 14 órakor kezdődik, ahol dr. Kerényi Zsuzsa kiváló 
diabetológus – aki maga is kisgyerekkora óta cukorbeteg – tart előadást és válaszol a kérdéskre. 
A nyilvános programot az egyesület ifjú tehetségeinek és Mézvirág kórusának műsora zárja. Szeretettel várunk mindenkit! 
További információ: Jakabné Jakab Katalin, (+36 70) 366-3778, e-mail: egridiab@gmail.hu, web: egridiab.cwe.hu.
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„Ha a munkánk vagy a karrierünk nem felel meg számunkra, akkor 
másvalamibe kezdünk. A hivatását azonban nem választja az ember. 
A szóban is benne van, hogy minket hívnak. Akinek hivatása van, úgy 
érzi, nincs választása, engedelmeskednie kell a hívásnak, különben 
nem talál rá a saját életfeladatára, küldetésére.”

(David Brooks)

szerző: szecskó károly

Mesterségek dicsérete

PITTNER ELEMÉR
(1906–1991)

Id. Pittner Elemér 1906. szeptember 2-án született Aradon. A 
pincér szakmát választotta élethivatásul. A tanulóévek után 
a segédlevelet 1922–1925 között szerezte meg Békéscsabán, 
a Fiume Szálló és Étterem tulajdonosánál az akkor hírneves 
Fickeréknél. Évekig mesterénél maradt, majd innen Kisúj-
szállásra került ahol, rövid ideig a vasúti restiben dolgozott.  
Rövidesen átkerült a színvonalas Nagytippan étterembe, 
ahol nemcsak a kiszolgálás volt magas színtű, hanem a zene 
is. A Burai Zoltán prímás által vezetett cigányzenekarral még 
rádiófelvétel is készült.

A család 1963-ban Egerbe költözött, és Pittner Elemért a 
Park Szállóban alkalmazták, ahonnan 45 év munka után, 
1968-ban vonult nyugállományba, de nem „nyugdíjba”. Visz-
szament négyórásnak a Platán Étterembe, majd a Vörös Rák-
ban is dolgozott. Hajlott korában, amikor a lábai már nem 
bírták az erős igénybevételt  a Centrum Áruházban totót, lot-
tót, szerencsesorsjegyet árult, mert nem tudott lemondani a 
számára oly fontos emberi kapcsolatokról. 

Neve fogalom volt a szakmában! Munkatársai szerették, 
tisztelték, a fiatalok pedig szívesen tanultak tőle. A jó ven-
déglátáshoz szerinte a következők kellenek: „Figyelmesnek 
kell lenni a vendéghez, szeretni kell őket, nem pedig eleresz-
teni egy kötelesség-vigyort, és persze, jó munkaszervezés 
kell, hogy legyen összhang a főnök, a felszolgálók, 
a szakácsok és az egész kollektíva között.  Ha ez 
nincs, akkor nem ér semmit az egész.”– nyilat-
kozta 1975-ben. Az a fajta vendéglátós volt, aki 
munkáját szívvel-lélekkel végezte. Szerény, de 
közvetlen volt, aki aki gyorsan belopta magát 
a vendégek szívébe. Két dolog éltette igazán. A 
családja és a vendégek. Kisújszálláson kötött há-
zasságot az 1930-as évek közepén. Felesége Or-
vos Judit (1915–1990), aki leányuk 
születéséig könyvtárosként dolgo-
zott. Házasságukból négy gyermek 
született: Elemér (1937–2002), Béla 
(1942–2002), György (1949-), Judit 
(1954– ).

„Vérében volt a szakma, amit éle-

tében csinált, ahogy bánt a vendégekkel, azt tanítani lehetne. 
Sok fiatal pincérjelölttel foglalkozott, néhányukkal kiemelten 
is. Közülük négyre élete végéig nagyon büszke volt, mert el-
ismert művelői lettek a szakmának. Ők úgy dolgoztak, ahogy 
Elemér bácsi tanította őket.” – írta róla Szilvás István a Népúj-
ság hasábjai, 1974 májusában.

Id. Pittner Elemér boldog ember volt, mert egész életében 
azzal foglalkozhatott, amit szeretett. Négy gyermeke közül 
nagy örömére kettő is folytatta hivatását. Elsőszülött fia, 
Elemér különösen sokat tanult apjától, aki nem múlhatott el 
nap, hogy ne mutasson valami újat, ami a pincérszakmához 
nélkülözhetetlen. Édesapjával együtt vallotta, hogy erre szü-
letni kell. A szakma fortélyait meg lehet ugyan tanulni, de azt 
a pluszt, amitől igazán különlegessé válik valaki, azt a gén-
jeinek köszönheti. Neki volt kitől örökölnie, s így válhatott a 
fiú is a vendéglátás művészévé. Derűs arcát, magas, vékony, 
szolgálatkész alakját szinte mindenki ismerte, aki az egyko-
ri Belvárosi étteremben vagy a Hotel Flórában megfordult. 
Elemér bácsi Gyuri fia szintén a szakma mesterévé vált, de ő 
viszonylag korán elkerült Egerből.

Id. Pittner Elemér színes, eredeti egyéniség volt, azt is 
lehetne róla mondani, hogy jó pszichológus, tanár egy sze-

mélyben. Német, orosz és szlovák nyelvtudása is hoz-
zásegítette a külföldi vendégekkel való kapcsolatte-

remtéshez. Hogy mennyire tisztelték és szerették 
a megyeszékhelyen őt és családját, azt többek 
között az is bizonyítja, hogy mind róla, mind két 
Egerben élő fiáról több cikk jelent meg a helyi saj-
tóban. Munkája elismeréseként 1981 novemberé-
ben megkapta Eger Város Tanácsa rangos kitün-
tetését, a Pro Agria Emlékplakettet. 

Egerben hunyt el 1991. március 26-án, sze-
retett felesége születésnapján. A Grő-

ber urnatemetőben helyezték örök 
nyugalomra, számos pályatárs, ba-
rát és családtag kísérte utolsó útjára. 
Halálával szegényebb lett Eger. Em-
lékét, kedves egyéniségét szeretet-
tel őrizzük.

Képviselői 
fogadóórák
Szeptember 4-én, hétfőn 17.00 órától 

BÁTORI ISTVÁN, a 3-as választókörzet 
képviselője (Fidesz-KDNP), Eger Köz-
gyűlésének civil tanácsnoka, valamint 
SZUCSIK GYÖRGY, a 2-es választókörzet 
képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi Szo-
ciális és Családügyi Bizottság elnöke tart 
fogadóórát a Hunyadi Mátyás Általános 
Iskolában.

DR. STEFÁN ZOLTÁN, a 4-es választókörzet 
képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi Pénz-
ügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke előzete-
sen, telefonon, vagy e-mailben egyeztetett 
helyen és időpontban tart fogadóórát. Te-
lefon: 30/218-0266, E-mail: stefan.zoltan@
ph.eger.hu

KOVÁCS CS. TAMÁS, az 5-ös választókörzet 
képviselője (Fidesz-KDNP), a Városképi és 
Környezetvédelmi Bizottság elnöke, a Vá-
rosimázs Bizottság tagja tart fogadóórát 
előzetesen egyeztetett helyen és időpont-
ban. Telefon: 30/488-7471, e-mail: ko-
vacs-csatlos.tamas@ph.eger.hu.

CSÁKVÁRI ANTAL, a 6. sz. választókerület 
képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi Pénz-
ügyi és Ügyrendi Bizottság tagja fogadóó-
rát tart, előzetesen megbeszélt időpontban 
és helyen. Telefonos egyeztetés: 30/941-
1397, e-mail: csakvari.antal@ph.eger.hu.

OROSZ IBOLYA, a 7. sz. választókörzet képvi-
selője (Fidesz-KDNP), a Városgazdálkodási 
Bizottság elnöke hétfőtől csütörtökig, na-
ponta 14.00-18.00 óra között személyesen 
elérhető a szépasszonyvölgyi Hotel Köd-
mönben. Más időpont egyeztetése telefo-
non a 30/995-2290-es számon, vagy e-ma-
ilben, az oroszibolya@t-online.hu címen.

LOMBECZKI GÁBOR, a 10. sz. választóke-
rület képviselője (Fidesz-KDNP), a Város-
gazdálkodási Bizottság és a Városképi és 
Környezetvédelmi Bizottság tagja előzete-
sen egyeztetett időpontban és helyen tart 
fogadóórát. Telefon: 30/594-7853, e-mail: 
lombeczki.gabor@ph.eger.hu.

MIRKÓCZKI ZITA önkormányzati képvise-
lő (MSZP-DK-Együtt), a Városi Szociális és 
Családügyi Bizottság tagja előzetesen, te-
lefonon vagy e-mailben egyeztetett helyen 
és időpontban tart fogadóórát. Tel.: 70/382-
5203, E-mail: mirkoczkizita@gmail.com.

FÖLDVÁRI GYŐZŐ önkormányzati képvise-
lő (DK-Együtt-MSZP), a Városi Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság tagja előzetesen, tele-
fonon, vagy e-mailben egyeztetett helyen 
és időpontban tart fogadóórát. Telefon: 
30/945-3530, E-mail: fgyeger@gmail.com.

ÚJABB FEJLESZTÉSEK 
EGER TÉRSÉGE 

KÖZLEKEDÉSÉBEN
Eger környékén két helyen is – Ostorosnál, valamint a ber-
vai iparterületnél – átadták azokat a felújított útszakaszokat, 
amelyek megkönnyítik a lakosság és a vállalkozások életét 
egyaránt. Mindeközben jól haladnak az M25-ös út munkála-
tai, sőt, egy újabb csomópont építéséről is döntés született 
– jelentette be Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger 
és térsége országgyűlési képviselője.

Az Ostoros és Eger közötti útszakasz átadása kapcsán Nyitrai Zsolt el-
mondta: helyesen és bölcsen tették az ostorosi polgárok, amikor java-
solták a szakasz rendbetételét, hiszen 1974 óta nem nyúltak ehhez az 
úthoz, a felújítás tehát nagyon is indokolt volt. Mint hozzátette: naponta 
nem kevesebb, mint 3300 jármű halad keresztül az említett szakaszon, 
amelyből most több mint fél kilométernyit adnak át a forgalomnak ki-
váló minőségben.

– Eger, és térségének települései is csak akkor fejlődhetnek, ha fo-
lyamatosan fejlesztjük az infrastruktúrát, és a környék lakossága, az itt 
működő vállalkozások és az idelátogató turisták  is megbízható módon 
juthatnak el az adott településekre – fejtette ki.

A bervai bekötő út átadásán a honatya arról szólt, hogy a közel egy 
kilométer hosszúságú szakaszon 1971 óta nem történ felújítás, pedig 
naponta 1700 jármű halad itt át, főként kamionok és teherautók. Az 
elkészült út főként az ipari park vállalkozásainak munkáját könnyí-
ti majd meg. A most felújított szakasz – amely a Magyar Közút saját, 
70 milliós beruházásában valósult meg – a szakemberek és az önkor-
mányzatok együttműködését példázza – hangsúlyozta.

A terv szerint haladó, Egert az autópályával összekötő M25-ös út 
kapcsán egy új hírt is bejelentett Nyitrai Zsolt. Mint megtudtuk: a 
kormány úgy döntött, hogy a Bosch egri üzeménél egy újabb korszerű 
csomópont megépítésére nyílik lehetőség. A kétmilliárd forintos beru-
házás – melynek során a gyárat „bekötik” az autópálya vérkeringésébe 
– mind a cégnek, mind pedig az ott dolgozó embereknek nagy köny-
nyebbséget jelent majd a jövőben.

Böjt László, Ostoros, valamint  Juhász Attila Simon, Felsőtárkány 
polgármestere örömét fejezte ki, hogy minőségi kivitelezésben végre si-
került felújítani az érintett útszakaszokat. Utóbbi hozzátette azt is, hogy 
a helyi ipari park infrastrukturális fejlesztése tovább folytatódik. Szabó 
Zoltán a Magyar Közút Zrt. képviseletében arról beszélt, hogy az ér-
dekek összehangolásával sikerült egy olyan projektet megvalósítani az 
önkormányzatokkal együtt, amely például szolgálhat más települések 
számára is.
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– Teljesen egyértelmű volt, hogy a színészi pályát vá-
lasztja?
– Egyáltalán nem. Komolyzenét tanultam, a „konziban” 
(Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola – a szerk.) 
végeztem klasszikus zongora szakon. A színészet az utol-
só évben jött, éppen a zongoratanárnőm kérdezte, hogy 
miért nem megyek inkább a színművészeti főiskolára, 
mert szerinte ehhez volna tehetségem. Otthon a szülők 
elé is álltam ezzel.

– A tanárnő vajon miből érezte ezt?
– Akkor én nem láttam magam, hogy milyen voltam. 

Eleve vidékinek néztek, mert nagyon szerettem, és jól 
énekeltem a népdalokat. Erre nagyon büszke voltam. Bár 
a komolyzenészek is tanulnak népzenét, ez fontos erős-
sége az oktatásnak. Lényeg az, hogy végül magam is meg 
voltam lepődve, hogy felvettek a főiskolára.

– Aztán csak beszippantotta a színház…
– Nyilván. A keresztanyám révén, aki játékmester, 

rendező volt a Nemzeti Színházban, rengeteg darabot 
láttam. Azt sosem gondoltam, hogy én is játszani fogok 
egyszer, de el voltam ájulva a színháztól mindig. Azt sem 
gondoltam persze, hogy majd énekelni fogom azok dala-
it, akik jöttek énekpróbára anyuhoz és apuhoz.

– A családban ezek szerint a zene volt inkább adott?
– Igen, minden szempontból. Anyukám gyerekeket és 

felnőtteket is oktatott, nagyon sokan megfordultak ná-
lunk, én meg kezdetben az órákon ott ültem a zongora 
alatt, később gyakoroltam a másik szobában. Olyankor 
mindig hallottam a hibákat: megint nem jött ki, nem 

baj. Akkor tanultam meg mondjuk Máté Péter dalait, 
de tanultam Cserháti Zsuzsától is, aki szintén anyu-
hoz járt. A zenekarokat is ismertem, édesapám volt az 
Express zenekar zenei vezetője, és Hofi Gézával is so-
kat dolgozott, nagy barátság kötötte össze őket. Ilyen 
vegyes élményeim voltak a komolyzenén kívül, amit 
pedig nem lehet félvállról venni. Aztán mégis, vala-
hogy a színház jött közelebb, mostanában pedig ismét 
a koncertszínpad. Régen a guta megütött, hogy miért 
zongorista lettem, miért nem hegedűs. Minden zenész 
azt kérdezte, tudom-e, milyen nehéz az? Én azt felel-
tem: miért a zongora könnyebb? Az nem szólóhangszer, 
hanem maga egy teljes zenekar. Zeneileg az egy annyira 
finom kommunikáció, ami a pálya elején nem is telje-
síthető, az a szint csak később jön. Ehhez meg kell érni. 
Aztán úgy éreztem, hogy ha már nem lettem operaéne-
kesnő vagy szóló hegedűművész egy szimfonikus zene-
karral mögöttem, inkább énekeltem tovább. A Jóisten 
pedig megadta a lehetőséget, hiszen most itt állok egy 
szimfonikus zenekar előtt.

– Eddig szinte valamennyi zenei stílust felsorolt, 
mégis melyik a kedvenc?

– A jazz kivételével, pedig azt is énekelek. Most éppen 
a népzenébe vagyok belebolondulva. Nem úgy, mint egy 
autentikus népdalénekes, mert az egy más terület, de 
az, hogy én egy magyar ember vagyok, ez a zene éltet, 
ennek köszönhető. Egyre inkább érzem a gyökereimet, 
egyre fontosabbak. Saját kifejezési módot találtam arra, 
hogyan tud annyira személyesen jönni ez belőlem, mint 
más eddig soha. Most a Malek Andi Soulistic projektet 
csinálom. Remélem, jövünk Egerbe is.

Malek Andrea szerint az egyéniség a legfontosabb a színpadon

„ENGEM A SZERETET 
MŰKÖDTET”

SZERZŐ: NAGYPÁL ÁKOS   FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

Az augusztus 20-i ünnepen Szimfonik Lájk címmel adott különleges koncertet az Egri Szimfonikus Zenekar. Karácsony 
János „James”, és Moór Bernadett mellett Malek Andrea volt az együttes vendége a kivételes hangversenyen, amely a 

szó szoros értelmében igazi tűzijáték volt. Ráadásul a művésznő egy régi álma valósult meg Egerben.
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– Pedig a közönségnek nem feltétlenül a népzene jut 
eszébe Önről.

– Biztos nem, mindenkinek más ugrik be, de ez egy 
ilyen élet. Én szeretek tanulni és kipróbálni dolgokat, 
variálni a hagyományokat. De ott vannak a nagy törvé-
nyek, hogyan működik egy darab, egy szimfónia, akár 
egyetlen dal? Vagy az élet, egy barátság, egy házasság. 
Mindennek van eleje, közepe, vége.

– Az egri Szimfonik Lájk mit jelentett Önnek?
– Először is Karácsony János nagyon fontos része volt 

az életemnek, a fejlődésemnek, a lelki nyiladozásomnak, 
bárhova elmennék, ahova engem hív. James olyan, mint 
egy hangszer, úgy is énekel, és ez számomra követendő. 
A szimfonikusokkal együtt meg igazi álom...

– Máshogy énekel egy színész, mint egy énekes? Úgy 
értem, a színpadi jelenlét tekintetében van különbség?

– Van jó ebben is és abban is. Én zenészként azt mon-
dom, hogy a szöveg a legfontosabb. A zene nyilván az 
alap, de ha a szövegre nem figyelek, az egészet megette a 
fene. Ezért mindig csak olyat énekelek, ami mögé telje-
sen oda tudok állni.

– Akad színész, akinek nincsen feltétlenül képzett 
hangja, mégis működik a megjelenése, a produkció.

– Az egyéniség a legfontosabb, nem kell feltétlenül jól 
énekelni, attól még lehet hitelesen tolmácsolni. Ez igaz 
a színészetre is. Hiába tudja valaki a szakmát technikai-
lag, pusztán azzal nem tudja elérni, hogy átütő legyen. Ez 
a kulcsa mind a kettőnek.

– Mondhatunk nagy példákat, mondjuk Barbra 
Streisand vagy Liza Minnelli. Nekik is ez a titkuk?

– Ők nagyon okos nők. Ráadásul nagyon nehéz az éle-
tük, nem cserélnék velük. Ahova Streisand született, 
valamint az, hogy egy egészen életen át kínozta magát 
azzal, hogy nem elég szép, biztosan nagy inspiráló erő. 
Az elégedetlenség továbbviszi az embert. De néha az elé-
gedettség is, hogy végre egy kis nyugi van.

– Önre melyik igaz?
– Ez is, az is, de én nem az elégedetlenségből táplálko-

zom. Bennem jókora fájdalom van, ki tudja, mitől, sze-
rintem nem ebben az életemben szereztem. Ez jó is lehet, 
amikor énekelni, játszani kell. Viszont a hétköznapi élet-
ben nem jön jól, amikor a konfliktusokat kell kezelni, 
bolhából elefántot csinál az ember. Ezzel együtt engem a 
szeretet működtet, a gyerekeim, az emberek, akik körül-
vesznek. És ez így van jól. 

MALEK ANDREA
Többszörös Artisjus-díjas és EMeRTon-díjas színész, 
énekes. Édesapja Malek Miklós, Erkel Ferenc-díjas ze-
neszerző, karmester, édesanyja Toldy Mária énekes-
nő, énektanár. Két gyermeke van. A Színház- és Film-
művészeti Főiskolán végzett. A Madách Színház tagja.

Ismét Heves megye adta 
az ország kenyerét

2017-BEN A KURDI PÉKSÉG GÖRBÖC NEVŰ TERMÉKÉVEL ÜNNEPELT MAGYARORSZÁG
Az andornaktályai Kurdi Family Pék Kft. búzalisztből készült Görböc nevű termékét választották az ország kenyerének. Az 
adalékmentes, kovászos technológiával készült pékárut először augusztus 20-án Budapesten, a Clark Ádám téri Magyar ízek 
utcájában lehetett megkóstolni. 

SZERZŐ: VERES PETRA   FOTÓ: LÉNÁRT MÁRTON

A Magyar Pékszövetség 2011 óta rendez Szent István-napi ke-
nyérversenyt. Idén is három kategóriában lehetett nevezni: a 
Szent István-napi búzakenyér, a rozskenyér és az innovatív ter-
mék kategóriában. Az andornaktályai pékség a két utóbbiban 
egyaránt második helyezést ért el, búzakenyér kategóriában pe-
dig első lett a Görböc.

„A Görböc azért különleges, mert a régi kenyerek ízvilágát 
hozza vissza, amikor az asszonyok otthon, búzalisztből, hosszú 
érésű kovásszal sütötték kemencéjükben a kenyeret – mondta 
Kurdi Beáta élelmiszeripari mérnök, aki a családi vállalkozás 
könyvelője. Ez sokat számít az eltarthatóságában, de a kenyér 
állagában és ízvilágában is fontos tényező. Az, hogy hosszú éré-
sű kovásszal készül, azt jelenti, hogy a kovászban benne van az 
élesztő, ami a dagasztáshoz szükséges. Ebből egyébként mini-
mális mennyiséget használunk. Az élesztő hosszú idő, 12 óra 
alatt dolgozza fel a lisztben lévő természetes anyagokat, például 
cukrot, amíg a tejsavas érlelés folyamán kialakul az ízvilág.”

A Kurdi család nem először indult a Szent István-napi ke-
nyérversenyen. Először 2011-ben, majd 2014-ben is megméret-
ték magukat és mindannyiszor sikerrel. Mindhárom alkalom-
mal megnyerték a legfontosabb, a búzakenyér kategóriát.

„A versenyre a búzakenyér kategóriában is teljesen adalék-

mentes, búzalisztből készült termékeket lehetett nevezni, ame-
lyek az új élelmiszertörvényeknek is maximálisan megfelelnek. 
Ilyenek például a sótartalomra, illetve az élesztőtartalomra vo-
natkozó feltételek. A Görböc 95 százalékban búzalisztből, 5 szá-
zalékban rozslisztből készül, ami azért fontos, mert így növeljük 
a termékünk vízfelvevő-képességét, ettől lesz lágy és selymes a 
kenyérbél. Maga a Görböc név egyébként onnan ered, hogy az 
egyik kollégánk, aki a kezdetektől velünk dolgozik, Bicskéről 
származik, itt található a Görböc-dűlő, amelynek évszázadok 
óta kitűnő a termőtalaja és jó búzatermést ad. Innen ered a név, 
hiszen kiváló minőségű búzából készítettünk kenyeret.”

A pékdinasztia 2002-ben érkezett Egerbe, üzemüket azóta 
működtetik Andornaktályán. A Kurdi-családban a legtöbben 
előtte és azóta is péknek tanultak. 

„Már a nagymamám is pék volt, ez egy igazi pékdinasztia. 
Korábban a szüleink a Dunántúlon működtettek egy pékséget. 
Mi ekkor még iskolába jártunk, de nyaranta ott dolgoztunk; a 
szakmai gyakorlatot kemény feltételek mellett teljesítettük, hi-
szen édesapám a főnök és az oktató szerepét is betöltötte. Ami-
kor mindenki végzett a tanulmányaival, a család úgy döntött, 
indítsunk egy új közös vállalkozást, egy pékséget, így kerültünk 
Egerbe.”
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Szent István példája 
napjainkban is követendő
EGER POLGÁRAI IS AUGUSZTUS 20-ÁT ÜNNEPELTÉK: 

ELISMERÉSEK, KONCERT, TŰZIJÁTÉK
szerző: stanga istván fotó: lénárt márton, nemes róbert

A hagyományoknak megfelelően ez évben is a Dobó tér volt a helyszíne annak 
a városi díszünnepségnek, amellyel Eger is köszöntötte augusztus 20-át. Habis 

László polgármester köszöntője után Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség helyettes 
államtitkára mondott ünnepi beszédet, majd átadták a városi kitüntetéseket.
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Habis László polgármester köszöntőjében arról beszélt, hogy 
Eger jelképes vára nem ingatag homokra, hanem erős sziklára 
épült. Kifejtette, hogy a kormány támogatását élvezve a város 
nem csupán rendkívüli fejlesztéseket valósít meg, de további di-
namikus fejlődés előtt is áll, ami lehetővé teszi, hogy a következő 
generációk számára is biztonságos és élhető otthont adjon.

Dr. Latorcai Csaba ünnepi beszédében hangsúlyozta, Szent 
István példája már csak azért is követendő a ma élők számára, 
mivel első királyunk nemcsak a világegyház vezetőjével és a 
Nyugattal kívánt közösséget vállalni, s szívüggyé tenni az övéi 
között a keresztény hit vállalását és megvallását, de meg kívánta 
őrizni országunk önállóságát, illetve a magyarságra oly jellem-
ző nemzeti jelleget. A helyettes államtitkár beszélt a kormány 
gazdaság- és a társadalompolitikai munkájáról is, mondván, a 
gazdaság megújítását szolgálja például az Egert is érintő Modern 
Városok Programja, aminek a célja olyan erőközpontok létreho-
zása szerte az országban, amelyek elősegítik a vidék fejlődését.

A beszéd után került sor a kitüntetések, elismerések átadásá-
ra. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Eger város hírnevének 
növelése érdekében végzett kiemelkedő munkássága elismeré-
seként díszpolgári címet adományozott dr. Ternyák Csaba egri 
érseknek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöké-
nek, aki 2007. március 15-e óta áll az Egri Főegyházmegye élén, s 
ezen idő alatt számos újító, fejlesztő folyamatot indított el a köz-
nevelés, a kultúra és a turizmus területén.

Pro Agria Életműdíjat vett át dr. Cs. Varga István irodalom-
történész, kritikus, szerkesztő, főiskolai tanár, aki mindenkor 

szívügyének tekintette Eger és a hevesi táj szellemi örökségének 
köztudatba emelését, amelyről több kötete is tanúskodik.

Pro Agria szakmai díjat kapott dr. Horváth Gábor háziorvos, 
Varga Katalin, az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény munka-
társa, Bíró József zongorista, előadóművész, Juhászné dr. Krecz 
Erzsébet irodavezető, Farkasné Juhász Margit védőnő.

A „Dobó Kardja” kitüntetést vehette át Mandák Attila, aki 
1990-1994 között az egri önkormányzat, míg 1994-1997 kö-
zött a helyi cigány kisebbségi önkormányzat képviselője volt. 
„Hibay Károly Emlékgyűrű” kitüntetést kapott dr. Tajti Ba-
lázs, a Markhot Ferenc Kórház III. Belgyógyászati osztályának 
orvosa, míg dr. Stumpf János mentőorvos munkáját az „Eger 
Kiváló Orvosa” kitüntetéssel ismerték el. „Eger Kiváló Rendő-
re” Erdélyi Gábor alezredes lett, „Eger Kiváló Tűzoltója” pedig 
Erdélyi Tamás c. tű. főtörzsőrmester. „Kiváló Munkáért” ki-
tüntetést vett át Sebess László, az Egri Kulturális és Művészeti 
Központ, valamint a TV Eger dolgozója és Csehné Vankó Zsu-
zsanna a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság csecsemő és 
kisgyermeknevelője.

Az ünnepélyes pillanatok után került sor az immár hagyo-
mánnyá vált Szimfonik Lájk koncertre, amelynek során a Sza-
bó Sipos Máté vezényelte Egri Szimfonikus Zenekar, valamint 
Karácsony János (James), Malek Andrea és Moór Bernadett 
varázsolták el a közönséget. A különleges zenei élményt a nap 
fénypontjának számító tűzijáték szakította meg fél órára, amit 
mind a helybéliek, mind a városban tartózkodó vendégek han-
gos tetszésnyilvánítások közepette néztek végig.
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– Tíz éve került Egerbe, a díszpolgári cím 
pedig egyértelműen jelzi, hogy a város befo-
gadta. De hogy ítéli meg saját maga, mennyire 
vált „egrivé”?

– Az jut eszembe erről, amit itteni szolgá-
latom kezdetén Gárdonyitól idéztem: „Nem 
születhet mindenki egrinek, de azzá válhat”. Ez 
akár közhelynek is tűnhet, de újra és újra be-
igazolódik, hogy mennyire igaz. Magamon és 
másoknál is látom annak igazságát, hogy aki 
ide kerül, ebbe a városba, annak a szívében fel-
éled a vágy, hogy valóban egrivé váljon. Nekem 
nagyon jó volt megtapasztalni azt, hogy Eger 
befogadó város. Igaz, én sem halogattam, hogy 
mielőbb egri legyek. Ez úgy történt, hogy ami-
kor a kinevezésem után tizenegy nappal meg-
látogattam az elődömet, Seregély István érsek 
urat, még ugyanazon a napon bejelentkeztem 
hivatalosan is egri állandó lakosnak. És mivel 
kánonjogilag több mint két hónappal később, a 
beiktatásommal vettem át a szolgálatot, fogal-
mazhatunk úgy is, hogy egri lakosból lettem 
egri érsek.

– Egy karácsonyi interjúban úgy fogalma-
zott, hogy az a legnagyobb ajándék, ha vala-
ki saját magából vagy az idejéből ajándékoz. 
Hogy érzi, az elmúlt tíz évben adott vagy in-
kább kapott ajándékot Egertől? 

– Nagyon nehezet kérdezett. Merthogy egy-
részt természetesen szeretnék én magamból 
minél többet adni a városnak, másrészt viszont 
nem való az ilyesmit számon tartani. Mégis, 
azt látom a hívekkel való találkozásokkor – és 
a megtisztelő díszpolgári cím talán ezt is jelzi 
–, hogy ezt Eger elfogadja tőlem. Viszont sok-
kal több ajándékot kaptam, kapunk a várostól, 
a polgároktól, a városvezetéstől azzal, hogy 
értékelik az egyház szolgálatát, azzal, hogy el-
fogadják az iskoláinkat, amelyek népszerűek a 
tanulók és a szülők körében, azzal, hogy sokan 
jönnek az Érseki Palota Látogatóközpontba, a 
díszudvarba és elhozzák ismerőseiket, barátai-
kat. Jó érzés tapasztalni, hogy segítik és értéke-
lik a munkánkat. Ezért ebben a megközelítés-
ben mi vagyunk a megajándékozottak.

– Egri érseknek lenni, az Egri Főegyházme-
gyét vezetni, jelent egyfajta „rangot” az egy-
házon belül?

– Többféle szempontból is megközelíthető ez 
a kérdés. Az érsekségek, a négy főegyházmegye 
– az esztergom–budapesti, a kalocsai, az egri és 
a veszprémi – a „rangosabbak” az egyházme-
gyék között. Ez egyébként az alapításuk idejé-
nek a sorrendje, ami az egyházmegye rangját 
is adja. Az egri egyházmegyét ugyan 1004-ben 
alapították, de főegyházmegyeként 1804 óta 
működik. Az esztergomi és a kalocsai érseksé-
get viszont Szent István király alapította, míg a 
veszprémit II. János Pál pápa. Ha más szempon-
tokat veszünk figyelembe, az Egri Főegyházme-

ELŐBB LETT  
EGRI LAKOS, MINT 

EGRI ÉRSEK
Ternyák Csaba a díszpolgári címről, a szolgálatról és az 

ajándékokról

szerző: varga ottó fotó: vozáry róbert

Tíz éve, 2007. március 15-én nevezte ki egri érsekké XVI. 
Benedek Pápa dr. Ternyák Csaba püspököt, akit az év 
június 9-én iktattak be hivatalába. Idén, augusztus 20-án 
Habis László Eger polgármesterétől átvette az „Eger város 

Díszpolgára” megtisztelő címet. 

gye fedi le a legnagyobb területet, ha pedig a 
katolikusok számát nézzük, az esztergomi után 
a második. De igazából nincsenek ilyen rangso-
rok az egyházmegyék között, ahogy a szolgálat-
ban sincs és nem is lehet különbség.

 
– A legtöbb egri érsek a szolgálaton túl is 

itt hagyta kézjegyét a városon. Az elmúlt év-
tizedek legnagyobb fejlesztése, beruházása 
az Érseki Palota felújítása, a látogatóközpont 
kialakítása. Mennyire érzi sajátjának ez a fej-
lesztést?

– Amikor az egyetemmé válás ünnepén 
a Szándék című darabban a Líceum falaiból 
szólalt meg Eszterházy Károly püspök hang-
ja, jelezvén, hogy ott van az épületben, sőt ő 
maga az épület, az nagyon nagy hatással volt 
a közönségre, rám is. Nem szeretném magam 
hozzá hasonlítani, és nagyon patetikusan sem 
szeretnék fogalmazni, de tény, ha az ember épít 
valamit, kicsit saját magát is beleépíti. Nekünk 
megadatott a lehetőség, hogy ezt a beruházást 
megcsinálhattuk, ami valóban nagyon komoly, 
de ezzel nincs vége. Még éppen csak elkezdtük 
a munkát, még csak felfűtjük a mozdonyt, a 
legtöbb munka és fejlesztés terveink szerint ez-
után következik. Megújul a teljes palota épület-
együttese, megújul a Bazilika és a környéke, a 
volt ferences rendház és templom, a Bartakovics 
központ. Ez utóbbi a felújítás után is marad a 
város használatában, és továbbra is Eger kultu-
rális életét szolgálja.

– Úgy fogalmazott, „megadatott a lehe-
tőség”, hogy mindez az Ön érseki szolgálata 
idején történhet. Sorsszerűnek érzi?

– Amikor először imádkoztam és miséztem 
úgy az érseki palota kápolnájában, hogy ott volt 
már az Oltáriszentség, azt akkor ilyen lélekkel 
éltem meg. Eszembe jutott Czapik érsek, aki 
feltehetően előttem utoljára misézett itt, hogy 
vajon gondolta-e akkor, az ’50-es években, hogy 
egyszer valamelyik utóda még megteheti ezt? 
És ez nekem megadatott. Miért pont nekem? 
Ki vagyok én? Hiszen nem is nekem, hanem 
az egyházamnak adatott meg, amelyet történe-
tesen most én képviselek itt. De hát az ember 
mégsem tud elvonatkoztatni saját személyétől, 
ezért úgy élem meg, mint egy adományt. 

Mindemellett azt el kell mondjam, hogy ez 
csak egy szelete az életemnek, érseki munkám-
nak, hiszen nem építési vállalkozónak szerződ-
tem Egerbe. Az például, hogy ma délelőtt 1750 
pedagógus jött el a Bazilikába az egyházi tanév-
nyitónkra, sokkal nagyobb öröm. A palotabe-
ruházás és a többi építkezés, bármilyen fontos 
is, azok „csak” kövek, a tanáraink, a híveink 
pedig élő kövek, amelyekből igazából építkez-
het az egyházmegyénk, az egyházunk. És még 
messze nem aknáztuk ki a lehetőségeket, sem 
az iskolák, sem a helyi közösségépítő munkánk 
terén. Van tehát még feladatunk bőven.

DR. TERNYÁK CSABA

1953. december 4-én született Fertőszentmiklóson. Teológiai ta-
nulmányait a győri Egyházmegyei Szemináriumban, majd Buda-
pesten a Központi Szemináriumban végezte, ahol a Hittudományi 
Akadémia hallgatójaként teológiai doktorátust (PhD) szerzett.

 1979. június 21-én szentelték pappá Győrben. 
 1986-tól 1988-ig dogmatikai tanulmányokat végzett Rómában.
 1988-tól 1992-ig a római Pápai Magyar Intézet rektora.
  1992-től 1997-ig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tit-

kára. 
  1992. december 24-én esztergomi segédpüspöki kinevezést 

kapott.
  1993. január 6-án Szent II. János Pál pápa szentelte püspökké 

Rómában.
  1997. december 11-én címzetes eminentianai érsekké és a 

Papi Kongregáció titkárává nevezték ki.
  2007. március 15-én XVI. Benedek pápa nevezte ki egri ér-

sekké. 
 Az egyházmegye 81. főpásztora.
  2010-től 2015-ig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia al-

elnöke.
  Jelmondata: „IPSI GLORIA IN SAECULA!” („Dicsőség Neki 

mindörökké!”)
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KULTÚRA

ÖTVEN ÉVE KEZDŐDÖTT AZ 
EGRI CSILLAGOK FORGATÁSA

szerző: varga ottó fotó: ebner béla

Mohorán emlékeztek az évfordulóra a főszereplők és a 
filmesek, a bemutatót már Egerben ünneplik

pontosan ötven évvel ezelőtt, 1967 nyarán kezdte el várkonyi zoltán rendező a gárdonyi géza egri csillagok című re-
gényéből készült film előkészületi munkáit és forgatását. az akkor – és még a mai szemmel is – szuperprodukciónak 
számító alkotás közel másfél éven át készült, a kor legjobb színészeivel, kaszkadőreivel és filmtechnikájával. ezeket a 
fél évszázados emlékeket elevenítették fel a film főszereplői, illetve a stáb tagjai mohorán a tolnay klári emlékházban. 
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Egy ilyen rendezvényről természetesen Eger város és az Egri Vár 
képviselői sem hiányozhattak. Tudták ezt jól az esemény szerve-
zői is, meghívásukat pedig a város igen komolyan vette, a vár-
védők mai utódjaival, az Egri Vitézlő Oskola tagjaival, soraiban 
Berecz Mátyás igazgatóval, Martonné Adler Ildikó alpolgármes-
terrel, valamint Egri Bikavérrel és Egri Csillaggal érkeztek. Adler 
Ildikó a helyszínen be is jelentette: a film bemutatójának 50 éves 
jubileumát – amely 2018 decemberében lesz – Eger városa szer-
vezi majd. 

De a mohorai ünnepet is Eger, a Dobó István Vármúzeum, 
illetve az Egri Vitézlő Oskola nyitotta meg, stílusosan, hiszen a 
szokásos 15 óra 52 perces díszlövést ott, Mohorán, az emlékház 
kertjében is elvégezték. Ezután Berecz Mátyás, a vármúzeum 
igazgatója köszöntötte a vendégeket és a színészeket, akik közül 
jelen volt a Vicuskát alakító Venczel Vera, az egykori Bornemisz-
sza Gergely Kovács István és Török Jancsi megszemélyesítője, 
Benkő Péter, valamint Ordódy György rendező, a film akkori 

rendezőasszisztense. Berecz Mátyás röviden bemutatta az Egri 
Vár és a vármúzeum mai munkáját, az elmúlt évek fejlesztéseit, 
és beszélt az 1552-es hagyományok őrzéséről is. Ezután a térség 
országgyűlési képviselője, Balla Mihály köszöntötte a vendége-
ket, majd újra megkapták a főszerepet a színészek, akiket Vadas 
Zsuzsa újságíró faggatott az ötven évvel ezelőtti forgatás kulisz-
szatitkaikról.

Kovács István arról beszélt, milyen érzés volt Bornemissza 
Gerelynek lenni, nemcsak a filmben, hanem a bemutató után is, 
hiszen attól kezdve mindenki vele azonosította a figurát. Főként 
a gyerekek rajongtak érte, akik persze folyton a tüzes kerékről 
kérdezték, hogy na, azt hogy csinálta?

– Nem volt könnyű megfelelni az elvárásoknak – mondta Ko-
vács István –, hiszen számomra teljesen idegen volt minden, ami 
kémia és pirotechnika. De persze a gyerekek álmait nem törhet-
tem szét, így lelkesen beszéltem erről is nekik. 

Venczel Vera a törökországi jelenetek kulisszatitkairól mesélt, 

amelyeket Bulgáriában vettek fel, sőt, miután a laborban a film megsé-
rült, egyes részleteket a Balatonnál újraforgattak. Mindez persze nem 
látszik a filmen. A Bulgáriából való hazautazás is szóba került, hiszen 
épp aznap, amikor indultak volna, kitört az 1968-as prágai forradalom, 
és az egész szocialista tábort mozgósították, a Fekete-tengeren reggelre 
hadihajók százai sorakoztak, ők pedig egy katonai különrepülővel tud-
tak csak hazajönni. 

Benkő Péter a már elhunyt színészkollégákról emlékezett meg, a 
Dobó Istvánt alakító Sinkovits Imréről, az „apját”, Török Bálintot 
megszemélyesítő Bessenyei Ferencről. Jumurdzsákról, vagyis Bárdy 
Györgyről természetesen Vicuska, azaz Venczel Vera osztott meg tör-
téneteket, többek közt azt, hogy amikor egymással vívtak a film kulcs-
jelenetében, azt Várkonyi Zoltán nem engedte instruálni, csak annyit 
mondott: „ugorjatok egymásnak!” 

– Így is történt, az az egy felvétel készült és az is került bele a film-
be – mondta. – Persze igyekeztünk Bárdy Gyurival vigyázni egymásra, 
de az, hogy ennyire élethűre sikerült, nem volt véletlen, oda is ugrott 
Várkonyi ahogy megállt a kamera és kérdezte: „Semmi bajod, Vera?” 
Mondtam, hogy semmi baj, ahogy akkor tényleg nem is volt, csak ké-
sőbb kezdett el sajogni…

Venczel Vera arról is beszélt, hogy annak idején úgy lettek ők az Egri 
csillagok főszereplői, hogy a rendező a Magyar Ifjúság című akkor na-
gyon népszerű hetilapban megszavaztatta az olvasókat, hogy ők kit 
szeretnének látni a film szerelmespárjaként. „98 százalékos aránnyal 
választottak bennünket…” – mondta erre még ma is büszkeséggel a 
hangjában Kovács István.

A sztorizgatásra szánt egy óra gyorsan elrepült, de a színészek még ma-
radtak, lehetőség nyílt személyes beszélgetésekre, autogramok adására is. 
Ez előtt azonban még Eger város képviseletében köszöntötte a vendége-
ket Martonné Adler Ildikó alpolgármester, megköszönve a meghívást, és 
azon nyomban átadott egy másikat, miszerint a film bemutatójának 50 
éves évfordulóját Eger és az Egri Vár szervezi, és várják oda is a színésze-
ket, akik természetesen örömmel mondtak azonnal igent. 

Ekkor átvette a főszerepet az Egri Bikavér és az Egri Csillag, amit 
Mohorán Juhász Ádám, a Juhász Testvérek Pincészet főborásza muta-
tott be. Mesélt az Egri Bikavér regényhez kötődő legendájáról, az Egri 
Csillag legendájáról és a bikavér hungarikummá válásáról, majd a szí-
nészeknek és a rendezőnek is átadott egy-egy palack Egri Bikavért és 
Egri Csillagot, ezt követően pedig, a pincészet jóvoltából a vendégek is 
megkóstolhatták az Egri borvidék büszkeségeit. 
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SPORT

Kerékpársport

NEM CSAK A PROFIKNAK 
ÁLL A ZÁSZLÓ!

szerző: turay zoltán fotó: vozáry róbert

A sportban – többek között – az a jó, hogy vannak olyan események is, amikor a profik és a kevésbé profik (szándékosan nem 
akarom az „amatőrök“ szót használni) azonos pályán, azonos körülmények között megmérettethetik magukat. Ennek egyik 
formája, amikor például az autó-, motor- vagy kerékpárversenyzőknél a gyári csapatok tagjai és a többiek együtt indulnak 
egy versenyen. Összehasonlíthatatlanul jobb a háttér a gyáriaknál. Erről a WTCC-futamokon induló Michelisz Norbert tudna 
mesélni… Valami hasonlóról beszélhetünk a Balaton 24 órás Mountainbike Váltóverseny kapcsán is. A mezőny minden év-
ben meglehetősen változatos: vannak egyesületek, ahonnan több csapat is indul, de érkeznek baráti társaságok is, akik nem 
sokkal a verseny előtt döntik el, hogy milyen összetételben és melyik kategóriában állnak rajthoz. Jó példa erre az Eger MTB 
csapata, akik a négyesek váltóversenyében idén a 2. helyen végeztek.

A zánkai verseny után igyekeztem utá-
nézni, hogy miféle csapat is ez az Eger 
MTB! Nem sok infót találtam, hiszen 
ez egy tisztán baráti társaság, akik a ki-
kapcsolódást a hegyikerékpározásban 
találják meg. Éppúgy ott vannak a he-
gyikerékpáros TOP Maraton Országos 
Bajnokság futamain, mint a környék-
beli kisebb-nagyobb versenyeken. Több 
mint ötvenen vannak, közülük most 
négyen versenyeztek a Balatonnál.

Az Eger MTB négyfős, Nyircsák Ro-
land, Orosz Krisztián, Juhász Ferenc, 
Koppány Barnabás összetételű egysége 
a kvartettek mezőnyében 102 körrel 
(kb. 510 km) a második helyen végezett. 

– Évekkel ezelőtt idultam már ezen 
a versenyen duóban. Nagyon meg-
tetszett ez a „fíling”, hogy megyünk, 
váltjuk egymást, taktika, pihen vagy 
éppen nem pihen az ember, a határain-
kat súroljuk, figyelni kell a technikára, 
a pályára, alszunk közben, vagy éppen 
ébren vagyunk még a pihenőidő köz-
ben is. Magával ragadott ez az egész 
esemény. „Terjesztettem az igét” a töb-
biek között. Pár év kimaradt, majd ta-
valy trióban, idén pedig hirtelen felin-

Mi is az a Balaton 24 órás Moun-
tainbike Váltóverseny?

– Ez nem csak egy bringaverseny, 
hanem nyári vakációs program 
családdal, barátokkal, barátnők-
kel; igazi csapatépítő program 
cégeknek; buli, életre szóló élmény 
minden résztvevőnek – hirdeti 
az esemény weboldala. Különbö-
ző kategóriákban lehet nevezni 
a solo, vagys egyéni indulótól a 
duón, trión, quartetten (4 fő) át a 
hatfős csapatokig, az elit mezőny-
től a céges, illetve egyetemista vál-
tókig. A helyszín Zánka, a Balaton 
északi partja. Itt jelölik ki minden 
évben az 5 km hosszúságú, kizáró-
lag terepen haladó, 450-500 méter 
szintkülönbséget tartalmazó pá-
lyát. A szabály igen egyszerű: az 
adott kategóriában az a csapat 
győz, amelynek tagjai 24 óra alatt 
a legtöbb kört teszik meg a pályán. 
2017-ben 87 különböző összeté-
telű csapat indult a versenyen. 

dulásból úgy döntöttünk, hogy négyen 
megyünk – idézte fel a kezdeteket a 
„felbujtó”, Orosz Krisztián.

Ez volt a 17. ilyen váltóverseny Zán-
kán. Egyébként például a Le Mans-i 
betonon, ahol az autós 24 órás verse-
nyeket rendezik, is létezik 24 órás ke-
rékpáros verseny, bár ott pálya-, míg 
itt hegyikerékpároknak. A menetrend 
mindig ugyanaz: szombaton délben 
van a rajt, a cél pedig  24 órával később, 
vasárnap délben.

– Saját magunknak osztottuk be a 
váltást. Ezt nagyban befolyásolta, hogy 
ki mennyire felkészült, milyen edzett-
ségi állapotban van. Úgy döntöttünk, 
hogy négy kör után váltunk. Gondol-
koztunk rajta, hogy egyszerre többet 
megyünk, de végül maradt ez a megol-
dás. Egy óra tekerés után körülbelül 3 
óra pihenő várt ránk a következő vál-
tásig – tette hozzá Nyircsák Roland, 
aki tavaly sérülés miatt volt kénytelen 
kihagyni a zánkai versenyt.

A csapatok segítői kivétel nélkül a 
hozzátartozókból álltak, akik minden 
elképzehető módon igyekeztek meg-
könnyíteni a versenyzők dolgát. Ebbe 

éppúgy belefért a hangos szurkolás, mint a frissítők, ked-
venc ételek elkészítése. Egy dologban azonban nem se-
gíthettek: a technikai hibák elhárításában. Ebben is volt 
részük az egrieknek.

– Szerencsére ez éppen a célegyenesben történt. Elszakadt 
a láncom. Körülbelül 100 métert kellett csak futva, a kerék-
párt tolva megtennem a váltózónáig. Miután átadtam a chi-
pet, egyből neki is láttam a láncnak. Minden csapat a saját 
felszerelését használhatta ilyenkor. A hajtás tisztítása, a lánc 
olajozása általában fél óra alatt meg is volt. Utána jöhetett a pi-
henő. Ezt általában zuhanyzással, két deci sör elfogyasztásával 
kezdtük, majd volt aki aludt egy órát. Én például ilyenkor nem 
tudok aludni, csak a verseny után, de akkor akár másfél napot 
is, egyhuzamban – mondta Koppány Barnabás, aki tavaly, az 
egri trió tagjaként már belekóstolt ebbe a versenyzésbe.

Az egri négyesben nem csak hegyikerékpárosok voltak. 
– Az én csapatbakerülésem igen egyszerű volt. Krisztiá nék 

kijelentették, hogy „Márpedig megyünk Zánkára, neked pedig 
jönnöd kell! Így leszünk négyen!” – avatott be bennünket a 
csapatépítés rejtelmeibe Juhász Ferenc, aki az országúti mel-
lett a hegyikerékpárt is előszeretettel használja, edzésre épp-
úgy, mint versenyeken. – Egyáltalán nem bántam meg, hogy 
„engedtem az erőszaknak”. Egyébként először kóstoltam bele 
ebbe a váltóversengésbe. Tényleg jó buli ez a három nap. Na-
gyon tetszett az éjszakai menet, amiből két tiszta óra is jutott 
nekem. Fantasztikus lámpám volt, szinte nappali megvilágí-
tást nyújtott még az erdei ösvényen is. Majdnem olyan kö-
ridőket mentem így, mint nappal. Menet közben azért sokszor 
láttunk olyan versenyzőket, akik defekt, vagy láncszakadás 
miatt tolták a kerékpárjukat. Mi még szerencsések is voltunk. 
A szervezés, a sátorhelyek és a kisegítőink fantasztikusak vol-
tak. Szerintem nélülük nem sikerült volna ezt így teljesíteni – 
összegezte a 24 órás verseny egri tapasztalatait Juhász Ferenc.

Ahogy azt a csapattagok elmondták, az Eger MTB-n belül 
most sokan kedvet kaptak az ilyen 24 órás versenyhez. De ez 
csak évente egyszer, nyáron van a Balatonnál, Zánkán. 

(A lenti fotón balról jobbra: Orosz Krisztián, Nyircsák Roland, 
Koppány Barnabás és Juhász Ferenc.)

XVII. BALATON 24 ÓRÁS MOUNTAINBIKE VÁLTÓVERSENY, ZÁNKA, 2017. JÚLIUS 29–30.
24h Quartett férfi

1 Q11 Bakony Racing Team Titánok 116 kör 24:10:45 0
2 Q1 EGER MTB 102 kör 24:02:12 –14 kör
3 Q7 Gyömrő és Cseuz Ördögei 94 kör 24:05:28 –22 kör
4 Q6 Bringas los Óbudas 92 kör 24:11:12 –24 kör
5 Q4 Teambike 90 kör 24:07:52 –26 kör
6 Q9 64U 79 kör 24:14:15 –37 kör
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Nyugdíjas-szövetkezetek: 

KEDVEZŐ LEHETŐSÉG 
A MUNKÁRA

A nyugdíjas-szövetkezetek megteremtik a lehetőségét annak, hogy 
nyugdíjba vonulásuk után is dolgozni tudjanak azok, akik még 
kedvet és energiát éreznek ehhez – mondta sajtótájékoztatóján 
stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott 
sajtótájékoztatón.

Nyitrai Zsolt felidézte, júniusban fogadta el az Országgyűlés a nyugdí-
jas-szövetkezetekről szóló jogszabályt, és nemsokára meg is alakulnak 
majd az első ilyen szerveződések.

Az új foglalkoztatási forma enyhítheti a munkaerőhiányt, erősítheti a 
generációk közötti összefogást, segítheti a tapasztalatok átadását és persze 
pluszbevételhez juttathatja a nyugdíjasokat – mondta a miniszterelnöki 
megbízott.

Nyitrai Zsolt kiemelte, a kormánynak fontos a Magyarországon élő több 
mint kétmillió nyugdíjas, ezért ígérte meg a Fidesz-KDNP 2010-ben, hogy 
kormányra kerülésük esetén mindent megtesznek azért, hogy megvédjék 
a nyugdíjak vásárlóértékét. Ezt eddig sikerült betartani, 2010 óta ugyanis 
23 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, és számos, a nyugdíjasok minden-
napjait kedvezően érintő döntés is született – folytatta. Ilyen volt például 
bizonyos élelmiszerek áfájának 27 százalékról 5 százalékra mérséklése, 
valamint a rezsicsökkentés is, amelynek köszönhetően átlagosan évente 
100 ezer forintot tudnak megspórolni a nyugdíjasok – ismertette a mi-
niszterelnöki megbízott.

Nyitrai Zsolt szólt arról is, hogy a jövő évi költségvetésben szerepel a 
nyugdíjprémium fizetésének lehetősége is: ha teljesül a 3,5 százalékos 
gazdasági növekedés, akkor 32 milliárd forintot osztanak szét közöttük.

Monspart Sarolta, az Idősek Tanácsának tagja, tájfutó világbajnok úgy 
fogalmazott, a nyugdíjba vonulás sokan érzik úgy, hogy nincs mit csinál-
niuk, nem találják helyüket a társadalomban. Nekik sokat segíthetnek a 
nyugdíjas-szövetkezetek. A jogszabály szerint a nyugdíjas-szövetkezetek 
létrehozásához legalább tíz tagra van szükség. A nyugdíjasoknak a szö-
vetkezeten keresztül szerzett jövedelmük után sem egészségügyi, sem 
nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük, csupán 15 százalékos személyi jöve-
delemadót, ha a megkeresett összeget pénzben veszik fel, és a munkavál-
lalás mellett a nyugdíjukat is megtarthatják. Az atipikus és igen laza foglal-
koztatási forma alkalmazására várhatóan elsősorban a kereskedelemben, 
vagy a vendéglátásban lesz lehetőség, olyan helyeken, ahol a feladatok 
egyenetlenül jelentkeznek.

Kórházi hírek

Megújult a 
radiológiai 
osztály
Egy helyen fogadja már a betegeket a 
megújult radiológiai osztály a Markhot 
Ferenc Kórházban. A Rendelőintézet és 
az új épület földszintjén elhelyezkedő 
diagnosztikai részlegben a korszerű mű-
szerek beállításával a vizsgálatok felté-
telei nagymértékben javultak. 
A fejlesztéseknek köszönhetően kar-
dio-CT vizsgálat miatt sem kell másho-
va menni a betegeknek, ezzel az egri 
az ötödik olyan megyei kórház az or-
szágban, ahol ilyen vizsgálatot tudnak 
végezni. A korszerű eszközpark részei a 
legmodernebb technológiát megvalósí-
tó direkt digitális röntgenek, illetve az 
ország egyik legfejlettebb intervenciós 
(érfestő) berendezése és az  MR-készü-
lék.
A korszerű vizsgálati eszközök mellett 
megújult a képarchiváló, képnéző rend-
szer is a radiológiai osztályon, nőtt a 
munkaállomások száma és a korszerű 
műszereknek köszönhetően a betegek 
számára kevesebb egészségi kockázatot 
jelentenek a vizsgálatok.

A MAGISZTRÁTUS BORA
A Dula Pincészet és a Besenyei Borház adja egy éven át Eger hivatalos nedűit

Idén már nyolcadik alkalommal választotta meg a „Magisztrátus Borát” Eger Közgyűlése, azaz régebbi nevén a Magisztrátus. 
Ebben az évben a Dula Pincészet 2016-os évjáratú Egri Csillag Superior bora (leányka, sauvignon blanc, tramini, chardonnay) és 
a Besenyei Borház 2013-as Egri Bikavér Superiorja (kékfrankos, cabernet sauvignon, merlot, blauburger, kadarka) képviselheti a 
várost a különféle rendezvényeken, ebből kapnak ajándékba a városházára érkező vendégek is. 

– Büszkék vagyunk arra, hogy Egerben több, mint tízezer embernek jelent megélhetést a szőlőtermelés, valamint a borkészítés 
és a borkereskedelem – mondta Habis László polgármester. Hozzátette: ezért is fontos, hogy a város is minden eszközzel segítse a 
munkájukat, ilyen többek között a „Magisztrátus Bora” cím is, amelynek komoly értéke van a helyi borászok között.

A Besenyei Borház családi vállalkozás 2005 óta igaz családi vállal-
kozás, mai „arcai”, Besenyei Klára 2009, Besenyei Viktor 2011 óta 
dolgozik a pincészetben. 

„Bár amióta átvettem, a borászati munkába nem szól bele édes-
apám, viszont így több időt tud a szőlőben tölteni, ami meghatá-
rozó a boraink minőségében – mondta Besenyei Viktor. – Nem 
véletlen, hogy azóta egyre több és komolyabb sikereket értünk el 
hazai és nemzetközi megmérettetéseken is, és ez soat tett hozzá a 
most győztes bikavérünk minőségéhez is. 

„Azt mondják, 2013 egy könnyebb évjáratnak számít borászati 
szempontból, de sokkal fontosabb, hogy hol helyezkedik el a szőlő 
és milyen alapanyagból készül a bor. 2013-ban nagyon jó termést 
tudtunk behozni – mesélt a most győztes borról Besenyei Klára. 
- A bikavérünk kékfrankoson alapul, többségében még cabernet 
sauvignon merlot van benne, illetve amit nagyon szeretünk, és 
tudatosan teszünk bele, az a kadarka, szerin-
tem ez adja a borunk különlegességét. Régen 
Egerben ez alap volt, ehhez vissza kellene tér-
ni. Még mindig nincs a csúcson, a palackos 
érlelése folytatódik, de a visszajelzések is 
azt mutatják, hogy már most is szép, kerek 
egész. Mi is nagyon szívesen iszunk belőle.”

A Dula Pincészet 2016-os Egri Csillag Su-
periorja Leányka, Sauvignon blanc, Char-
donnay és Fűszeres tramini fajtákból, késői 
szüreteléssel együtt erjesztéssel készült cu-
vée.

„Az Egri Csillag megalkotása igazán jó öt-
let volt, jó a marketingje és a piacon is töretlen 
a sikere – mondja Dula Bence. - Számunkra 
nagy szerencse, hogy 2007 óta készült a No3 
borunk, ami nagyjából ugyanaz az összeál-
lítás volt. Ragaszkodtunk ahhoz, hogy nem 
egy sötétebb, sárgás beütéssel, hanem egy vi-

lágosabb zöldes-sárga színnel készüljön ez a bor. Nem akartunk 
fahordót sem használni, hiszen így is lehet superiort készíteni. A 
minőséget a fiam, Áron biztosítja hosszútávon, ez a garancia, hogy 
továbbra is lesznek ilyen boraink.”

Dula Áron a tizennyolcadik szüretét végzi idén. 2000 óta dolgo-
zik újra „itthon”. Akkor 12 hektáron gazdálkodtak, azóta ez 35-re 
nőtt, amit jövőre 42 hektárra terveznek bővíteni.

„Elsősorban a szőlőültetvényekhez kapcsolódó munkákban 
veszek részt, a növényvédelmet az édesanyám felügyeli és irá-
nyítja. A fajtaszerkezet elég szerteágazó, de nagy hangsúlyt 
fektetünk a tradicionális magyar és kárpát-medencei fajták-
ra. A díjazott Egri Csillag nem borházasításból származik, a 
szőlőket egybeszüretelve, együtt préselve, és erjesztve készítik. 
„Ez a folyamat elősegíti, hogy hamarabb váljon komplexszé 
a bor – mondta Áron. – 50 százalékban leányka, ez biztosít-

ja, hogy akár egy-két évesen is fejlődjön, 
vagyis ez nem egy évre kigondolt bor.” 

A Magisztrátus Bora címet fontosnak 
tartják. „Nagyon jó, hogy a város így is segít 
megismertetni a bortermelőket a nagykö-
zönséggel – mondta erről Dula Áron. „Na-
gyon fontos, hogy a bort jól menedzseljük, és 
ennek meg kell adni a megfelelő formákat – 
tette hozzá Dula Bence. Kellenek a rendezvé-
nyek, de ha azokhoz food truckokat, és ma-
napság divatos street foodot párosítunk, az 
lesüllyeszti az Egri Csillag színvonalát, mert 
ez nem a kocsmák bora, a gyorsételekkel 
nem illenek egymáshoz. A borgasztronómia 
meghatározza, hogy egy bor milyen pályát 
fut be, ezért a kulturált borfogyasztást kell 
szem előtt tartani, és inkább Franciaország-
ról példát venni, mint az amerikai trendeket 
követni.” (fotó: bilku krisztián)
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Tisztelt Egri Lakosok!
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a házhoz menő hulladékgyűjtés 2017. szeptember havi 
váltazásairól és időpontjairól

Az Egri Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. ezúton tájékoztatja az egri 
lakosokat, hogy 2017. szeptember 1-től 
új szolgáltatásként bevezeti a házhoz 
menő zöldhulladék gyűjtését, melyhez 
a zöld színű zsákokat cégünk díjtalanul 
biztosítja. A közterületet nem szennyező 
módon a nagyobb méretű faágak legfel-
jebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszú-
ságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el 
a zsákok mellett.

Ezzel egy időben szelektív hulladékgyűj-
tésre sárga színű zsák kerül bevezetésre, 
melyet szintén díjtalanul biztosítunk.

Kérjük, hogy 2017. szeptember 1-től 
a családi házas övezetben a szelektív 
gyűjtésre a sárga kukaedényt és a sárga 
színű zsákot, míg a zöld hulladék gyűj-
tésre a korábban szelektív hulladék gyűjté-
sére használt zöld színű kukát és a zöld 
színű zsákot használják.

Kérjük, hogy a szelektív gyűjtőedénybe 
vagy zsákba csak a felsorolt csomagolási 
hulladékokat helyezzék. 

Fontos! A szelektív hulladékok vegyesen 
gyűjthetők, mert válogatásra kerülnek (ki-
véve az üveg hulladék).

Vegyes papír hulladék
–  Újság, folyóirat, szórólap, füzet, könyv, 

írógéppapír
– Kartondoboz (lapítva)
– Csomagolópapír
A papírhulladék kihelyezhető zsák nélkül 

összekötözve is. Kérjük, ne tegyenek bele 

zsíros, olajos illetve mérgező anyaggal 
szennyezett hulladékot.

Műanyag hulladékok 
– PET (műanyag) italos palackok
–  Kiöblített tisztító és kozmetikai szerek 

flakonjai (pl. tusfürdő, testápoló, mo-
sogató)

–  Fóliák (pl. reklámszatyrok, zacskók, zsu-
gorfóliák)

Italos karton doboz
–  Üdítő italos, gyümölcslés, tejes több-

rétegű italos kartondobozok
Fémhulladék
– Italos fémdoboz
– Alufólia, alumínium tálca
– Konzervdoboz
Kérjük, csak tiszta, „laposra tapo-

sott” hulladékokat tegyenek, mert ez a 
hasznosításuk egyik alapfeltétele. 

A házhoz menő gyűjtés mellet tovább-
ra is működnek a szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek és hulladékudvarok. Az üveghulla-
dék kizárólag ezeken a helyeken adható le!

1. Mátyás király u. – Aradi u. sarok
2. Nagyváradi u.
3. Bartók B. tér 
4. Malom u.
5. Szarvas G. u.
6. Kárpát utcai ltp.
7. Vallon u.
8. Berva ltp.
9. Leányka u. – Sport centrum
10. Szépasszonyvölgy pavilonsor
11. Homok u. 26.

Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. ügyfélszolgálati irodáiban a térítésmen-
tesen biztosított szelektívhulladék-gyűjtő 
zsákok ill. kukaedények nyitvatartási idő-
ben átvehetőek. Amennyiben az általunk 
biztosított zsákok elfogynak vagy az edény 
megtelik, a szelektíven gyűjtött hulladékok 
bármilyen átlátszó műanyag zsákban kihe-
lyezhetők. 

A gyűjtési időpontokra kihelyezett sze-
lektív hulladékgyűjtő kuka és tartalmának 
birtokosa a közszolgáltató. Ezúton is kérjük 
a Tisztelt Lakosságot, hogy ha azt tapasztal-
ják, hogy nem a cég munkatársai végzik a 
begyűjtést, akkor azt jelezzék az elérhetősé-
gek valamelyikén. 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
Eger, Homok u. 26.

Hétfő–Szerda: 07:00–15:00
Csütörtök: 07:00–19:00
Péntek: szünnap

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

3300 Eger, Homok u. 26.
Telefon: (06 36) 513-200

Fax: (06 36) 513-211
E-mail: ugyfelszolgalat@egrihulladek.hu,  

 szelektiv@egrihulladek.hu
Honlap: www.egrihulladek.hu

A szelektív hulladékgyűjtéssel védi kör-
nyezetét és munkahelyet teremt! Együtt-
működését köszönjük!

A szelektív hulladék és a zöldhulladék gyűjtésének időpontjai a családi házas 
övezetek utcái szerint Egerben – 2017. szeptember

Közterület neve Ürítés 
napja

36. 37. 38. 39.
naptári hét

Ady E. u. H 04 11 18 25
Ágas utca Sze 06 13 20 27
Agyagos u. H 04 11 18 25
Akácfa u. P 08 15 22 29
Albert F. u. K 05 12 19 26
Állomás tér H 04 11 18 25
Almagyar köz H 04 11 18 25
Almagyar u. H 04 11 18 25
Almárvölgyi u. P 08 15 22 29
Almási P. u. K 05 12 19 26
Alvégi u. P 08 15 22 29
András bíró u. Sze 06 13 20 27
Ankli J. u. Cs 07 14 21 28
Apátfalvi u. P 08 15 22 29

Közterület neve Ürítés 
napja

36. 37. 38. 39.
naptári hét

Aradi u. K 05 12 19 26
Arany J. u. K 05 12 19 26
Árnyékszala u. P 08 15 22 29
Árok köz P 08 15 22 29
Árpád u. K 05 12 19 26
Árva köz Sze 06 13 20 27
Attila u. K 05 12 19 26
Babocsay u. K 05 12 19 26
Bajcsy-Zs. u. Sze 06 13 20 27
Bajza u. H 04 11 18 25
Baktai u. Cs 07 14 21 28
Balassi B. u. Sze 06 13 20 27
Bálint pap u. Sze 06 13 20 27
Bárány u. Sze 06 13 20 27
Barkóczy u. Sze 06 13 20 27
Bartakovics u. Sze 06 13 20 27

Közterület neve Ürítés 
napja

36. 37. 38. 39.
naptári hét

Bartalos u. Cs 07 14 21 28
Bartók B. tér Cs 07 14 21 28
Bástya u. Sze 06 13 20 27
Béke u. P 08 15 22 29
Bem u. Cs 07 14 21 28
Bérc u. Sze 06 13 20 27
Bercsényi u. Cs 07 14 21 28
Berva ltp. P 08 15 22 29
Bervai u. P 08 15 22 29
Berze Nagy J. u. K 05 12 19 26
Berzsenyi D. u. H 04 11 18 25
Bethlen G. u. Cs 07 14 21 28
Blaskovics u. K 05 12 19 26
Bocskai I. u. Sze 06 13 20 27
Bolyki u. Sze 06 13 20 27
Borházsor u. K 05 12 19 26

Közterület neve Ürítés 
napja

36. 37. 38. 39.
naptári hét

Bornemissza u. Sze 06 13 20 27
Boross Endre u. P 08 15 22 29
Borsitz J. u. Sze 06 13 20 27
Borsod u. P 08 15 22 29
Brassói u. H 04 11 18 25
Breznai I. u. H 04 11 18 25
Bródy S. u. Sze 06 13 20 27
Buzogány u. Sze 06 13 20 27
Bükk sétány P 08 15 22 29
Cecey É. u. Sze 06 13 20 27
Ceglédi u. Sze 06 13 20 27
Cifrakapu tér P 08 15 22 29
Cifrakapu u. P 08 15 22 29
Cinca u. P 08 15 22 29
Csákány u. H 04 11 18 25
Csákósor u. H 04 11 18 25
Csalogány u. P 08 15 22 29
Csiky S. u. Sze 06 13 20 27
Csokonai u. Cs 07 14 21 28
Csordás u. K 05 12 19 26
Csurgó u. Sze 06 13 20 27
Darvas u. Sze 06 13 20 27
Dayka G. u. Sze 06 13 20 27
Deák F. u. H 04 11 18 25
Deméndi u. K 05 12 19 26
Déva u. K 05 12 19 26
Dézsmaház u. Sze 06 13 20 27
Diófakút u. H 04 11 18 25
Dobó tér Sze 06 13 20 27
Dobó u. Sze 06 13 20 27
Domokos J. u. Sze 06 13 20 27
Dónát u. Sze 06 13 20 27
Dózsa Gy. tér Sze 06 13 20 27
Dr. Bakó F. u. P 08 15 22 29
Dr. Hibay K. u. Sze 06 13 20 27
Dr. Kapor E. u. P 08 15 22 29
Dr. Nagy J. u. Sze 06 13 20 27
Dr. Sándor I. u. Sze 06 13 20 27
Egészségház u. H 04 11 18 25
Egri Cs. u. Sze 06 13 20 27
Egri u. P 08 15 22 29
Endresz u. K 05 12 19 26
Eötvös u. H 04 11 18 25
Eperjesi u. K 05 12 19 26
Epreskert u. Cs 07 14 21 28
Erdélyi É. u. P 08 15 22 29
Érsek u. Sze 06 13 20 27
Eszterházy tér Sze 06 13 20 27
Fadrusz u. H 04 11 18 25
Faggyas u. Sze 06 13 20 27
Faiskola u. H 04 11 18 25
Farkasvár u. Cs 07 14 21 28
Farkasvölgy u. K 05 12 19 26
Fazola H. u. Sze 06 13 20 27
Fecske u. P 08 15 22 29
Fejedelem u. Cs 07 14 21 28
Félhold u. Sze 06 13 20 27
Fellner J. u. Sze 06 13 20 27
Felvégi u. P 08 15 22 29
Fenyő u. P 08 15 22 29
Fertőbánya u. K 05 12 19 26
Fiumei u. K 05 12 19 26
Foglár u. Sze 06 13 20 27
Folyás u. H 04 11 18 25
Frank T. u. H 04 11 18 25
Fügedy J. u. Sze 06 13 20 27
Fürdő u. H 04 11 18 25
Füzér u. Sze 06 13 20 27
Galagonyás u. K 05 12 19 26
Garay u. Cs 07 14 21 28
Gárdonyi u. Sze 06 13 20 27

Közterület neve Ürítés 
napja

36. 37. 38. 39.
naptári hét

Gerinc u. Sze 06 13 20 27
Gerl M. u. Sze 06 13 20 27
Gerle u. P 08 15 22 29
Gólya u. H 04 11 18 25
Gorové u. Sze 06 13 20 27
Görög u. Sze 06 13 20 27
Grónay u. K 05 12 19 26
Gyóni G. u. Cs 07 14 21 28
Gyöngy u. K 05 12 19 26
Gyulafehérvári u. H 04 11 18 25
Hadnagy u. H 04 11 18 25
Hajdúhegy u. Cs 07 14 21 28
Harangláb u. P 08 15 22 29
Harangöntő u. Sze 06 13 20 27
Hársfa u. P 08 15 22 29
Hatvanasezred u. Cs 07 14 21 28
Hatvani kapu tér Cs 07 14 21 28
Hell M. u. H 04 11 18 25
Hét vezér u. Cs 07 14 21 28
Hevesi S. u. Cs 07 14 21 28
Hild J. u. H 04 11 18 25
Homok u. H 04 11 18 25
Honfoglalás u. Cs 07 14 21 28
Hontalan u. H 04 11 18 25
Hóvirág u. P 08 15 22 29
Hősök u. Cs 07 14 21 28
I. István király u. K 05 12 19 26
Ifjúság u. K 05 12 19 26
Iglói u. K 05 12 19 26
Íj u. Sze 06 13 20 27
Ipolyi A. u. H 04 11 18 25
Iskola u. P 08 15 22 29
Ív u. H 04 11 18 25
Janicsár u. Sze 06 13 20 27
Jankovics D. u. Sze 06 13 20 27
Jókai u. Sze 06 13 20 27
Joó J. u. Sze 06 13 20 27
József A. u. P 08 15 22 29
Kacsapart u. Cs 07 14 21 28
Kalcit köz H 04 11 18 25
Kallomalom u. P 08 15 22 29
Kálnoky u. Cs 07 14 21 28
Kandra K. u. Sze 06 13 20 27
Kapás u. K 05 12 19 26
Karéj u. Sze 06 13 20 27
Károlyi M. u H 04 11 18 25
Kárpát u. H 04 11 18 25
Kassai u. K 05 12 19 26
Katona tér Sze 06 13 20 27
Kazinczy u. H 04 11 18 25
Keglevich u. H 04 11 18 25
Kelemen köz Sze 06 13 20 27
Kertalja u. P 08 15 22 29
Kertész u. H 04 11 18 25
Kilián u. Cs 07 14 21 28
Király u. K 05 12 19 26
Kis Lajos u. P 08 15 22 29
Kis Merengő u. H 04 11 18 25
Kisasszony u. P 08 15 22 29
Kisdelelő u. P 08 15 22 29
Kis-Eged u. Sze 06 13 20 27
Kisfaludy u. Cs 07 14 21 28
Kiskanda u. K 05 12 19 26
Kistályai u. H 04 11 18 25
Kisvölgy u. Sze 06 13 20 27
Klapka Gy. U. H 04 11 18 25
Knézich K. u. Sze 06 13 20 27
Kocsis B. u. H 04 11 18 25
Kodály Z. u. H 04 11 18 25
Koháry u. Cs 07 14 21 28
Kolacskovszky u. Cs 07 14 21 28

Közterület neve Ürítés 
napja

36. 37. 38. 39.
naptári hét

Kolozsvári u. K 05 12 19 26
Kossuth L. u. Sze 06 13 20 27
Koszorú u. K 05 12 19 26
Kovács Jakab u. P 08 15 22 29
Kovács János u. Sze 06 13 20 27
Kő u. P 08 15 22 29
Kőkút u. K 05 12 19 26
Kölcsey F. tér H 04 11 18 25
Kőlyuk völgy H 04 11 18 25
Kőlyuktető H 04 11 18 25
Könyök u. P 08 15 22 29
Kőporos tér H 04 11 18 25
Körmöcbánya u. K 05 12 19 26
Kővágó tér P 08 15 22 29
Köztársaság tér K 05 12 19 26
Külsősor u. H 04 11 18 25
Lágyas u. P 08 15 22 29
Lájer D. u. H 04 11 18 25
Laktanya u. Cs 07 14 21 28
Leányka u. Sze 06 13 20 27
Legányi u. H 04 11 18 25
Lejtő u. Sze 06 13 20 27
Lenkey J. u. Sze 06 13 20 27
Liget u. Sze 06 13 20 27
Liszt F. u. H 04 11 18 25
Litteráti u. Sze 06 13 20 27
Lovász u. P 08 15 22 29
Lőcsi u. K 05 12 19 26
Ludányi u. Sze 06 13 20 27
Maczky V. u. Sze 06 13 20 27
Madách I. u. H 04 11 18 25
Madárkút u. P 08 15 22 29
Maklári u. H 04 11 18 25
Malom u. P 08 15 22 29
Malomárok u. P 08 15 22 29
Mályva u. P 08 15 22 29
Mária u. Sze 06 13 20 27
Markhot F. u. Sze 06 13 20 27
Mátyás király u. K 05 12 19 26
Mecset u. Sze 06 13 20 27
Meder u. H 04 11 18 25
Mekcsey u. H 04 11 18 25
Mély u. H 04 11 18 25
Menház u. H 04 11 18 25
Merengő u. H 04 11 18 25
Mester u. Cs 07 14 21 28
Mikes K. u. Cs 07 14 21 28
Mikszáth K. u. Cs 07 14 21 28
Mindszenty G. u. Cs 07 14 21 28
Mlinkó M. u. Sze 06 13 20 27
Mocsáry L. u. H 04 11 18 25
Móricz Zs. u. Cs 07 14 21 28
Munkácsy M. u. H 04 11 18 25
Nagy kőporos u. H 04 11 18 25
Nagy L. u. H 04 11 18 25
Nagy-Eged u. Sze 06 13 20 27
Nagylaps u. P 08 15 22 29
Nagyrét u. H 04 11 18 25
Nagyváradi u. H 04 11 18 25
Napsugár u. H 04 11 18 25
Neumayer u. K 05 12 19 26
Nyíl u. Sze 06 13 20 27
Nyitrai u. K 05 12 19 26
Olasz u. P 08 15 22 29
Orgonás tér Sze 06 13 20 27
Ostorosi u. H 04 11 18 25
Ostrom u. Sze 06 13 20 27
Pacsirta u. K 05 12 19 26
Pallos u. Sze 06 13 20 27
Pápai S. u. K 05 12 19 26
Paphegy u. K 05 12 19 26

szelektív hulladék zöldhulladék
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Közterület neve Ürítés 
napja

36. 37. 38. 39.
naptári hét

Partos u. Sze 06 13 20 27
Pást u. Sze 06 13 20 27
Pásztorvölgy u. P 08 15 22 29
Patakpart u. H 04 11 18 25
Pázmány P. u. Cs 07 14 21 28
Pázsit u. Sze 06 13 20 27
Pető G. u. Sze 06 13 20 27
Petőfi tér H 04 11 18 25
Petőfi u. Cs 07 14 21 28
Pirittyó u. P 08 15 22 29
Pori sétány Sze 06 13 20 27
Posta köz P 08 15 22 29
Pozsonyi u. K 05 12 19 26
Puky M. u. H 04 11 18 25
Pyrker tér Sze 06 13 20 27
Ráchegy u. P 08 15 22 29
Ráckapu tér P 08 15 22 29
Radnóti u. Cs 07 14 21 28
Rajner K. u. K 05 12 19 26
Rákóczi u. P 08 15 22 29
Raktár u. H 04 11 18 25
Régi Cifrakapu u. P 08 15 22 29
Reményi tér Cs 07 14 21 28
Remenyik Zs. u. K 05 12 19 26
Rezeda u. P 08 15 22 29
Rigó u. P 08 15 22 29
Rókus köz H 04 11 18 25
Rókus u. H 04 11 18 25
Rottenstein köz Sze 06 13 20 27
Rozália köz H 04 11 18 25
Rozália u. H 04 11 18 25
Rózsa K. u. Sze 06 13 20 27
Rózsásdűlő u. Cs 07 14 21 28
Rozsnyói u. K 05 12 19 26
Rövid u. H 04 11 18 25
Rudivár u. P 08 15 22 29
Sánc köz P 08 15 22 29
Sánc u. P 08 15 22 29
Sáncalja u. P 08 15 22 29
Sas u. H 04 11 18 25
Sasvár u. Sze 06 13 20 27
Sertekapu u. Sze 06 13 20 27
Servita u. Sze 06 13 20 27
Síp köz Sze 06 13 20 27
Sóház u. K 05 12 19 26

Közterület neve Ürítés 
napja

36. 37. 38. 39.
naptári hét

Sólyom u. P 08 15 22 29
Stadion u. H 04 11 18 25
Sugár I. u. P 08 15 22 29
Szabadkai u. H 04 11 18 25
Szabó S. u. Sze 06 13 20 27
Szaicz L. u. Sze 06 13 20 27
Szala köz P 08 15 22 29
Szalapart u. P 08 15 22 29
Szálloda u. H 04 11 18 25
Szalóki u. K 05 12 19 26
Szarvas G. u. K 05 12 19 26
Szarvas tér H 04 11 18 25
Szarvaskői u. P 08 15 22 29
Széchenyi u. Sze 06 13 20 27
Szederkényi u. K 05 12 19 26
Székelyudvarhelyi u. H 04 11 18 25
Szélpart u. P 08 15 22 29
Széna tér K 05 12 19 26
Szénáskert K 05 12 19 26
Szent J. u. Sze 06 13 20 27
Szent M. u. Sze 06 13 20 27
Szépasszony-völgy Cs 07 14 21 28
Szépasszonyvölgy u. Cs 07 14 21 28
Szérűskert u. P 08 15 22 29
Szeszfőzde u. H 04 11 18 25
Szolárcsik u. Sze 06 13 20 27
Szőlő u. K 05 12 19 26
Szövetkezet u. H 04 11 18 25
Szúnyog köz Sze 06 13 20 27
Szüret u. K 05 12 19 26
Szvorényi u. K 05 12 19 26
Talizmán u. Sze 06 13 20 27
Tárkányi B. u. H 04 11 18 25
Tárkányi u. P 08 15 22 29
Tátra u. K 05 12 19 26
Tavassy A. u. Sze 06 13 20 27
Tavasz u. P 08 15 22 29
Telekessy u. K 05 12 19 26
Telepi u. P 08 15 22 29
Temesvári u. H 04 11 18 25
Tetemvár u. Sze 06 13 20 27
Tévesztő köz K 05 12 19 26
Tiba u. Sze 06 13 20 27
Tibrik dülő H 04 11 18 25
Tihaméri u. H 04 11 18 25

Közterület neve Ürítés 
napja

36. 37. 38. 39.
naptári hét

Tímár u. H 04 11 18 25
Tinódi u. H 04 11 18 25
Tittel P. u. H 04 11 18 25
Tizeshonvéd u. Cs 07 14 21 28
Tompa M. u. H 04 11 18 25
Tordai u. Cs 07 14 21 28
Torok köz Sze 06 13 20 27
Torony u. Sze 06 13 20 27
Tölgy u. P 08 15 22 29
Törvényház u. Sze 06 13 20 27
Töviskes tér P 08 15 22 29
Töviskes u. P 08 15 22 29
Trinitárius u. Sze 06 13 20 27
Tulipánkert u. Cs 07 14 21 28
Tündérpart u. Sze 06 13 20 27
Türk F. u. Sze 06 13 20 27
Tűzoltó tér Sze 06 13 20 27
Újsor u. H 04 11 18 25
Váci M. u. Cs 07 14 21 28
Vadrózsa u. P 08 15 22 29
Vajda J. u. H 04 11 18 25
Vak Bottyán u. Cs 07 14 21 28
Vallon u. P 08 15 22 29
Vályi u. H 04 11 18 25
Vámház u. K 05 12 19 26
Városfal u. Sze 06 13 20 27
Vasöntő u. H 04 11 18 25
Vasút u H 04 11 18 25
Vécsey S. u. Sze 06 13 20 27
Vécseyvölgy u. Sze 06 13 20 27
Veres P. H 04 11 18 25
Verőszala u. P 08 15 22 29
Verseghy F. u. Cs 07 14 21 28
Vincellériskola u. K 05 12 19 26
Vitkovics u. Sze 06 13 20 27
Vizimolnár u. P 08 15 22 29
Vörösmarty u. Cs 07 14 21 28
Zalár u. Sze 06 13 20 27
Zellervár u. H 04 11 18 25
Zoltai u. Sze 06 13 20 27
Zólyomi u. H 04 11 18 25
Zombori u. H 04 11 18 25
Zöldfa u. Sze 06 13 20 27
Zúgó u. H 04 11 18 25
Zseb köz Sze 06 13 20 27

Társasházi szelektív hulladékgyűjtés – 2017. szeptember

Almagyar köz 5 12 19 26
Arany J. u. 4 11 18 25
Árpád u. 4 11 18 25
Barkóczy u. 4 11 18 25
Bartakovics u. 4 11 18 25
Bercsényi u. 4 11 18 25
Bükk sétány 4 11 18 25
Cifrakapu  tér 4 11 18 25
Cifrakapu  u. 4 11 18 25
Csákány u. 5 12 19 26
Csiky S u. 4 11 18 25
Csokonai u. 4 11 18 25
Deák F u. 5 12 19 26
Diófakút u. 5 12 16 26
Egészségház u. 5 12 19 26
Faiskola u. 5 12 19 26
Gólya u. 5 12 19 26
Hadnagy u. 5 12 19 26
Hatvanasezred u. 4 11 18 25
Hell M. u. 5 12 19 26
Hontalan u. 5 12 19 26

Kallomalom  u. 4 11 18 25
Kertész u. 5 12 19 26
Kiskanda u. 5 12 19 26
Klapka u. 5 12 19 26
Kodály Z. u. 5 12 19 26
Koháry u. 4 11 18 25
Kossuth u. 5 12 19 26
Lőcsei u. 5 12 19 26
Maklári u. 5 12 19 26
Malom u. 4 11 18 25
Malomárok u. 4 11 18 25
Mátyás kir. út 5 12 19 26
Mekcsey u. 5 12 19 26
Mikszáth K. u. 4 11 18 25
Napsugár u. 5 12 19 26
Olasz u. 4 11 18 25
Ostorosi u. 5 12 19 26
Pacsirta u. 5 12 19 26
Pozsonyi u. 5 12 19 26
Rákóczi u. 4 11 18 25
Remenyik Zs. u. 4 11 18 25

Rókus köz 5 12 19 26
Rózsa Károly u. 4 11 18 25
Rövid u. 5 12 19 26
Sertekapu u. 4 11 18 25
Szálloda u. 5 12 19 26
Szarvas G. u. 4 11 18 25
Telekessy u. 4 11 18 25
Tímár u. 5 12 19 26
Tittel P. u. 5 12 19 26
Tizeshonvéd u. 4 11 18 25
Töviskes u. 4 11 18 25
Újsor u. 5 12 19 26
Vallon u. 4 11 18 25
Vörösmarty u. 4 11 18 25
Zellervár u. 5 12 19 26

Tájékoztatjuk Önöket, hogy szelektív hulladék-
gyűjtésre továbbra is használható a kiadott ZÖLD 
edényzet. A szelektív hulladékok (papír és 
műanyag) a fenti tájékoztatónk alapján mos-
tantól vegyesen gyűjthetők, mert elszállítás 
után válogatásra kerülnek.

Komplex infrastruktúra-fejlesztés kezdődik 
szeptembertől Egerben:

EGYMILLIÁRD FORINT – 
32 HELYSZÍN

Eger Önkormányzata néhány hónappal ezelőtt támogatási igényt nyújtott 
be a Miniszterelnökség „Területi infrastrukturális fejlesztések” előirányza-
tára. Ennek nyomán a város egymilliárd forintos közterületi infrastruk-
túra-fejlesztésre fordítható támogatásban részesült, amely összegből – két 
ütemben – 32 elemből álló infrastruktúra-fejlesztési program kezdődik. 
Elsőként 22, engedélyeztetés nélkül elvégezhető felújítás készül el, majd a 
második ütem tartalmazza az összetettebb, nagyobb előkészítést igénylő 
munkálatokat. A beruházás-sorozat a város egészét érinti, a közutak, jár-
dák, lépcsők, hidak, kerékpáros utak kapnak új és minőségi burkolatot.

Habis László polgármester a támogatásról szóló aláírás kapcsán kiemelte, 
gyorsan, egy hónap alatt dönteni és reagálni kellett, a tartalmas szakmai 
program összeállításához a hivatali szakemberek és a miniszterelnökség jó 
együttműködése volt szükséges. A konkrét beruházási célokat a városveze-
tő soron kívüli eljárás keretében jelölte meg, egyeztetve minden egri válasz-
tókörzet képviselőjével. 

„A fejlesztési csomag rendkívüli mértékben segíti majd azt a célunkat, 
hogy az egri polgárok szempontjából kulcsfontosságú beruházásokat va-
lósíthassunk meg olyan területeken is, amelyek nem érintettek az ismert 
pályázati programokban” – emelte ki Habis László.

A munkálatok idején több esetben is szükség lesz 1-2 napos, félpályás út-
lezárásokra, útszűkületekre, jelzőőrös irányításra, kisebb útszakaszok ese-
tében pedig néha teljes útlezárásra kell számítani, de az autóbusz közleke-
dés a munkák alatt minden érintett utcában zavartalan lesz. A kivitelezők 
valamennyi érintett utcában szórólapokon és közvetlen megkeresés útján is 
tájékoztatják a lakosságot az aktuális munkákról, forgalomkorlátozásokról. 
A város vezetői és a kivitelezők kérik a lakosság és a közlekedők megértő 
türelmét és együttműködését.

A 2017. szeptemberben kezdődő felújítások

1. Arany János utca, bölcsődei bekötő út felújítása 
2. Radnóti Miklós utca felújítása (350 m hosszon)
3. Pozsonyi utca felújítása (179 m hosszon)
4. Tittel Pál utca felújítása (110 m hosszon)
5. Almagyar utca és járda felújítása (215 m hosszon)
6. Kossuth utca és járda felújítása (153 m hosszon)
7. Kossuth utca, hídfelújítás
8. Csokonai utca, járda felújítása (180 m hosszon)
9. Tizeshonvéd utca felújítása (312 m hosszon)
10. Széchenyi utca, aknafedlapok cseréje és 2 db autóbuszmegálló átépítése
11. Barkóczy utca és járda felújítása (450 m hosszon)
12. Fiumei utcai járda átépítése (251 m hosszon)
13. Olasz utca, szervizút burkolatának felújítása (181 m hosszon)
14. Ludányi utca, járda felújítása (267 m hosszon)
15. Kallómalom utca, járda felújítása (491,5 m hosszon)
16. Vallon utcai járda átépítése (242 m hosszon)
17.  II. Rákóczi Ferenc út 57–65. sz. előtti zúzottköves parkoló átépítése 

gyephézagos
18. Bükk sétány, kerékpárút felújítása (600 m hosszon)
19. Garzon utca, járda felújítása (336 m hosszon)
20. Benedek úti óvoda előtti járda átépítése (109 m hosszon)
21. Borsod utca, burkolat felújítása (173 m hosszon)
22. Pásztorvölgy utca, II. ütem (191 m hosszon)

PÁLYÁRA FEL!
Új impulzust kapott Eger Város 

foglalkoztatása

Különleges, az országban egyedi szakmai ösz-
szefogásnak lehetünk tanúi Egerben a Heves 
megyei és a városi Foglalkoztatási Paktum 
keretében. Pontosan tizenegy szervezet és 
intézmény gyűlik össze havonta, hogy érte-
kezzenek a város munkaerő-piaci helyzetéről, 
újító ötleteikkel és tevékenységeikkel segítsék 
a helyi álláskeresőket, illetve az itt működő 
vállalkozásokat.

Az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala, a Heves Megyei Kormányhivatal, 
az Egri TISZK Nonprofit Kft., a Heves Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara, az Egri Szakkép-
zési Centrum, az Eszterházy Károly Egyetem, 
az EKMK IFI PONT Ifjúsági Információs és Ta-
nácsadó Iroda, az Új Nemzedék Egri Közösségi 
Tér, a Kortárssegítő Mentálhigiénés Tanácsadó 
Iroda (KOMETI), a Heves Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat, az Input Program munkatársai 
vesznek részt a szakmai team munkájában. Ki-
alakulóban van továbbá az együttműködés a 
helyi közoktatási intézményekkel is.

Közös egri kitelepülések, úgy, mint a Bikavér 
Ünnep, Eger Civil Ünnepe során szólították, 
szólítják meg az érdeklődőket a szakmai team 
tagjai, hogy az elérhető szolgáltatásaikról tá-
jékoztassák a helyi lakosokat. Közös szerve-
zésben idén megrendezésre került a Pont Ott 
Party, mely a felvételi ponthatárok nyilvános-
ságra hozatalakor szórakoztató formában tájé-
koztatta a fiatalokat a munkavállalási és kép-
zési lehetőségekről.

Ezen intézményi csoportosulás profiljai kö-
zött szerepel a pályaorientációs tanácsadások 
nyújtása, és az érintett álláskereső célközönség 
tájékoztatása az egri szakképzések, támogatott 
foglalkoztatási programok, munkaerő-piaci 
szolgáltatások lehetőségeiről, kapcsolódva a 
városi Foglalkoztatási Paktum munkájához.

Ha ezt hallják: „Pályára fel! Te kellesz Eger-
nek!” tudják, hogy Önöknek szól ez a felhívás, 
akik munkavállalás szempontjából Egerben 
tervezik a jövőjüket. Szeretettel várjuk Paktu-
mirodánkban a hozzánk fordulókat!

Cím: Egri TISZK Nonprofit Kft., 3300 Eger, 
Kertész u. 128.  Telefon: 36/516 092  
E-mail: paktumiroda@
egertiszk.hu

Európai Szociális
Alap
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BőveBB információ és az elfogadóhelyek listája: 
www.agriapark.hu

A Hajdúhegy legfontosabb közlekedési útja ugyanis teljes 
hosszában megújult. Nem csak az útburkolatot és a járdá-
kat, de a csapadékvíz csatornákat is kicserélték és a vízel-
vezető árkokat is sok helyen lefedték. Az utat szegélyező 
fák pedig élnek és virulnak.

A városlakók közül is sokan kedvelik ezt az utcát, hiszen 
kevésbé forgalmas, mint a Vörösmarty utca. A Hajdúhe-
gyen élők pedig szinte kivétel nélkül ezen az utcán jutnak 
haza otthonaikba. Szóval szinte az egész város használta, 
használja a Baktai utat.

A felújítás befejezésének örömére, a körzet képviselője, 
Orosz Ibolya ünnepelni invitálja a városrész lakóit.

– Régi tervem volt már, és ez találkozott sok hajdúhe-

gyi polgár javaslatával: rendezzünk egy hajdúhegyi napot! 
– mondta Orosz Ibolya. – Naponta találkozunk gyalogo-
san, intünk egymásnak az autóból, a boltban is mosoly-
gunk egymásra, ismerjük a másikat, tudunk egymásról, 
de személyesen még igazán nem is találkoztunk. Ezért 
gondoltuk, hogy rendezünk egy „Baktai úti pikniket” a 
Hajdúhegy megújult főutcáján, a Coop ABC előtti terü-
leten (a Hadkiegészítő Parancsnokság épületével szem-
ben). Szeptember 23-án, szombaton, 11.30 óakor tiszte-
lettel, valamint pogácsával és egy pohár egri borral várjuk 
a környéken élő egrieket Habis László polgármesterrel. 
Köszönjünk el együtt a nyártól jókedvű beszélgetésekkel, 
barátkozásokkal!

Megújult a Hajdúhegy „főutcája”
Ünnepi piknikre várja a lakókat a városrész képviselője és a polgármester

TÖREDEZETT, MEGSÜLLYEDT ÚTBURKOLAT, HASZNÁLHATATLAN CSAPADÉKVÍZCSATORNA, HÁZAKBA, GA-
RÁZSOKBA BEFOLYÓ VÍZ, GONDOZATLAN ÚTSZÉLI FÁK. EZ JELLEMEZTE OLY SOKÁIG BAKTAI UTAT, A VÁROS 

EGYIK FORGALMAS KÖZLEKEDÉSI ÚTJÁT. MINDEZ AZONBAN MÁR A MÚLTÉ! 

CSALÁDI NAP A FIDESSZEL
A Fidesz megyei szervezete családi napra hívta a megyei politikusokat és családjaikat, a pártszimpatizánsokat és érdek-
lődőket könnyed közéleti évadnyitójára a Felsőtárkányi tóhoz. A pódiumbeszélgetéseken szó esett aktuálpolitikáról, 
sportról, de a vendégek beszéltek hobbijukról, hétköznapi életükről.

A közéleti sátorban egymást váltották az ismert politikusok, 
közéleti személyek. Nyitrai Zsolt a térség országgyűlési kép-
viselője Gulyás Gergellyel, a Fidesz alelnökével beszélgetett a 
2018-as választásról. A párt alelnöke kiemelte – ma Magyaror-
szág jó irányba tart, növekszik a gazdaság és a kormány képes 
a külpolitikában is hazánk biztonságát szavatolni, ezért az el-
lenzék nehezen fog majd a kormányzat teljesítményen fogást 
találni, éppen ezért kemény kampányra számít az elkövetke-
zőkben.

Nyitrai Zsolt a családi napon hangsúlyozta, az utóbbi évek-
ben soha nem látott fejlődés útjára lépett Heves megye: meg-
alakult az Eszterházy Károly Egyetem, épül az Egert, a főváros-
sal összekötő M25-ös út, folyamatos a munkahelyteremtés, 

illetve további nagy fejlesztések zajlanak az infrastruktúra és 
az egészségügy területén is. Hozzátette: a tavaszi országgyű-
lési választások igazi tétje, hogy tovább halad-e hazánk ezen 
az úton, vagy visszafordul azon. A győzelem tehát az egész 
ország érdeke.

A politika mellett a sportról is esett szó, Lisztes Krisztián 
49-szeres válogatott labdarúgóval a mai magyar futball hely-
zetét elemezték. A sportember véleménye szerint a magyar 
fociért sokan és sokat dolgoznak, hogy újra régi fényében tün-
dökölhessen, ez még messze van, de van remény. Azt látja, 
rengeteg tehetséges fiatal van, foglalkozni kell velük.

Az érdeklődők között sok kisgyerekes család is kilátogatott 
a rendezvényre. Számtalan szabadidős program várta őket.
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EGRI TERMÁL- ÉS 
STRANDFÜRDŐ

WWW.EGERTERMAL.HU
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Minőségi
SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS, 

SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb 

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19

Bőr- és szőrmeruházat 
• bélés- és cipzárcsere • 

• javítás • alakítás •
• tisztítás •

• festés • Eger
Liszt F. u. 19.
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Idén szeptember 16. és 22. között tizenhatodik alkalommal rendezik 
meg az Európai Mobilitási Hetet, melynek célja a környezetbarát és 
fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. Európa legnagyobb 
közlekedési-környezetvédelmi kampánya évről évre népszerűbb Ma-
gyarországon, 2016-ban már több mint 200 település vett részt a 
programokban, amivel Magyarország – közel ötven ország versenyé-
ben – a harmadik helyen végzett.

A kampány egy összeurópai kezdeményezés része, amely kifejezet-
ten az ésszerű közlekedés gazdaságnövelő hatásaira helyezi a hang-
súlyt. A fejlesztési tárca régóta azon dolgozik, hogy a kerékpárutak 
folyamatos építésével, a közösségi és az elővárosi közlekedés ösztön-
zésével hozzájáruljon ehhez a fontos célhoz.

Eger 2001 óta vesz részt a kampányban. Eger MJV Önkormányza-
tának megbízásából az Egri Kulturális és Művészeti Központ szervezi 
civil szervezetek és intézmények bevonásával a mobilitási hét prog-
ramjait. Az idei év témája a tiszta, közösségi és intelligens mobilitás.

Az Európai Mobilitási Hét egri nyitónapján a Gárdonyi téren kerék-
párszerviz, interaktív energiabringa, repülőmodell bemutató, ugráló-
vár, papírhajó- és repülő hajtogatás, bicikli-kiállítás, az „Egerből-Eger-
be” kerékpárral és élményekkel túra indulása, ünnepélyes megnyitó, 
az előzetesen meghirdetett fotó- és rajzpályázat díjkiosztása, vala-
mint mozgásbemutatók várják az érdeklődőket. 

Szeptember 17-én, vasárnap gyalogtúra indul a Kaptárkövek felé. 
TE MIVEL UTAZOL? címmel interaktív kiállítás látható a közlekedés 

kialakulásáról, fejlődéséről, a jelen alternatív és közösségi közleke-
déséről, jövőbeli irányvonalairól az EKMK Forrás Gyermek és Ifjúsági 
Házban, szeptember 18 – 20. között.

Szerdán az Érsekkertben az Eszterházy Károly Egyetem Sportnapjá-
ra kerül sor. Szeptember 22-én, pénteken az EURÓPAI AUTÓMENTES 
NAPon – immár hagyományosan – I BIKE EGER kerékpáros felvonulás 
lesz az Egri Hegyikerékpáros Sportegyesület szervezésében. Indulási 
és érkezési pont: az Érsekkert. A napot a JOLLY JACKERS zenekar kon-
certje zárja.

Ismét az ügy mellé állt a KMKK Középkelet-magyarországi Közle-
kedési Központ Zrt. Egri Területi Igazgatósága: egyrészt rendelkezésre 
bocsátott egy autóbuszt, amit diákok átfesthetnek, s amely látványe-
lemként, – a kampány teljes ideje alatt – menetrendszerinti járatként 
közlekedik majd. Másrészt lehetővé tette, hogy az autómentes napon 
az egri helyi járatok bármely jármű forgalmi engedélyének felmutatá-
sával ingyenesen legyenek igénybe vehetők. 

A programsorozat részleteiről a www.ekmkeger.hu oldalon olvas-
hatnak, illetve a programsorozat ideje alatt a Gárdonyi téren felállí-
tott INFO-Ponton tájékozódhatnak.

A rendezvény támogatója: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT
2017. szeptember 16–22.  „Közös út, közös jövő”
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SZABADIDŐ

TOVÁBBI PROGRAMOK: WWW.EGRIPROGRAMOK.HU

SZÉPASSZONYVÖLGY
WEEKEND

CHARLIE BAND
 
Szeptember 9-én 20 órától a Charlie Band ad 
nagykoncertet a Márai Központ színpadán. A le-
gendás zenész Liszt-díjas magyar énekes, köny-
nyűzenész, a rock, jazz, blues, funky előadómű-
vésze. Több formációban, rengeteg albummal és 
koncerttel a háta mögött olyan zenei pályafutást 
tudhat magáénak, amely szinte egyedülálló ha-
zánkban. Jellegzetes, rekedt hangjával kellemes, 
késő nyáresti hangulatot varázsol a színpadra és 
felejthetetlen estét nyújt rajongóinak.

2017. szeptember 9. Szombat, 21.00

Charlie Band 
koncert

JEGYINFO: +36 30 353 42 30 HÉTKÖZNAP 9:00-17:00 KÖZÖTT, ILLETVE AZ ELŐADÁS NAPJÁN A 
RENDEZVÉNY KEZDETÉIG HÍVHATÓ.  WWW.MARAI-EGER.HU

JEGYÁRAK: ELŐVÉTELBEN: 2990 FT - HELYSZÍNEN: 4000 FT
HELYFOGLALÁS ÉRKEZÉSI SORRENDBEN

SZÍNHÁZKOMÉDIA
 
Szeptember 8-án 19.30 órától Benght Ahlfors: 
Színházkomédia című vígjátéka látható a szín-
padon. A darab szabadtéri jellege, a rendező 
személye és a híres színészek felvonultatása ga-
rancia a felhőtlen szórakozásra.

A darab a színházi világ mindennapjaiba 
kalauzolja a nézőket. Egy vidéki társulat pre-
mier előtti munkáját mutatja be. A kapkodó 
próbafolyamat feszültségeit, a vezetők, alko-
tók, színészek harcait, kompromisszumait, 
sikertelenségeit és a boldog beteljesülés pilla-
natait rengeteg humorral, helyzet- és jellem-
komikummal, mély, alapos környezet- és em-
berismerettel tarkítva. Az előadásban Ivancsics 
Ilona mellett Kertész Péter, Farkasházi Réka, 
Nemcsók Nóra, Szirtes Balázs, Nagy Enikő, 
Király Adrián, Szalma Tamás és Ábrahám Edit 
játszik. Rendező: Koltai Róbert.

2017. szeptember 8. péntek, 19.30

Színházkomédia

JEGYINFO: +36 30 353 42 30 HÉTKÖZNAP 9:00-17:00 KÖZÖTT, ILLETVE AZ ELŐADÁS NAPJÁN A 
RENDEZVÉNY KEZDETÉIG HÍVHATÓ.  WWW.MARAI-EGER.HU

vígjáték két részben
rendező: Koltai Róbert - Jászai díjas, Érdemes Művész

JEGYÁRAK: ELŐVÉTELBEN: 1990 FT - HELYSZÍNEN: 2500 FT
HELYFOGLALÁS ÉRKEZÉSI SORRENDBEN

XXII. EGER CIVIL ÜNNEPE

Az egri civilek ott vannak Eger életének min-
den területén, munkájukkal értéket teremte-
nek a megyeszékhely lakosságának. 

Az Egri Civil Fórumba tömörülő több mint 
száz szervezet hagyományos őszi seregszemlé-
jével mindezt ebben az évben is a város polgá-
rai és az érdeklődők elé tárja. 

Az idei programsorozat jelmondatát – Egri 
civilek az összefogásért – a résztvevők komo-
lyan gondolják. Vallják, hogy a megosztott-
sággal, érdekütközésekkel szemben a civilek 
érdeke az együttműködés, egymás segítése, az 
önzetlenség – az összefogás.

Szeptember 22–23–24.

TISZTA ÉLVEZET

Drogprevenciós nap

Fellépnek: ECDS, SWOTE, Kungfu, Mezőkö-
vesdi Majorette csoport.

A programsorozat koncertekkel zárul, ahol 
fellépnek: Csapnivalók, Kései Kitérő, The 
Hangovers, és 21.00-kor Paddy and the Rats.
A záró koncertet megelőzően pedig a Csakra-
generátor Dobkör és a Lobbanáspont közös 
bemutatóját láthatjuk.
Helyszín: Pyrker tér, Eszterházy tér
Időpont: szeptember 22. 

(Képünk egy korábbi rendezvényen készült.)

FILM

KINGSMAN: AZ ARANYKÖR

Ha a világot valami rettenetes baj, világuralomra 
törő főgonosz vagy más efféle rémség fenyegeti, 
akkor sem kell félnünk: van szakember, aki meg-
állítja a gonoszságot. A Kingsman közelharcra és 
rejtvényfejtésre egyaránt tökéletesen kiképzett, 
úriember ügynökei majdnem mindig tudják, mi 
a teendő. De néha a „majdnem mindig” is kevés.

Az új ellenség (Julianne Moore) természetesen 
világuralomra tör, valószínűleg őrült, és bizto-
san lángész: sikeresen csapdába csalja a Kings-
man-csapatot, és felrobbantja a központjukat. 

Csak az újonc Töki (Taron Egerton) és kiképző-
je, Merlin (Mark Strong) ússza meg a támadást: 
ők Amerikába menekülnek, ahol a szervezetükhöz 
hasonló, helyi cég, a Statesman egy embere (Hal-
le Berry) várja őket. Együtt vágnak neki, eddigi 
legkeményebb, legveszélyesebb feladatuk leküz-
désének.  

Magyarul beszélő, angol–amerikai akció-vígjá-
ték, 2017

AZ

Egyenként eltűnnek egy kisvárosból a gyerekek. 
Csupán megcsonkított testrészek és szervek ma-
radnak utánuk. Derry gyászol, azután elfeledkezik 
a tragédiáról, csak hét gyerek képtelen kiverni a 
fejéből a rettegést. És a bohócot, aki talán felelős 
mindazért a megmagyarázhatatlan szörnyűsé-
gért, ami történt. 

Harminc évvel később újra találkozik a hét 
túlélő. Nem véletlenül: a bohóc is visszatért a 
kisvárosba, és újra áldozatokat keres. Ha ők he-
ten idejében megértik, mi is történt velük három 
évtizeddel korábban, akkor talán megállíthatják 
a gonoszt... akinek ezúttal piros krumpliorra, és 
hatalmas, színes cipője van. 

Magyarul beszélő, amerikai dráma-horror, 2017



34 / EGRI MAGAZIN

2017/09/08-10. 

EGER, SZÉPASSZONY-VÖLGY
A SZÜRET

09/08. PÉNTEK

09/09. SZOMBAT

09/10. VASÁRNAP

Színházkomédia 
vígjáték 2 részben / Rendező: Koltai Róbert

Compact Disco

Charlie Band 
CimbaliBand feat. 
Danics Dóra

Farkasházi Réka 
és a Tintanyúl
Részletes program: www.marai-eger.hu


