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M25

NINCS
VISSZAÚT!

BIKAVÉR
ÜNNEP:

Ötvenezer
látogató

Filmet forgatna Egerben
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VÁSÁROLJ AUGUSZTUS 8-ÁN KEDDEN, 10 VAGY AKÁR
60% KEDVEZMÉNNYEL AZ AGRIA PARK ÜZLETEIBEN!
Amennyiben az adott üzletben más kedvezmény is érvényben van, a kedvezmények összevonhatóságáról az üzletek
saját hatáskörükben döntenek. Egy vásárlás alkalmával kizárólag egy kupon váltható be az egri Agria Parkban.
A kupon kizárólag a feltüntetett napon használható. A kedvezmény készpénzre nem váltható. További részletek az üzletekben!
A kuponokat a www.agriapark.hu weboldalról és a bevásárlóközpontban található információs terminálokról is kinyomtathatod!

Napijegyre és szolárium használatra.

2017 AUGUSZTUS 8.

Megjelölt termékekre.

1050%
Megjelölt termékekre.

2017 AUGUSZTUS 8.

2050%

1060%

50%

2017 AUGUSZTUS 8.

Megjelölt termékekre.

2017 AUGUSZTUS 8.

1050%

1050%
Megjelölt termékekre.

2017 AUGUSZTUS 8.

Megjelölt termékekre.

2017 AUGUSZTUS 8.

25%

2017 AUGUSZTUS 8.

2017 AUGUSZTUS 8.

20%

20%

20%

2017 AUGUSZTUS 8.

2017 AUGUSZTUS 8.

2017 AUGUSZTUS 8.

Lakberendezési termékekre.

2017 AUGUSZTUS 8.

Minden használt játékszoftverre.
2017 AUGUSZTUS 8.
Más akcióval nem összevonható,
a kupon egy vásárlás alkalmával használható fel.

1000 mg-os Vitaking C vitaminra.

20%

20%
Minden könyvre és hangoskönyvre.

Megjelölt termékekre.

2017 AUGUSZTUS 8.

2017 AUGUSZTUS 8.

8.

10–12.

18–19.

20–22.

40%
Minden kerékpárra.
2017 AUGUSZTUS 8.
A kedvezmény az eredeti árból kerül
levonásra, online vásárlás esetén nem érvényes.

20%

20%

30%

Minden Bellinda termékre.

1050%

2017 AUGUSZTUS 8.

Minden teljes árú termékre.

20%
Teljes árú termékekre, kivéve LEGO.

2017 AUGUSZTUS 8.

20%

20%

2017 AUGUSZTUS 8.

2017 AUGUSZTUS 8.

A TARTALOMBÓL
4–5 / HÍREK

14–16 / SZABADTÉRI SZÍNPAD

7 / ALAPKŐLETÉTEL

18–19 / BIKAVÉR ÜNNEP

10–12 / „EZT AZ ARCOT AKAROM!”

20–22 / SPORT

VÁLOGATÁS AZ ELMÚLT HÓNAP ESEMÉNYEIBŐL

HARMINCMILLIÁRDOS BERUHÁZÁS, 770 ÚJ MUNKAHELY

20%

Minden teljes árú Douglas saját márkás
termékre, kizárólag Douglas Törzsvásárlói 2017 AUGUSZTUS 8.
kártyával. A törzsvásárlói kártya
kedvezményeivel és más akcióval nem vonható össze.

20%
Teljes árú Retro termékekre.
Gift Card vásárlása nem vonatkozik.

2017 AUGUSZTUS 8.

20%

20%
2017 AUGUSZTUS 8.

Teljes árú termékekre.
Ajándékutalvány vásárlásra nem vonatkozik.

20%

20%

15%

2017 AUGUSZTUS 8.

2017 AUGUSZTUS 8.

2017 AUGUSZTUS 8.

Ezüst ékszerekre 20%,
megjelölt termékekre egyéb kedvezmény.

2017 AUGUSZTUS 8.

15%
2017 AUGUSZTUS 8.

Teljes árú termékekre, kivéve ruházat.

15%
2017 AUGUSZTUS 8.

15%

15%

2017 AUGUSZTUS 8.

2017 AUGUSZTUS 8.

Hajvágásra.

15%
Elsős iskolatáskákra.

2017 AUGUSZTUS 8.

2017 AUGUSZTUS 8.

10%

10%

2017 AUGUSZTUS 8.

2017 AUGUSZTUS 8.

2017 AUGUSZTUS 8.

1 ﬁlm 2 fő részére 2 400 Ft helyett 2 000 Ft.

Az ÁFA a termék árából a kasszánál kerül 2017 AUGUSZTUS 8.
levonásra, mely a nettó ár 27%-a, a bruttó
ár 21,26%-a. Az akció nem vonatkozik a kerékpárokra
és online vásárlás esetén nem érvényes.

990 FT
20 perces hátmasszázs.
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2017 AUGUSZTUS 8.

10%
A vásárlás végösszegéből
(kivéve rendelések és előrendelések).

Bőrfeszesítő arckezelés.

10%

2017 AUGUSZTUS 8.

2017 AUGUSZTUS 8.

10%
Háztartási kisgépekre
(kivéve mikrohullámú sütő és porszívó).

ÁFAMENTES!

2.000 FT

2017 AUGUSZTUS 8.

Teljes árú termékekre.

15%

Megjelölt termékekre.

15%

2017 AUGUSZTUS 8.

2017 AUGUSZTUS 8.

5 alkalmas bérlet 5 000 Ft helyett 4 500 Ft.

AJÁNDÉK
2017 AUGUSZTUS 8.

5.000 Ft vásárlás felett ajándék kávé, vagy öngyújtó.

1.500 FT

1.900 FT

2017 AUGUSZTUS 8.

2017 AUGUSZTUS 8.

Alakformálás.

4.500 FT

AJÁNDÉK
Nyár végi készletkisöprés a Neckermannál.
TÉLI utazások előfoglalási kedvezménnyel, 2017 AUGUSZTUS 8.
legjobb repülőjegy árakkal MÁR FOGLALHATÓK! Shopping Day-en
történő foglalásnál ingyenes reptéri parkolást adunk ajándékba.

EGERBEN JÁRT FRANCO NERO

IZGALMAS NYÁRI PROGRAMOK A MÁRAIBAN

ÖTVENEZER LÁTOGATÓ!

SZEZONZÁRÓ MUSTRA

Játsszon az Egri Magazinnal és nyerjen páros belépőket a Kertmoziba: BARRY SEAL: A BESZÁLLÍTÓ (augusztus 31.),
és PAPPA PIA (augusztus 23.) Keresse a játékszelvényeket a programajánlónkban (30–31. oldal)!

SZEREPJÁTÉK
Ki is vagyok én valójában? Minden bizonnyal emberek milliói teszik fel ezt a cseppet sem
könnyű kérdést önmaguknak a világon (általában a tükör előtt, magukat bámulva). Illetve
a kérdés talán könnyű, a válasz már annál kevésbé. Valljuk be: mindannyian kerülünk néha
skizofrén állapotba, amikor a belsőnk küzd a másik belsőnkkel, a jó választ keresve. Ha olyan
könnyű lenne válaszolni erre a kérdésre akkor talán fel sem tennénk. A viselkedésünket, az
éppen aktuális szerepünket meghatározza a környezetünk, az éppen fennálló élethelyzetünk,
az ember akivel beszélünk, az érzés amit kivált belőlünk, a helyzet amit teremt, mi magunk
is ahogy az ingerekre válaszolunk, sokszor úgy, hogy nem is tudunk róla. Vajon miért van az,
hogy valakivel jó beszélgetni, mással meg kényelmetlen? Mi dönti el, hogy valakit szeretünk,
vagy nem. Mi dönti el, hogy a másik mit lát bennem?
Kicsit irigylem a színészeket néha. Franco Nero például majdnem kétszáz filmben játszott.
Elképzelésem sincs hogyan lehet eljátszani kétszáz féle szerepet, hogyan tudott magára
venni ennyi különféle személyiséget. De az jut eszembe, hogy ezt mi is nap mint nap csináljuk. Csak éppen nem filmes kamerák előtt. Szoktunk barátok lenni, munkatársak, feleségek, anyák, diktátorok, behódolók, főnökök, beosztottak, vásárlók, nők, férfiak, angyalok,
hárpiák, nyugodtak és nyogtalanok, boldogok és boldogtalanok, szeretők, társak, testvérek,
figyelmesek és figyelmetlenek és végeláthatatlan még a sor. Mindenkinek a saját maga szerepében kell helytállnia. De hogy
mit is kapunk feladatul, milyen szerepet osztanak ránk, azt nem mi választjuk. Egyet tehetünk. Beleadunk mindent, hogy
miénk legyen az Oscar az élet nagy színpadán.
(Amúgy az újság most is érdekes, színes és tartalmas lett, olvassák el! )
ANTAL ANETT / felelős kiadó
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HÍREK

HÁLAADÓ SZENTMISE A
BAZILIKÁBAN

DEFIBRILLÁTOR TÉRKÉP

Seregély István püspökké szentelésének 30.
évfordulójára

JÚLIUS 14.

JÚLIUS 25.
Harminc éve, Szent Jakab ünnepén szentelték püspökké
Seregély István nyugalmazott egri érseket, aki 20 évet
töltött Egerben, tíz évet pedig Nyíregyházán. Harminc éve
az akkor kőszegi plébánost II. János Pál pápa nevezte ki az
egri főegyházmegye pásztorává. Az évfordulón hálaadó
szentmisét tartottak az egri Bazilikában, ahol Ternyák
Csaba egri érsek a folytonosság erejét hangsúlyozta.

CSEH LÁSZLÓ EZÜST
Németh Nándor bronzérmes a váltóval

JÚLIUS 26.
A budapesti vizes világbajnokságon jól szerepelnek az Egri
Úszó Klub versenyzői, lapzártánkig már két érmet szereztek. Elsőként a 4x100 méteres férfi gyorsváltó tagjaként,
szenzációs versenyzéssel nyert bronzérmet Németh
Nándor. Ebben a számban még soha nem nyert előttük
világversenyen érmet magyar váltó. Cseh László szintén
mindent beleadva, óriási versenyben, alig lemaradva az
olimpiai bajnok Chad Le Clos mögött ezüstérmes lett 200
méter pillangón.
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Összegyűjtötték a Heves megyében található
defibrillátorokat

Elkészült Heves megye defibrillátor térképe. A kezdeményezés célja, hogy az életmentő készülékek pontos
elérhetőségei és maguk a készülékek szükség esetén bárki
számára hozzáférhetővé váljanak. Év elején a Heves Megyei Komrányhivatal felhívást tett közzé, melyben kérték
a vállaltok, közintézmények, magánszemélyek segítségét
a megyébe fellelhető készülékek feltérképezésében. Így
több mint ötven készüléket sikerült regisztrálni. A térkép
elérhető a kormányhivatal weboldaláról, a heves.gov.hu
oldalról.

DIPLOMÁT OSZTOTTAK
AZ EGYETEMEN
Négy campuson kaptak oklevelet a végzettek

JÚLIUS 10.
1461 hallgató fejezte be sikeresen tanulmányait az Eszterházy Károly Egyetemen. Közülük 1329-en kaptak oklevelet
vagy igazolást az intézmény 4 campusán. Egerben 908
végzős fejezte be tanulmányait, közülük 376-an vették át
diplomájukat.

ÁTADTÁK A REKORTÁN
FUTÓPÁLYÁT

ZÖLD VÁROSOK
PROGRAM

Szeptembertől mehetnek futni a stadionba

Megújul a Berva lakótelep

JÚLIUS 11.

JÚLIUS 3.

Hivatalosan szeptemberben lehet majd birtokba venni a
Szentmarjay Tibor Városi Stadion rekortán futópályáját.
Addig is tesztüzemmódban megnyitották a pályát a hobbifutók előtt, akik a hivatalos átadásig – a házirend betartása
mellett – ingyenesen használhatják azt. A hat sávos, 400
méter hosszú futópálya, a centerpálya és a hozzá kapcsolódó térvilágítás és atlétikai eszközök a Magyar Labdarúgó
Szövetség, a Magyar Atlétikai Szövetség és az önkormányzat anyagi összefogásával valósult meg, 450 millió forintból.

Szabadtéri fitneszpark, játszótér, labdarúgópálya épül,
valamint megújul a Négy évszak park a Berva lakótelepen a Zöld városok programnak köszönhetően. A
hamarosan megvalósuló projekt elemeiről július elején
számolt be az önkormányzat és a tervező iroda az ott
élőknek. A fő cél az, hogy minden korosztály számára
élhetőbbé váljon a terület – mondta Rázsi Botond alpolgármester. A beruházás már augusztusban elkezdődhet, a megújulásra 116 millió fordíthatnak.

PONTHATÁROK

GYÁSZHÍR

Pótfelvételire augusztus 7-ig lehet jelentkezni

Elhunyt Kocsis Árpádné András Gizella

JÚLIUS 26.

(1918–2017)

A pontszámok először a felvi.hu oldalon váltak elérhetővé. Idén 105 868-an jelentkeztek valamelyik felsőoktatási intézménybe, 5 ezerrel kevesebben, mint tavaly.
41 szakon idén is előre meghirdettek már egy minimális
ponthatárt. Aki ezt nem éri el, bármilyen jó eredménye
is van, csak fizetős képzésre kerülhet be.
fotó: szántó györgy

Elhunyt az ismert tanár, festőművész, az első egri
jógaoktató, Kocsis Árpádné András Gizella, mindenki
Gizi nénije. A majd száz év alatt sokat látott, belenőtt
viharba, küzdelembe. Megélte a legtöbbet, a legnagyszerűbbet: az emberi sorsot. Nagy lélek volt, tanított
nemcsak művészetre, de hitre, bölcsességre, magyarságra: életpéldát adott tanítványainak.
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AMIRŐL BESZÉLNEK

NINCS VISSZAÚT! LETETTÉK AZ
M25-ÖS ÖSSZEKÖTŐ ÚT ALAPKÖVÉT
A most induló, harminc éve várt fejlesztés megváltoztathatatlan, visszafordíthatatlan és eltéríthetetlen! – jelentette ki az Egert az autópályával összekötő M25-ös út ünnepélyes alapkőletételén Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége országgyűlési képviselője.
Homolya Róbert, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára köszöntőjében egyebek
mellett hangsúlyozta a beruházássorozat jelentőségét, és
kiemelte, a projekt közvetlen gyorsforgalmi útkapcsolatot
teremt a főváros, valamint Eger és térsége között, amely a rövidebb menetidő és a biztonságos közlekedés mellett a térség
és a megyeszékhely turizmus- és gazdaságfejlesztésének is új
lendületet ad.
Nyitrai Zsolt elmondta: az Egert az autópályával összekötő
M25-ös út az egriek és a Heves megyeiek régi álma volt, ám
most végre eljött a pillanat, elkezdődhet az építkezés. Szólt
arról is, hogy ez a beruházás országos jelentőséggel bír, az egriek és a város környékén lakók évtizedek óta várják, hogy
megvalósuljon az összekötő út. Sokan és sokszor megígérték
nekik, hogy megépül az érintett szakasz, ám az út ezidáig
nem készült el. Mostantól viszont bizonyosra vehető, hogy
megváltozik az itt élő emberek élete, mert az új út mintegy
15-20 perccel rövidíti le Eger és Budapest között az utazási
időt, növeli majd az utazás biztonságát és minőségét, ugyanakkor tehermentesíti a környező települések forgalmát is.
Immár „papírunk” is van a fejlesztésről: mint ismert, a Modern Városok Program keretében Orbán Viktor miniszterelnök az egri Városházán aláírta azt a tervet, melynek eredményeként az eddig 2×1 sávos helyett 2×2 sávos szakasz épülne
az autópályáig – fejtette ki.
Nyitrai Zsolt szólt arról is, hogy Eger eséllyel pályázik a
2023-as Európa Kulturális Fővárosa címre, ám ez a projekt
sem képzelhető el a közlekedés minőségének javítása nélkül.
Eger ugyanis a külföldi és hazai a turisták kedvelt célpontja,
itt található a leglátogatottabb vidéki múzeum, az egri vár,
van Bazilikánk, Líceumunk, vannak kiváló boraink és gyógyvizeink. Ezért is elengedhetetlen az infrastruktúra fejlesztése.
Az alapkő letételekor ki kell jelentenünk, hogy a most elkezdődő beruházás megváltoztathatatlan, visszafordíthatatlan és eltéríthetetlen! – hangsúlyozta a honatya. Hozzátette:
köszönet illeti azt a több ezer embert, aki kitöltötte az inter-

netes petíciót és kitartott az M25-ös ügye mellett. Ők voltak
azok, akik nem hagyták, hogy eltérítsenek minket az eredeti
tervektől és határidőktől. Az új út haszonélvezői a családok, a
diákok, a vállalkozók – akik a fejlesztésnek hála új munkahelyeket teremthetnek –, valamint a külhoni és belföldi turisták mind nyertesei a beruházásnak, hiszen Eger és a megye
fejlődése előtt új távlatok nyílnak meg az új szakasz megépítésével. Köszönet illeti azokat is – folytatta –, akik harminc
éven át folyamatosan küzdöttek az összekötő út ügyéért.
Legyen ez közös célunk, közös munkánk, közös sikerünk,
hiszen ha összekötjük a megyeszékhelyt az M3-as autópályával, az minden egri és Heves megyei ember közös sikere lesz.
M25-ös út itt és most! – zárta beszédét Nyitrai Zsolt.
Pajtók Gábor, Heves megye kormánymegbízottja a projektben közreműködők munkáját dicsérte, Habis László egri polgármester pedig arról szólt, hogy Eger milyen új lehetőségekkel számolhat a beruházás kapcsán. Nagy Róbert, a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója pedig ismertette
a fejlesztés főbb műszaki paramétereit.
Végül ünnepélyes keretek között letették az M25-ös összekötő út alapkövét.

AZ EGRI BIKAVÉR LETT BUDAPEST BORA!
Idén első alkalommal koccinthattak hungarikummal a borkedvelők az Érsekkertben. Július 6-án este megnyílt a XXI. Egri
Bikavér Ünnep, ahol Franco Nero és Tarlós István is tiszteletét tette.
A borünnep a Borbarát Hölgyek, a Borlovagrendek, valamint a
vendégek felvonulásával vette kezdetét az Érsekkertben. Simkó
Zoltán, az Eger Város Hegyközsége elnöke köszöntötte e jeles ün
nepen, Szent Donát napján a borkedvelőket, majd egy világhírű
filmszínész lépett a színpadra, hiszen Franco Nero is Egerbe láto
gatott a Bikavér Ünnep tiszteletére. A sztár több mint 200 filmben
szerepelt, többek között a Még drágább az életed szuperprodukció
ban, de hazai vonatkozású film, a Honfoglalás is a nevéhez kötő
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dik. Franco Nero köszöntötte a jelenlévőket, majd többek között
beszélt a magyarországi filmes élményeiről és a magyar borokhoz
fűződő kapcsolatáról, illetve jövőbeli terveiről. Többször járt már
hazánkban, így módja volt megkóstolni a finomabbnál-finomabb
magyar borokat, de külön öröm számára, hogy újabb kellemes ta
pasztalatokat szerezhet Egerben.
Tarlós István, Budapest főpolgármestere is elfogadta Nyitrai
Zsolt miniszterelnöki megbízott, országgyűlési képviselő meghí

Kedvezményes üdülési lehetőség, öt nap közösségépítés

Imókő, az egri
iskolások tábora
IDÉN 320 EGRI DIÁK TÁBOROZHAT KEDVEZMÉNYESEN A VÁROS TULAJDONÁBAN LÉVŐ IMÓKŐ ÜDÜLŐBEN. A FELSŐTÁRKÁNYI KOMPLEXUM 1984 ÓTA AZ
ÖNKORMÁNYZATÉ, ÉS TÖBB MINT TÍZ ÉVE BIZTOSÍT LEHETŐSÉGET A VÁROS ÁLTALÁNOS ISKOLÁSAINAK ÖTNAPOS TURNUSOKBAN A GONDTALAN PIHENÉSRE.
A mai egri 40 éves korosztály tagjai közül sokan ott voltak Felsőtárkányban, és segédkeztek, amikor az imókői tábor – akkor még úttörőtábornak – épült 1984-ben.
Bár úttörők már nincsenek, az üdülő ma is ugyanazt a feladatot látja el mint 33 éve,
áprilistól októberig kedvezményes üdülési lehetőséget biztosít az egri általános iskolásoknak. Az eltelt több mint három évtized azonban feladatot is ad szép számmal a
fenntartónak, erről a helyszínen adott tájékoztatót Habis László polgármester és Bodnár Gábor, az üzemeltető Egri Közszolgáltatások Városi Intézményének igazgatója.
Habis László úgy fogalmazott, a város napi működésében apróságnak tűnhet, mégis fontos, hogy egy ilyen létesítményt üzemeltetnek. Ezzel ugyanis többféle igényt is
kielégíthetnek, a gyermekek számára éppúgy fontosak az itt eltöltött napok, mint a
pedagógusok munkájában.
Bodnár Gábor elmondta: az idei szezon előtt 11 faház erkélyét erősítették meg,
egy faházban az alsó-felső szint teljes burkolatcseréjét, egy másikban a vizesblokk
teljes felújítását oldották meg. Az állagmegóvás folyamatosan tart, de a felújításokkal
sem várnak, ha szükség van rá. Hozzátette: az egri iskolásoknak teljesen ingyenes a
táborban a szállás, csupán az étkezést és az útiköltséget kell fizetniük a szülőknek. A
tájékoztató idején épp az egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjaitól volt hangos
a négy hektáros terület.
– Ilyenkor valósulhat meg igazán a nevelő munka, amikor nem a tananyag a fontos, hanem a közösségépítés, az egymásnak való példamutatással, a közös programokkal és játékokkal – mondta Kormos Katalin Kitti táborvezető pedagógus. – Nagy
szükség van erre, csak az iskolában, csak a négy fal között ez nem lehet teljes értékű.
Bár a gyerekek számára nem ez a lefontosabb feltétlenül, de körükben is nagyon
népszerű a tábor. Sok helyen már szeptember óta készülnek rá, komplett osztályok
tervezgetik egész tanéven át ezt az öt napos együttlétet.
A tájékoztatón elhangzott, a fa-, illetve kőházakban egyszerre 157 gyermek lakhat
a táborban. A város idén 320 egri tanuló részére biztosít térítésmentes szállást, emellett kereskedelmi szálláshelyként értékesítik a fennmaradó helyeket. A tábor egyébként a turisták körében is népszerű, az ország minden tájáról érkeznek csoportok.

vását a Bikavér Ünnep
re, aki nem jött „üres
kézzel”, egy örömteli hírt
jelentett be a borünne
pen, mégpedig, hogy az
Egri Bikavér lett Buda
pest hivatalos bora. A
városvezető elmondta
– ezentúl büszkén fogja
ajándékozni és hirdetni
az Egri Bikavért és az Egri Csillagot Budapest vendégeinek, turis
táknak és budapesti polgároknak.
Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő a borünnepen köszönetét
fejezte ki a szőlészeknek és a borászoknak, hogy hungarikum lett

az Egri Bikavér, valamint megköszönte Tarlós Istvánnak, hogy ily
módon támogatja az egri nedűt. A honatya kiemelte – az elkövet
kező időszakban is arra fognak törekedni, hogy minél több orszá
gosan és nemzetközileg is ismert személyt hívjanak meg a megye
székhelyre, ezzel is Egerre irányítva az ország figyelmét.
A borünnep elmaradhatatlan része az elismerések átadása.
Nyitrai Zsolt a megnyitón átadta a 2016. év Borgasztronómusa
címet Malácsik Tibornak. A 2016. Év Egri Szőlőtermelője File Já
nos, a 2016. Év Egri Bortermelője: Osváth Tamás, az Eger Szőlő- és
Borkultúrájáért emlékérem tulajdonosa pedig Pál Sándor lett.
A három nap alatt 30 borászat több mint 100 féle bora mutat
kozott be. Helyet kaptak a klasszikus bikavérek, csillagok és rozék,
amelyek mellett megkóstolhatta a közönség a Superior és Grand
Superior változatokat is.
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Képviselői
fogadóórák
DR. STEFÁN ZOLTÁN, a 4-es választókörzet
képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke előzetesen, telefonon, vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban tart fogadóórát.
Telefon: (+36 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 Városimázs Bizottság tagja tart fogadóórát
előzetesen egyeztetett helyen és időpontban. Telefon: (+36 30) 488-7471, e-mail:
kovacs-csatlos.tamas@ph.eger.hu.
CSÁKVÁRI ANTAL, a 6. sz. választókerület
képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja fogadóórát
tart, előzetesen megbeszélt időpontban és
helyen. Telefonos egyeztetés: (+36 30) 9411397, e-mail: csakvari.antal@ph.eger.hu.
OROSZ IBOLYA, a 7. sz. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városgazdálkodási
Bizottság elnöke hétfőtől csütörtökig, naponta 14.00–18.00 óra között személyesen
elérhető a szépasszonyvölgyi Hotel Ködmönben. Más időpont egyeztetése telefonon a (+36 30) 995-2290-es számon, vagy
e-mailben, az oroszibolya@t-online.hu címen.
LOMBECZKI GÁBOR, a 10. sz. választókerület képviselője (Fidesz-KDNP), a Városgazdálkodási Bizottság és a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság tagja előzetesen
egyeztetett időpontban és helyen tart fogadóórát. Telefon: (+36 30) 594-7853, e-mail:
lombeczki.gabor@ph.eger.hu.
MIRKÓCZKI ZITA önkormányzati képviselő (MSZP-DK-Együtt), a Városi Szociális
és Családügyi Bizottság tagja előzetesen,
telefonon vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban tart fogadóórát. Tel.:
(+36 70) 382-5203, E-mail: mirkoczkizita@
gmail.com.
FÖLDVÁRI GYŐZŐ önkormányzati képviselő (DK-Együtt-MSZP), a Városi Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság tagja előzetesen, telefonon, vagy e-mailben egyeztetett helyen
és időpontban tart fogadóórát. Telefon:
(+36 30) 945-3530, E-mail: fgyeger@gmail.
com.

8 / EGRI MAGAZIN

„A látszat csal. Isten ma is a régi.
Te hagytad őt el, te s a többiek,
s míg vissza nem zarándokoltok Hozzá,
s a múlt hibáit le nem törlitek:
magyar földön nem lesz új
Magyarország,
gaz és szemét nem terem nemzetet!
S a gyűlöletet nem mossa le semmi,
csak az összetartó igaz szeretet!”
(Wass Albert)

Jövőre már elkezdődhet a termelés
a ZF Hungária új gyártócsarnokában

Harmincmilliárdos
beruházás,
770 új munkahely
Elhelyezték a ZF Hungária Kft. új gyártócsarnokának alapkövét Egerben. A 100 millió eurós, több mint 30 milliárd forintos
beruházás 770 fős munkahelybővítést eredményez, a termelés
jövő nyáron kezdődhet el.
A ZF Hungária már több mint két évtizede fontos része Eger gazdasági életének, a világ számos autógyárának készítenek itt alkatrészeket. Az új, 40 ezer négyzetméter alapterületű csarnok már az idei
év végére felépül, 2018 elején pedig már a gyártósorokat szerelik,
hogy mielőbb megkezdődhessen a termelés, 770 új dolgozóval. A
gyártócsarnokban 8 sebességes automata váltók készülnek majd,
több autótípus is innen kapja majd a sebességváltóját, mondta el
az ünnepségen Őszi Csilla a ZF Hungária Kft. ügyvezető igazgatója.
– Stabil, biztos munkahelyet, kiszámítható jövőt kívánunk nyújtani jelenlegi és jövőbeni munkatársainknak – mondta Őszi Csilla.
– Hagyományos értékeinket megőrizve, termékpalettánkat új, világszínvonalú, innovatív termékkel bővítve készülünk az új csarnok
haszálatba vételére.
A ZF Hungária beruházása tovább erősíti a német befektetések
dominanciáját Magyarországon. A hazánkba beáramló összes működő tőke negyede érkezik Németországból – mondta a rendezvényen Kiss Tünde, a Nemzeti Befektetési Ügynökség befektetési
elnökhelyettese. Jelenleg mintegy 6 ezer német vállalat közel 400
ezer embernek ad munkát Magyarországon. Hozzátette: a következő években mintegy 3,2 milliárd euró értékű befektetés érkezik
hazánkba – többsége szintén Németországból – közel 18 ezer új
munkahelyet teremtve.
– A dolgozók szakmai tudása, motiváltsága, mindig fontos tényező volt a ZF Hungária működésében, így ebben a mostani, jövőt megalapozó fejlesztésben is – mondta az alapkőletételen Habis
László. – Eger önkormányzata elkötelezett e folyamat folytatásában
– tette hozzá a polgármester.
A kormány korábban már stratégiai partneri megállapodást írt alá
a ZF Hungária Kft-vel, amelynek ez lesz a legnagyobb magyarországi
bővítése.

szerző: szecskó károly

DR. LÖFFLER AURÉL
(1911–2011)

Löffler Aurél 1911. május 23-án született Torontáltordán
(ma Szerbia). Az elemi iskolát a vajdasági Mokrinban kezdte
ugyan, de szeredainak vallotta magát. Nyolc éves kora körül
költözött a család Csíkszeredába, ahol iskolás éveit töltötte,
s ebben a városban érettségizett. A bukaresti egyetemen
állam- és jogtudományt tanult, majd Kolozsváron doktorált 1936-ban. Fiatal jogászként Brăila városába helyezték,
s megismerte Flórián Margitot (1915–2011), akivel 1939-ben
összeházasodtak. Négy gyermekük született: László (1940–),
Katalin (1942–), Erzsébet (1951–) és András (1956–2000). Hat
unokával és hét dédunokával bővült a család.
A második bécsi döntés (1940) után Löffler Aurél jelentkezett a magyar hatóságoknál, s 1944-ig Máramarosszigeten
teljesített szolgálatot. A világháború után Makón kapott állást, ahonnan Egerbe a pénzügyigazgatóságra helyezték.
Amikor az igazgatóságok megszűntek, a Heves Megyei Tanács Tervosztályára került, ahonnan 1957 januárjában politikai okok miatt munkatársaival együtt (dr. Korompai János,
dr. Bajnok Dezső, dr. Hortobágyi István, dr. Ráduly Barnabás)
eltávolították. Az egri Park Szállóba került, először portás,
később üzletvezető lett. Itt került kapcsolatba az idegenforgalommal, amelyet nagyon megszeretett. Levelező tagozaton elvégezte a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolát.
Magas szintű nyelvtudása révén (német, francia, román) egyre több idegenvezetést vállalt, később csoportkísérést. Hatvanadik születésnapján, 1971. május 23-án ment nyugdíjba a
Park Szállóból, de a munkát nem fejezte be. Feleségével, a
karcsú, elegáns Margaréta nénivel együtt Eger szeretett és
köztiszteletben álló polgárai voltak. Számtalanszor lehetett
velük találkozni a belvárosban, amikor turistacsoportot vezettek.
Löffler Aurél szerette a sportot, a csíkszeredai jégkorongozás egyik megalapítója volt. 2007-ben Becze Zoltán csíkszeredai újságírónak adott tévéinterjújában többek között ezt
mondta: „Csíkszeredában Trianon után szinte semmilyen társasági élet nem volt, egyetlen kivétel talán a mozi. Itt minden
héten egy-egy filmet vetítettek, és előtte egy híradót. Az egyik
híradóban láttuk, hogy ott hokiznak. Láttuk, hogy valakik egy
bottal korcsolyáznak, jönnek-mennek, lökik fel egymást. Többször megnéztük egy páran, Vákár Lajossal, a többi fiúval, és a
látottak alapján született meg az ötlet, hogy csináljunk mi is

egy hokicsapatot.” 1929-ben megalapították a csíkszeredai
jégkorong csapatot. A Bukaresti Tenisz Club ellen játszották
első hivatalos mérkőzésüket 1931 januárjában.
Egyetemista korában Bukarestben is hokizott. Élete végéig
naponta járt úszni a Bitskey uszodába (csak az utolsó három
hónapban nem tudott már menni), ahol készültek megünnepelni a 100. születésnapját.
Hetvenedik házassági évfordulójuk alkalmából 2009-ben
Habis László polgármester köszöntötte a házaspárt. „Amikor
1949-ben idekeveredtünk csak azt tudtuk a városról, amit Gárdonyi leírt, de ma már igazán magunkénak érezzük Egert.” –
mondta a jeles eseményen.
Dr. Löffler Aurél rövid betegség után 2011. január 31-én
hunyt el Egerben, életének 100. évében. A Bazilika altemplomában helyezték örök nyugalomra.
Emlékét tisztelettel és kegyelettel őrizzük!
fotó: szántó györgy
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PORTRÉ

„Ezt az arcot
akarom!”

Ki tudja, hogyan alakul Francesco Giuseppe Clemente Sparanero színészi karrierje, ha valaki 1966-ban nem nyomja az amerikai
rendező, John Huston kezébe az ő fotóját. Dino de Laurentis monumentális Biblia feldolgozását ugyanis ekkor épp Rómában, a
Cinecittà-ban (római filmstúdió), amerikai-olasz koprodukcióban forgatták. Állítólag Huston amikor meglátta a fiatal, kékszemű
olasz fotóját csak annyit mondott: „Ezt az arcot akarom!” A nemzetközi filmes világban akkor még ismeretlen Franco Nero – ezt
a művésznevet vette fel – meg is kapta Ábel szerepét. Azóta, vagyis több mint 50 éve filmezik. Kétszáznál is több TV-sorozatban,
filmben játszott. Olyan rendezőkkel dolgozhatott együtt, mint a már említett John Huston, Sergio Corbucci, Luis Buñuel, Rainer
Werner Fassbinder, Szergej Bondarcsuk, Franco Zeffirelli, Quentin Tarantino vagy éppen Koltay Gábor. A spagettiwesternek
(Django, Keoma) hozták meg számára az elismertséget, ugyanakkor tudatosan törekedett arra, hogy ne skatulyázzák be ezen
szerepei miatt. Első között volt, aki „nyugati” színészként a volt keleti blokk országaiban, így Magyarországon is vállalt szerepeket.
SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN

– A XXI. Egri Bikavér Ünnep díszvendégeként két napot
töltött városunkban. Elég sűrű volt a program, de ahogy
láttam, Ön készült is rá!
– A filmforgatókönyvre gondol? Arra, amit itt forgatnánk
Egerben? Igen, nem tagadom, beszéltünk Lajossal (Koltai
Lajos, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 egri pályázatának
művészeti vezetője – a szerk.) Egerről, hiszen a meghívás rajta keresztül jött. Mielőtt eljöttem, tájékozódtam egy kicsit.
Szóba került a pályázat is, illetve az, hogy hogyan tudnék
ebben segítséget nyújtani Egernek. A kulcs a bor, ami szerintem ugyanúgy a kultúránk, az egyetemes emberi kultúra
része, mint a művészetek, a festészet, a színház vagy éppen
a film. Látja ezt a kis jelvényt a kabátomon? Olaszországban az egyik borvidék tiszteletbeli elnöke vagyok. Nem kell
ezzel kapcsolatban nagy dolgokra gondolni. Úgy vélem, a
bor egy olyan dolog, ami boldoggá teszi az embert. Nem is
tudok úgy jóízűen étkezni, hogy legalább egy korty bort ne
igyak meg hozzá. Az egyik barátom még Franco Nero elnevezésű bort is készített, amit aztán Svájcban be is nevezett
egy versenyre. Ebből az egyébként aranyérmet nyert borból szoktam a barátaimnak is adni. Bárhová megyek, ahol
szőlő, ott bor is van. Miért ne lehetne a borról egy filmet
forgatni, aminek a helyszíne Eger lenne?
– Az egri borokról, vagy a borról általánosan Egerben?
– Mindent nem árulhatok el előre, akkor hol lenne a meglepetés? Fogalmazzunk úgy, hogy a borról forgatnánk egy
olyan filmet, amilyen még nem készült korábban, de a helyszín egy európai kisváros lenne, vagyis Eger. A forgatókönyv,
a vázlat már elkészült, ezt át is adom majd Lajosnak. Aztán
meglátjuk, mit tudunk kihozni belőle.
– Említette, hogy „készült Egerből”. Ilyennek képzelte
el?
– Eger nagyon emlékeztet a kis olaszországi városokra.
Itt van mellettünk a központi tér, szobrokkal, templommal.
Az egyik oldalon ott a patak. Fent, a dombon áll a vár, ahová a térről kiinduló szűk utcácskákon lehet eljutni. Ez akár
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FOTÓ: LÉNÁRT MÁRTON

lehetne nálunk is. Az egyik borász olaszul köszönt, a saját
anyanyelvemen, mint ahogy az érsek úrral is olaszul tudtunk beszélgetni. Nem hittem volna, hogy ennyi minden
kapcsolódik itt Olaszországhoz. Tegnap este is, amikor a belvárosban és a parkban sétáltam, olyan volt, mintha otthon
lettem volna. Zene, jó ételek, italok, kedves emberek, teljesen elvarázsolt ez a város.
– Ráadásul tényleg otthon is érezheti magát, hiszen
most már szőlője is van Egerben. Az egyik borász jóvoltából örökbefogadott egy sor szőlőt. Ha nem tévedek,
hamarosan lesz egri Franco Nero bor is!
– Tegnap kóstoltam a vörös bort (Egri Bikavér – a szerk.)
és a fehér párját is (Egri Csillag – a szerk.). Mindkettő nagyon finom. Mondhatjuk úgy is, hogy felderítettem a terepet a boros filmhez!
– Nem ez lenne az első forgatása hazánkban. Men�nyire volt tudatos, hogy már a ’60-as évek végén igyekezett kilépni a spagettiwesternek világából, mindezt
úgy, hogy nyugat-európai színészként a volt szocialista
országokban (Szovjetunió, Csehszlovákia, Jugoszlávia,
Magyarország) is vállalt munkát?
– Valójában nem én választottam, hanem mindig ők választottak engem! Annyi tudatosság azért volt ebben, hogy
egészen korán eldöntöttem: nem úgynevezett sztár akartam
lenni, aki rövid idő alatt végig hasonló szerepekben játszik és
sok pénzt keres, hanem olyan színész, aki időről időre vált, új
szerepeket vállal, ugyanakkor sokkal hosszabb és izgalmasabb
karrier elé néz. Azt hiszem, jól választottam, hiszen már 55
éve játszom, és nagyon sokféle szerep van mögöttem. Például
a jugoszláv rendező, Vatroszlav Mimica a török elnyomás ellen harcoló 14. századi szerb hősről, Banovics Sztrahinyjáról
akart filmet forgatni (A sólyom – a szerk.) és rám gondolt mint
főszereplőre. Meg is csináltuk azt a filmet 1981-ben. Nemrég
jött a felkérés a csehektől, hogy szerepeljek a Juraj Jakubisko
rendezte Báthory filmben. Juraj Federico Fellini legjobb barátja volt. Korábban még azt is elérte, hogy Fellini feleségével,
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A nagybányai festőművészet örökségéből egy szelet Rómába került

FRANCO NERO ÉS KOZMA
ISTVÁN TALÁLKOZÁSA
A Slow Art keresi azokat a ritka alkalmakat, amikor egy műalkotás vagy meghatározó művészeti pillanat igazi
„Wow” érzést vált ki az emberekből. Most egy ilyen különleges találkozásról számolunk be.

Giulietta Masina-val is dolgozhatott Csehszlovákiában, pedig
Fellini felesége kevés filmet forgatott. Juraj megkeresett és azt
mondta: dolgozz velünk. Nem ismertem korábban, de Rómában Fellini egyik barátja azt mondta nekem, hogy nyugodtan
vállald el a munkát, jól dolgozik. Így elfogadtam a felkérést, és
szerintem jó munkát végeztünk a Báthoryban. Aztán később
még dolgoztunk együtt.
– És a magyarok? A magyar kapcsolat? Kivel és mikor
kezdődött?
– Azt hiszem, ez jó 25 éve lehetett. Egy nap beállított
hozzám Koltay Gábor rendező, és szerepet ajánlott a Julianus barát című művében. Egy kis mellékszerep, kámeó volt.
Mondhatom azt, hogy barátok lettünk, és Gábor már akkor
említette, hogy szeretne valami nagyobb szerepet is eljátszatni velem majd egy másik filmjében. Akkor említettem
az egyik nagy álmomat, Attilát, a hunok vezérét. Gábornak
felcsillant a szeme: Ez egy jó ötlet – mondta, – próbáljuk
meg! Néhány hónappal később ismét felkeresett, de akkor
már Árpád vezér szerepéről beszélt, vagyis a magyar honfoglalásról akart filmet forgatni. Elmondta a történetet, hogyan
telepedtek le a magyarok, kezdve Álmostól, Árpád apjától,
szóval belemélyedtünk a magyar történelembe. Tetszett a
dolog. Ebből jó forgatókönyvet lehetett készíteni. Gáborék
meg is csinálták, mi pedig leforgattuk a filmet, így készült el
a Honfoglalás.

– De volt folytatás is...
– Igen, hiszen jött az újabb Koltay-film, a Sacra Corona,
amit döntően Budapesten forgattunk. Aztán eltelt megint
néhány év, és ezúttal Almási Tamás kért fel egy izgalmas,
igaz történet alapján készült film főszerepére. Tokajban
forgattuk, a címe Márió, a varázsló. Egy olasz cipőgyárost
alakítottam benne. 1992-ben járunk, a Berlini Fal leomlása után. Megnyílnak a határok, nagyon sok olasz jön
Magyarországra. Gyárakat, üzleteket alapítanak, mivel a
munkaerő sokkal olcsóbb volt itt, mint otthon. Tényleg
csodálatos történet. A legutolsó, ötödik, Magyarországhoz kapcsolódású filmemet nemrég Budapesten forgattuk, ami valójában nem magyar, hanem nemzetközi produkció. A Rose in Winter a címe, Edith Stein azonos című
könyve alapján készült. Így nagy hirtelen ennyi magyar
kapcsolat jut eszembe.
– Reméljük lesz hatodik is, méghozzá Egerben!
– Én is remélem! Részemről az első lépés, hogy összehozzuk azt a bizonyos boros filmet, amit említettem és
ezt itt forgatnánk, Egerben. De ez csak a kezdet. Biztos
vagyok benne, hogy remek ötletek várnak még megvalósításra. Én benne vagyok mindenben, az biztos és ha hívnak, akkor
jövök! Pláne, ha még Charles
Bronson is itt lesz! ;)

Név: Franco Nero
Születési név: Francesco Giuseppe Clemente Sparanero
Született: 1941. november 23., San Prospero Parmense
Nemzetisége: olasz
Foglalkozása: színész, producer, filmrendező, forgatókönyvíró
Mióta filmezik: 1962-től napjainkig (55 éve)
Magyar érdekeltségű filmjei: Julianus barát (1991), Honfoglalás (1996), Sacra Corona (2001),
Márió, a varázsló (2008), A Rose in Winter (2017)
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Az egri vártól pár lépésre a júliusi, akác illatú langyosságban
összefutott két színes, pallérozott, sok árnyalatú jellem, s
valahogy az idő és az őszinte műveltség más megvilágítást
kapott. Franco Nero világhírű, olasz színművész és Kozma
István Egerben alkotó nagybányai festőművész találkozása ez. Sose beszéltek ezelőtt, mégis valami friss nosztalgia
áradt a pillanatból, valahogy ettől a két embertől minden
olyan személyes és ismerős lett a műteremben.
Rögtön megtalálták a közös nyelvet, ami nem az angol
vagy az olasz volt, hanem az alkotás, a befogadás, a művészet nyelve. Az a nyelv, amelyre mindketten feltették
életüket, az emberi értékek és érzelmek, történetek újra
formálásának, újrateremtésének magasszintű vágya. Derűs, nyitott, amolyan itáliai műveltség sugárzott Franco
Nero villódzó kék szemein keresztül, ahogyan pásztázta,
szemlélte a Kozma-féle eleven frissesség köntösében az
örök Nagybánya utcáit. Koltai Lajos Kossuth- és Balázs
Béla-díjas operatőr, rendező is elkísérte a műterembe
olasz kollégáját, barátját.
Életre keltek olyan filmtörténeti pillanatok, mint mikor a különleges alkotói nyelvezetéről ismert spanyol
filmrendezővel, Luis Bunuel-lel forgatott Franco Nero. A
Tristana című filmben egy fiatal spanyol festőt alakított,
akivel Catherine Deneuve olthatatlan szerelembe esik.
Luis Bunuel egy igazi kortanú volt, hiszen még az egyetemen ismerkedett össze és kötött szoros barátságot a festő
Salvador Dalíval és a költő Federico García Lorcával. A fiatal Franco Nero számára meghatározó élmény volt együtt
dolgozni vele, a festőművész karakterét Bunuel instrukcióival megformálni felért egy diplomával. Kozma István is
említette, hogy a Tristana az egyik „film de chevet” azaz
kedvenc film számára.
Franco Nero elmesélte mennyire közel került a festőművészethez, mikor az általa legtehetségesebbnek tartott Oscar-díjas, Elio Petri rendezővel dolgozott együtt. Ez
a film az Egy nyugodt vidéki helyecske című pszicho-thriller
volt, ahol szintén egy festőművészt alakított. A női főszerepet pedig későbbi felesége, Vanessa Redgrave játszotta.
Az alkotást egy őszinte színész-rendező barátság és a festészet szeretete koronázta. „Django” a mai napig fürkésző
tekintettel keresi a kortárs gyöngyszemeket. Kozma István, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett
festőművész egyéni forma- és színvilága is rabul ejtette
a színészt.
A festőművész évtizedek óta erőteljesen jelen van a
hazai-nemzetközi művészeti életben, perspektivikus,
modern látásmódján keresztül a Hollósy Simon alapította nagybányai festőiskola aranykorának fényét örökíti és
vezeti át a 21. század világába.

A Nagybányán eltöltött évek, a mesterétől, Ziffer Sándortól kapott impulzusok, a neves festőtelep inspirációja
végigkísérik életművét. Alkotásaiban sokszor találkozhatunk Nagybánya már elveszett, letűnt utcáival, a környező
tájjal: a pénzverdével, a malommal, az aranyló szénaboglyák és jellegzetes bivalyok alkotta természettel. E táj romantikus életérzése köszön vissza a művész modern és
expresszív színvilágában, amely mintha a tájegység megmentéséért kiáltana…
A színművész, az operatőr-rendező és a festőművész a
műtermi, olajos aromában megfogalmazta közös alkotói
nevezőjét, mely nem más mint: a kortárs nevelésben, alkotásban az öntudatos jellem szerepét kell hangsúlyozni,
hogy ne váljunk fogyasztói alkatrésszé. Hogy ne csak az
alkotás folyamatáról essen szó, Kozma István és Franco
Nero búcsúzáskor megbeszélték a műalkotás végleges helyét is, mely a színész otthonában lesz. Így történt, hogy a
nagybányai festőművészet örökségéből egy szelet Rómába került Kozma István ecsetjén keresztül.
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KULTÚRA

Rúzsa Magdi-koncert

ZSÚFOLÁSIG TELT NÉZŐTÉR,
FELEJTHETETLEN HANGULAT,
JÖVŐRE ISMÉTLÉS
szerző: kulturma

fotó: lénárt márton

Telt ház előtt adott hatalmas sikerű koncertet Egerben, a Márai Látogatóközpontban Rúzsa Magdi.
Az érdeklődésre való nagy tekintettel jó néhányan kénytelenek voltak kívülről hallgatni az énekesnőt, mert a nézőtér ülő- és állóhelyei is megteltek.
Bent a nézőtéren és a színpadon pedig igazi
örömünnep volt, a közönség együtt énekelte az ismert slágereket és az „Érj hozzám”
lemezről szóló legújabb számokat is Rúzsa
Magdival. Az énekesnő többször is meghallgatta, hogyan hallatszanak a dalai ezer
ember torkából, és jó párszor meghatottan
köszönte meg a közönségnek a remek hangulatot.
A koncert után úgy nyilatkozott, hogy
egyik kedvenc városa Eger, és szívesen jön
ide bármikor. Előtte azonban a februári Aréna-beli nagykoncertjére készül. Elmondta, már most készítik a műsorösszeállítást,
tervezik a látványt. „Izgalmas koncert lesz,
nagyon várjuk, remélem Egerből is sokan eljönnek” – mondta az énekesnő.
Aki pedig nem lesz ott, jövő nyáron a Márai
ban biztosan láthatja ismét Rúzsa Magdit.
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Vébé. Arany
Arany 200. Innen indultam: „Most helyzetünk
valóban istenáldás: / Ének
se kell, csupán hangos kiáltás. / Ki a hazáról mond
nagyot, sokat: / Csak rajta, nemhiába kurjogat.” Ez
a vers vitt másfelé.
Több száz évig a magyar nemesség azt élhette meg, hogy a Bécsből
irányított nagypolitikára
nem bír befolyással, de az osztrák hatalom adminisztrációja sem tudja őt helyi szinten, a vármegyében ellenőrizni. Ebből levonhatta azt a következtetést, hogy nem is nagyon éri meg a helyi szinteken
túli dolgokkal foglalkozni. Ezért is alakulhatott ki
egy erős provincializmus, bezárkózás Magyarországon. Nem nagyon látunk ki a városunkból, megyénkből, országunkból sem politikai, sem kulturális értelemben. Bár ötleteket lehetett importálni,
ez Arany korára is jellemző volt. A nacionalizmus
születése, a kialakuló nemzettudat korában nagy
keletje volt a nemzeti múltat feldolgozó irodalmi
alkotásoknak. Sokszor nem pusztán a stílust, a re
torikai elemeket, de a témát is az osztrák irodalomból vettük át. Kisfaludy Károly kifejezetten ösztönzött fiatal szerzőket, Bajzát, Vörösmartyt, Czuczort,
hogy Aurora című lapja számára ilyen, nemzeti
témájú műveket szállítsanak. Jól fizetett érte, hiszen ezek piacképesek voltak, mivel megfeleltek a
kialakuló nemzeti érzelmeknek, a közönség elvárásainak. Be lehetett mutatni a nemzeti erényeket, a
bátorságot, megbízhatóságot, vendégszeretetet, a
nemzeti közösség erkölcsi magaslatait.
Ma már az irodalom kevésbé alkalmas a nemzeti
érzelmek felhasználására (bár középszerű írók ezért
élik reneszánszukat). A sport annál inkább, hisz nagyon jelentős sporteredményeink (Hosszú 200),
sportrendezvényeink vannak. Paradox helyzet:
ezeket az eredményeket csak nemzetközi közegben
érhetjük el, mégis felhasználható arra, hogy egyre
jobban bezárkózzunk, befelé nézzünk. (A szellemi
elzárkózás ráadásul társul azzal, hogy a magyar az
EU belsőleg is legzártabb társadalma, vagyis abban
a helyzetben maradunk, amibe beleszülettünk).
Arany verse kapcsán Fülep Lajos Nemzeti öncélúság c. írása (1934) villan be. Azt mondja, a
nemzeti ellentéte valójában nem a nemzetközi, hanem az álnemzeti. Bartók helyett például a
szentimentális álnépdalok vagy a cigányzene. Itt
írja: „Tanúja voltam, mikor [...] Bartók a legremekebb magyar dalokat játszotta, s utána a kulturális
ügyeink legfőbb gondozója, a kultuszminiszter ezt
a kérdést intézte hozzá: ’ugye ezek román nóták
voltak?’ (Bartók szikrázó szemmel csak annyit felelt: nem!)”
Arany 200. Talán aktuálisabb, mint gondolnánk.

MOLNÁR FERENC
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KULTÚRA

A barokk Itália
a barokk Egerben

KERTMOZI A
MÁRAIBAN
különleges hangulat , különleges
filmek

Egyedülálló attrakció Egerben és az
egész régióban a Szépasszony-völgyi
Márai Központban tavaly óta működő
Kertmozi. A Szépasszony-völgy kü
lönleges hangulatot, a megújult Márai
Központ minden igényt kielégítő né
zőtere és kiszolgáló létesítményei tö
kéletes helyszínt adnak egy könnyed,
nyáresti kikapcsolódáshoz.
A különleges hangulathoz a szerve
zők különleges filmélményeket ígér
nek, hiszen a Kertmozi ezen a nyáron
a legjobb premier filmeket vetíti. Már
sokakat csábított filmnézésre a Gru 3,
ahol a Minyonok újabb kalandjai szó
rakoztatják a családokat. Az izgalma
kat kedvelőknek a Transformers leg
újabb folytatása nyújt szórakozást, de a
Pókember, a Baywatch is igazi nyáresti
kikapcsolódást ígér. A legújabb premi
er pedig a Majmok bolygója – Hábo
rú. És ez csak a július, augusztusban
természetesen újabb premier filmek
érkeznek.
Bár egy moziban mindig a film a leg
fontosabb, a Szépasszony-völgyi Márai
Központ Kertmozija egy sokkal össze
tettebb élményt kínál, ahol a filmek is
látványosabbak, izgalmasabbak. Előt
te és utána pedig a hangulatos pincék
nyújtanak másfajta, de szintén igazán
kellemes élményeket.
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Ebben az évben már negyedszer vált a barokk fővárosává Eger, a június 29. és július 2. közt megrendezett
Bükki Művészeti Napok – Barokk Fesztivál által. Az idei rendezvény mottója „A barokk Itália” volt.

Újra randevúztak Egerben a

BÁRZENÉSZEK
Hetedik alkalommal rendezték meg Egerben a Szepesi György Bárzenész Találkozót, amely esemény az Egri Zenészek Egyesülete és az
Egri Kulturális és Művészeti Központ közös programjaként szórakoztatta a közönséget.
Már a július 9-i nyitónap is feledhetetlen volt, amikor is Esze Jenő
zongoraművész aratott hatalmas sikert a nézők körében Kis-Dobó
téri produkciójával. De ugyancsak nagyszerű műsorral lepte meg
az egrieket és az itt pihenő turistákat az Érsekkertben Bokor Marianna, Farkas Gábor Gábriel, Gáspár Laci, Zalatnay Sarolta és Gonda László zongorista (egyben a rendezvény művészeti vezetője),
akinek zenekarában Esze Tamást (gitár), Barát Bélát (dob) és Bakó
Istvánt (szaxofon) láthatta a nagyérdemű.
A találkozó központi eseménye a „Trilla” országos élőzenei verseny
volt, amire a dzsessztől elkezdve, a könnyűzene különböző ágain keresztül egészen az operettig jelentkeztek az egyes műfajok 16 éven
felüli képviselői, legyen szó énekesekről vagy zenészekről. A megmérettetésnek helyet adó Nemzeti Kávéház Étterem terasza zsúfolásig
megtelt július 10-én a verseny több mint két tucatnyi résztvevőjének, és természetesen az esemény sztárvendégének, Kocsis Tibornak
köszönhetően. A másnapi döntőben a Falusi Mariann, Esze Jenő, Hárs
Viktor és Szepesi Györgyné alkotta zsűri összesen 19 díjat ítélt oda,
figyelembe véve az indulók zenei tudását, technikai felkészültségét,
megjelenését, egyéniségét, stílusának egyediségét.
A Szepesi György legméltóbb utódjának járó elismerést, azaz a rangos Szepesi György-díjat Oláh Krisztián, míg a verseny legjobb produkciójáért járó Trilla-díjat a korábbi trillásokból újonnan összeállt
zenekar, a Sommersoul formáció kapta. A közönségnek legjobban
tetsző előadásokat Taps-, valamint Közönségdíjjal jutalmazták. Az
amúgy is kiváló hangulatot csak fokozta Falusi Mariann szívet-lelket
egyaránt megérintő koncertje. A szervezők a nagyszabású rendezvényt a Minaret kamarazenekar műsorával zárták, aminek a Végvári
vitézek tere adott otthont. A Horgas Eszter, Elisa Bliss, Malek Andrea
és Halmos András nevével fémjelzett est különleges zenei élménnyel
ajándékozta meg a szép számú közönséget.

Elegáns keretet adott a fesztiválnak a barokk zene egyik legnagyobb
mestere, Claudio Monteverdi születésének 450. évfordulója. A rendezvénysorozatot az ő „Vespro della Beata Vergine” (Esti imádság a Boldogságos Szűz Máriához) műve nyitotta meg Bélapátfalván, az esemény
zárásán pedig a Cantus Agriensis Énekegyüttes adta elő barokk miséjét
(Missa in illo tempore) a Minorita templomban.
A két előadás közt azonban több helyszínen is megidézték Itáliát és az
olasz barokkot a legszebb magyar barokk városban és környékén. Már
a bélapátfalvi nyitókoncert nagy közönségsikert aratott. Az énekes szólisták – Jónás Krisztina, Ducza Nóra, Bakos Kornélia, Kéringer László,
Korbász Viktor, Fodré Lajos, Jekl László – mellett közreműködött az Octovoice Énekegyüttes és korhű hangszereken a Savaria Barokk Zenekar.
Július 1-én, pénteken a Kopcsik Marcipánia udvara adott otthont a
Budapesti Kamaraopera előadásának. Georg Philipp Telemann halálának 250. évfordulójára emlékezve népszerű olasz és német nyelvű
vígoperája, a Pimpinone került színre Ducza Nóra és Jekl László közreműködésével. A jobb megértést egy előadás előtti ismertető és magyar
nyelvű prózai részek segítették. A hangulatot az előadás közbe eleredt
eső sem zavarta meg, a közönség a szereplőkkel együtt átsétált a szomszédos Bartakovics Művelődési Központba, ahol zavartalanul folytatódott és nagy sikerrel zárult az előadás.
A fesztivál külföldi vendégei Kolozsvárról érkeztek: a Flauto Dolce
Együttes a Líceum Kápolnájában adott kiváló hangversenyt Majó Zoltán művészeti vezető (furulyák), Szabó Mária (furulyák), Miklós Noémi
(csembaló), Sámson Melinda (ének) közreműködésével. A változatos,
érdekes műsort Majó Zoltán művészeti vezető értő magyarázata hozta
közelebb a hallgatósághoz.
Az eredetileg a szabadtéri színpadra tervezett Vivaldi-estet a szervezők a Minorita templomba helyezték át, így a rengeteg érdeklődő
zsúfolásig megtöltötte a templomot. A C-dúr versenymű, a Négy Évszak
– Nyár hegedűverseny és a Gloria után a közönség hangos ovációval köszönte meg a zenészek fergeteges játékát.
A zárónapon került sor a Tercina Régizene Együttes „Viccelnek velem!
– Karinthy Frigyes arcai” című műsorára. A vetített képekkel illusztrált
előadáson a prózai részeket Kálid Artúr színművész adta elő, az olasz
korabarokk zenék megszólaltatásában Vitárius Piroska (hegedű), Kállay
Katalin (furulyák) és Győri István (lant, vihuela) működött közre.
Ugyanezen a napon Dédestapolcsányban a Dédesi református templomban „Barokk orgonamuzsika” címmel adott hangversenyt Kővári Péter orgonaművész és Jónás Krisztina.
A koncertek, mint minden évben, most is az előzőnél jóval több érdeklődőt vonzottak, így Németh Pál, Liszt-díjas karmester, fuvolaművész, a fesztivál művészeti vezetője úgy búcsúzhatott, hogy jövőre ismét lesz Egerben Barokk Fesztivál.
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EGRI BIKAVÉR ÜNNEP
– hungarikummal és világsztárral –
A 21-es szám az Egri Bikavér és az Egri borvidék zászlósborának legnagyobb rendezvénye, az
Egri Bikavér Ünnep számára is szerencsés szám volt. Az idén 21. alkalommal megrendezett
borgasztronómiai fesztivál ugyanis több szenzációval is szolgált.
Harminc egri borászat 15 étteremmel közösen, mintegy
100 féle borral és 40 féle étellel várta a XXI. Egri Bikavér
Ünnepre érkező vendégeket az egri Érsekkertben. A idei
rendezvény több okból is különleges volt. Elsősorban azért,
mert első ízben ünnepelhették az Egri borvidék zászlósborát hungarikumként, miután a Magyar Hungarikum Bizottság 2017. március 21-én az ország legfontosabb értékei közé
választotta az Egri Bikavért. Ugyancsak különlegessé tette a
rendezvényt annak díszvendége, az olasz filmsztár, Franco
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Nero, aki nem csak a megnyitó ünnepségen volt jelen, hanem két napon át a város vendége volt, azzal a céllal is, hogy
népszerűsítse az Egri Bikavért és népszerűsítse Eger Európa
Kulturális Fővárosa 2021-es pályázatát. A Keoma, a Django
és a Honfoglalás sztárja ki is tett magáért, nem csak mes�sziről lehetett látni, hanem szívesen koccintott is a bikavér
ünnep látogatóival, akik közül igen sokat mehettek haza
úgy, hogy közös képen szerepeltek a filmcsillaggal. Franco
Nero sajtótájékoztatót is tartott, és pénteken ő sütötte el
a Dobó téren a szakállas puskát 15.52-kor, fejet hajtva az
1552-es diadal hősei előtt. A rendezvény megnyitójának
idén volt még egy díszvendége, Tarlós István Budapest főpolgármestere, aki protokolláris jelenlétén túl örömhírt is
hozott: bejelentette, hogy Budapest főváros hivatalos borává választotta az Egri Bikavért és az Egri Csillagot.
A megnyitó különlegességeihez méltón a következő
három napban a XXI. Egri Bikavér Ünnep minden eddigi rendezvényt felülmúlóan sikeres volt. Tarsoly József
főszervező, Eger hegybírója elmondta, az ünnepre készült
különleges felirattal ellátott boros poharak fogyását, valamint a borászatok és az éttermek forgalmát ismerve elmondható, hogy az idei látogatószám jelentősen meghaladta a tavaly már rekordnak számító 50 ezret.
De akik nem ismerték az adatokat, azok is megtapasztalhatták a rendezvény sikerét. Már csütörtök este akadt étte-

rem, ahol a következő napra előkészített ételmennyiség is
elfogyott, szombaton hosszú sorok kígyóztak borért és az
ételekért, esténként pedig szinte lépni sem lehetett a sátrak
között a tömegtől. A megkérdezett borászatok kivétel nélkül
azt mondták, az eddigi legnagyobb ünnepi forgalmat tapasztalták a négy nap alatt. Nem véletlenül nevezte Habis László
polgármester és Nyitrai Zsolt képviselő is a város és a borvidék egyik legfontosabb rendezvényének, külön köszönetet
mondva a borvidék borászainak, akik munkájukkal és egyre
nagyobb számban kapott elismeréseikkel is hozzájárultak a
rendezvény, és az Egri Borvidék sikeréhez, illetve a hungarikum cím elnyeréséhez.
Míg a vendégek a fogyasztásukkal szavaztak, a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség felkért szakemberei
sem tétlenkedtek, és megválasztották az ünnep legjobb
Egri Bikavérét, és a legjobb bor-étel párosításokat.
Ebben az évben a legjobbnak a Hangácsi Pincészet Egri
Bikavér Classicus 2011 - grillezett marharostélyos krumplis kenyérropogóssal és barbecue salátával (Balneo Hotel
Zsóri) bizonyult. Ezüstérmes lett a Sike Tamás Pincészet
Egri Bikavér Superior 2013 - sertés szűzérmék és hízott
kacsamáj szeletkék roston sütve, angolszalonnával, aszalt
szilvával toronyba rakva, hecsedli lekváros barnamártással, sajtos gratin burgonyával, sárgarépachips-szel, cukorborsóval és rózsaszirommal (Kis Anna Halászkert) páros.
A bronzérmet a St. Andrea Szőlőbirtok Áldás Egri Bikavér
2015 - konfitált kacsacomb vörösboros erdei gombával,
tortillába tekerve, és házipálinkás levendulás pohárkrém
erdei gyümölcsöntettel (Saliris Resort Spa és Konferencia
Hotel) összeállítás kapta. A ünnep legjobb bikavérének a
Vincze Béla Egri Bikavér Arcanum 2012 bizonyult.

A hagyományokhoz hűen a bikavér ünnepen
adták át az Egri borvidék díjait.
Az Év Szőlőtermelője 2016 díjat File János kapta. Az Év Bortermelője Osváth Tamás, az Év
Borgasztronómusa Malácsik Tibor lett.
Eger Szőlő- és Borkultúrájáért éremmel idén
Pál Sándort, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanács elnökét, a Hegyközségek Országos Tanácsának alelnökét díjazták.
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SPORT

SZEZONZÁRÓ MUSTRA
szerző: turay zoltán

fotó: lénárt márton

Mielőtt augusztus végén, szeptember elején elindulna a csapatsportágak zömében az új bajnoki
szezon, nézzük át, hogyan szerepeltek városunk nagyobb egyesületei a különböző sportágakban.

VÍZILABDA
A nemzetközi szintér, a külföldi és hazai elismertség, valamint a háttér miatt is a legkiemelkedőbb eredménysorral az egri
vízilabdázók büszkélkedhetnek – és
itt nem csak a „kirakatra”, az Egri Vízilabda Klub két felnőtt együttesére kell
gondolnunk!
A ZF-Eger férfi csapata ezüstös évet tudhat
maga mögött. Szuperkupa, Magyar Kupa és bajnoki ezüstérem, mindannyiszor a Szolnok mögött.
A nemzetközi porondon, a Bajnokok Ligájában
viszont zsinórban harmadszor jutottak be a Final
Six-be, ahol először játszhattak éremért. A 4. hely a
BL-ben az eddigi legjobb eredmény.
A jelentősen megfiatalított női csapat Biros Péter és Kelemen Attila irányításával talán a teljes
női OB I-es mezőny legtöbbet fejlődő gárdája lett.
Az alapszakaszt pont nélkül, utolsó, 8. helyen záró
együttes a szezon végére még a Szentest is képes
volt megszorongatni. A megszerzett 6. hely mindenképp előrelépés.
A férfiaknál a második vonalat jelentő
OB I/B-ben az Eszterházy Károly Egyetem csapata még mint EKFSC szerepelt és nem is rosszul! A Tóth Péter
irányította egri egyetemisták sokakat
meglepve csoportjukban a második helyet szerezték meg az alapszakaszban, így a
tavaszi folytatásban az OB I-es feljutásért játszhattak a nyolccsapatos rájátszásban. Bronzérmes lett
az EKFSC mindössze 5 ponttal lemaradve a később
feljutó Szombathely mögött.
A férfi vízilabda harmadik vonalat jelentő OB II-ben az EKFSC-hez hasonló utat
járt be az Egri Vízmű SC. Az országosan
25 csapatot felvonultató mezőnyben
a vízműsök megnyerték saját csoportjukat, így a többi győztessel együtt az
OB I/B-be felkerülésért játszhattak az
1-4. helyekért. A cél természetesen nem ez
volt, viszont így legalább jó meccseket játszhattak
az augusztusi, budapesti masters világbajnokságra
készülő csapattagok. Az Egri Vízmű összesítésben a
4. helyen zárt az OB II-ben.
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KÉZILABDA
Az eredményességi rangsorban egyértelműen a kézilabda a következő
sportág Egerben. A férfiak stabilizálták helyüket a legjobbak között
és megnyerték az elsőként kiírt
Liga-kupát is. A második vonalban
szereplő nők sokáig esélyesek voltak
a dobogóra, amit aztán a végjátékban
elbuktak, de így is ott vannak az NB I/B élmezőnyében.
Azok után, hogy az elmúlt szezonban papíron kiesett az Eger SBS Eszterházy, de az egyik NB I/B-s
bajnok visszalépése miatt végül maradt az NB I-ben
a csapat, komoly előrelépésnek számít a 2016/17ben elért 9. hely, vagyis a biztos bentmaradás. Sikerült egy erős középcsapatot összekovácsolnia Tóth
Edmond vezetőedzőnek és stábjának, beleértve a
klubvezetést is. Néhány éve elhatározták Egerben,
hogy Gyöngyös és Mezőkövesd – a környék „nagy”
kézilabdás bázisai – árnyékából kilépve, az utánpótlást a legkisebbektől felépítve, Egert elhelyezik azon
a kézilabdás térképen, amin ott van Szeged, Veszprém, Tatabánya, Balatonföred, Csurgó, stb. Az álom
mára valóság lett. A Kemény Ferenc Sportcsarnok
az egyik legjobb „oroszlánbarlang” az országban, a
szurokolók felnőttek a feladathoz, mint ahogy a csapat is. Fordulókkal a zárás előtt nem azért számolgattunk, hogy mennyi pont kell a bentmaradáshoz,
hanem azon morfondíroztunk, hogy hogyan lehetne elcsípni a 8. helyet. No meg, ott van a Liga-kupa,
a „kiscsapatok” versengése, amit meg is nyert az
Eger! A léc elég magasra került, de van még feljebb!
Az NB I/B-s nőknél, az EKFSC-nél kicsit csalódást keltő az 5. hely, főleg annak fényében, hogy a hajrában bukta
el a csapat a bronzérmet. Viszont az a
játékos- és klub politika, amire a fiatal,
egyetemisták és középiskolások szerepeltetése a jellemző, mindeképpen követendő. Van egy jó junior csapatunk, akik
megnyerték korosztályuk küzdelmeit a Keleti-csoportban. Közülük egyre többen és egyre többet játszanak a nagyok között. Ennek előbb utóbb
meglesz az eredménye. A következő szezonban
Hegedűs Tibor helyett Debre Viktor irányítja majd
a csapatot.

AMERIKAI FOCI
Bronzérem 2016-ban és 2017ben. De micsoda különbség
van a két érem között! A második HFL-es szezont maga
mögött tudó Eger Heroes
most sokkal jobban kezdte a
szezont, mint az elmúlt évben. 3-2-es győzelmi mutatóval „simán” összeEGRI MAGAZIN / 21

jött a play-off, méghozzá a második, vagyis
pályaválasztó helyről. Sajnos, az amerikai
import játékosok az elődöntőben nem játszottak a Budapest Cowbells ellen, ami nagyon érződött (6-49), így idén is harmadik
lett a Eger Heroes. A Kolmposokból (Cowbells) pedig Főkolomposok lettek, hiszen a
döntőben ellenfelünk a címvédő Miskolcot
is legyőzte.

LABDARÚGÁS
1977 után ismét Eger SE néven szerepelt a város labdarúgó csapata a
bajnokságban, méghozzá a megyei I.
és a II. osztályban. Az Egri Sportcentrum a III. osztályban indult. A Gyöngyös-Eger-Felsőtárkány vetélkedés a bajnoki címért nem sokkal a zárás előtt a GYAK és
az ESE párharcára szűkült. A kevesebbet botló
és az Egert egyszer legyőző gyöngyösiek végül
két pont előnnyel nyerték a bajnokságot és ezúttal osztályozó nélkül fel is jutottak az NB IIIba. Idén Csuhay József helyét Vígh Ferenc veszi
át a kispadon. Mindössze 10 játékos maradt az
elmúlt szezonból és tizenhárman érkeztek. Idén
– előreláthatóan – a Hatvan-Eger-Felsőtárkány
hármas lehet esélyes a bajnoki címre.
A megye II-ben 4. lett az ESE II.,míg a
megyei III. osztályban 6. az Egri Sportcentrum.
Érdekes lesz a következő szezon abból
aszempontból is, hogy az Eger SE NB II-es
női nagypályás és futsal csapatot is indít!

��
�
�
�
t
á�ha

�l

RÖPLABDA
Egy helyet előrelépett a bajnokságban az Agria
RC-EVSI. Az NB II Keleti-csoportban a bajnoki cím sorsa a rájátszás utolsó fordulójában,
az addigi első egriek és a második Miskolc
összecsapásán dőlt el. Sajnos, a vendég
MVSC simán nyert 3-0-ra, így az egriek lettek az ezüstérmesek. Kovács Zsolt csapata
sokat fejlődött. A röplabda is bekerült a TAO-s
kiemelt sportágak közé. Ha valaki fantáziát lát
ebben a lehetőségben, akár még nagy csapatot
is lehetne építeni Egerben – úgy, mint régen...
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Társasházi szelektív hulladékgyűjtés – 2017. augusztus

Tisztelt Ügyfeleink!
Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja az egri lakosokat, hogy 2015. január 1-től a háztartási
hulladék elkülönített gyűjtése, vagyis a szelektív gyűjtés kötelező a 385/2014 (XII. 31.) Kormányrendelet értelmében!
A növekvő lakossági igényeket figyelembe véve, és a
magasabb szintű kiszolgálás érdekében augusztusban a
város több pontján kihelyezett edényosztási akciót hirdetünk. Amennyiben még nem vette át az edényét, most
az alábbi helyszíneken és időpontokban megteheti.
Továbbra is átvehető az edény ügyfélfogadási időben az Egri
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. telephelyén (Eger, Homok u. 26.).
Az edények átvétele díjmentes, viszont az átvételhez kérjük,
hozza magával a személyi igazolványát, lakcímkártyáját és az
adóazonosító kártyáját. Más névre történő edénykiadás csak
a számlafizető meghatalmazásával lehetséges.

Helyszín
Ifjúság úti Óvoda parkolója

(a Szilágyi Erzsébet Gimnáziummal szemben)

Dátum

Időpont

aug. 7–8.

15:00–19:00

aug. 14–15. 15:00–19:00
aug. 7–8.

15:00–19:00

Rajner Károly úti játszótér
mellett

aug. 14–15. 15:00–19:00

Malom úton

aug. 9–10. 15:00–19:00

(a régi 3-as iskola parkolójában)

aug. 16–17. 15:00–19:00

Pásztorvölgyi Gimnázium
parkolója

aug. 9–10. 15:00–19:00

Homok utca 26.

aug. 16–17. 15:00–19:00
aug. 12.

08:00–13:00

aug. 19.

08:00–13:00

Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Tisztelt Egri Lakosok!
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 2017. augusztus
havi időpontjairól és változásokról
A sárga kukaedényeket ill. zöld zsákokat a
meghirdetett szállítási napokon reggel 6.00
óráig szíveskedjenek kihelyezni. Kérjük,
hogy a szelektív gyűjtőedénybe vagy zsákba csak a felsorolt csomagolási hulladékokat helyezzék.
Fontos! A szelektív hulladékok vegyesen
gyűjthetők, mert válogatásra kerülnek (kivéve 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, mosogató)
– Fóliák (pl. reklámszatyrok, zacskók, zsugorfóliák)
Italos karton doboz
– Üdítő italos, gyümölcslés, tejes többrétegű italos kartondobozok
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Fémhulladék
– Italos fémdoboz
– Alufólia, alumínium tálca
– Konzervdoboz
Kérjük, csak tiszta, „laposra taposott”
hulladékokat tegyenek, mert ez a hasznosításuk egyik alapfeltétele.
A házhoz menő gyűjtés mellet továbbra
is működnek a szelektív hulladékgyűjtő
szigetek és hulladékudvarok. Az üveghulladék kizárólag ezeken a helyeken adható le!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mátyás király u. – Aradi u. sarok
Nagyváradi u.
Bartók B. tér
Malom u.
Szarvas G. u.
Kárpát utcai ltp.
Vallon u.
Berva ltp.
Leányka u. – Sport centrum
Szépasszonyvölgy pavilonsor
Homok u. 26.

Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. ügyfélszolgálati irodáiban a térítésmentesen biztosított szelektívhulladék-gyűjtő
zsákok ill. kukaedények nyitvatartási időben átvehetőek. Amennyiben az általunk
biztosított zsákok elfogynak vagy az edény

megtelik, a szelektíven gyűjtött hulladékok
bármilyen átlátszó műanyag zsákban kihelyezhetők.
A gyűjtési időpontokra kihelyezett szelektív
hulladékgyűjtő kuka és tartalmának birtokosa a közszolgáltató. Ezúton is kérjük a
Tisztelt Lakosságot, hogy ha azt tapasztalják, hogy nem a cég munkatársai végzik a
begyűjtést, akkor azt jelezzék az elérhetőségek valamelyikén.
A szelektív hulladékgyűjtéssel védi környezetét és munkahelyet teremt! Együttműködését köszönjük!
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

M
1

Almagyar köz
Arany J. u.
Árpád u.
Barkóczy u.
Bartakovics u.
Bercsényi u.
Bükk sétány
Cifrakapu tér
Cifrakapu u.
Csákány u.
Csiky S u.
Csokonai u.
Deák F u.
Diófakút u.
Egészségház u.
Faiskola u.
Gólya u.
Hadnagy u.
Hatvanasezred u.
Hell M. u.
Hontalan u.
Kallomalom u.
Kertész u.
Kiskanda u.
Klapka u.
Kodály Z. u.
Koháry u.
Kossuth u.
Lőcsei u.
Maklári u.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

P
8
7
7
7
7
7
7
7
7
8
7
7
8
8
8
8
8
8
7
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8
7
8
8
8
8
7
8
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8

M
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14
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M
29
28
28
28
28
28
28
28
28
29
28
28
29
29
29
29
29
29
28
29
29
28
29
29
29
29
28
29
29
29

M

Malom u.
Malomárok u.
Mátyás kir. út
Mekcsey u.
Mikszáth K. u.
Napsugár u.
Olasz u.
Ostorosi u.
Pacsirta u.
Pozsonyi u.
Rákóczi u.
Remenyik Zs. u.
Rókus köz
Rózsa Károly u.
Rövid u.
Sertekapu u.
Szálloda u.
Szarvas G. u.
Telekessy u.
Tímár u.
Tittel P. u.
Tizeshonvéd u.
Töviskes u.
Újsor u.
Vallon u.
Vörösmarty u.
Zellervár u.

P
7
7
8
8
7
8
7
8
8
8
7
7
8
7
8
7
8
7
7
8
8
7
7
8
7
7
8
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1
1
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14
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P
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21
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M
28
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29
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M = műanyag gyűjtés
P = papírgyűjtés

A szelektív hulladékgyűjtés időpontjai családi házas övezetek utcái szerint – 2017. augusztus
(folytatás a 26. oldalon)
Ady Endre u.
Ágas u.
Agyagos u.
Akácfa u.
Albert Ferenc u.
Állomás tér
Almagyar köz
Almagyar u.
Almárvölgyi u.
Almási P. u.
Alvégi u.
András bíró u.
Ankli u.
Apátfalvi u.
Aradi u.
Arany János u.
Árnyékszala u.
Árok köz
Árpád u.
Árva köz
Attila u.
Babocsay u.
Bajcsy- Zs. E. u.
Bajza u.
Baktai u.
Balassi Bálint u.
Bálint pap u.
Bárány u.
Barkóczy u.
Bartakovics u.
Bartalos u.
Bartók Béla tér
Bástya u.
Béke u.
Bem u.
Bérc u.
Bercsényi u.
Bervai ltp. I., II.
Bervai u.
Berze Nagy János u.
Berzsenyi D. út
Bethlen G. u.
Blaskovics u.

10
8
1 15
11
2 16
1 15
1 15
1 15
11
2 16
11
8
4 18
11
2 16
4 18
11
11
4 18
3 17
2 16
2 16
3 17
10
4 18
3 17
8
3 17
3 17
3 17
4 18
4 18
8
11
4 18
3 17
4 18
11
11
2 16
10
4 18
2 16

24
22
29
25
30
29
29
29
25
30
25
22
25
30
25
25
31
30
30
31
24
31
22
31
31
31

22
25
31
25
25
30
24
30

Bocskay u.
Bolyki u.
Borházsor u.
Bornemissza u.
Boross Endre u.
Borsitz u.
Borsod u.
Brassói u.
Breznai u.
Bródy Sándor u.
Buzogány u.
Bükk sétány
Cecey Éva u.
Ceglédi u.
Cifrakapu tér
Cifrakapu u.
Cifrapart u.
Cinca u.
Csákány u.
Csákósor u.
Csalogány u.
Csiky Sándor u.
Csokonai u.
Csordás u.
Csurgó u.
Darvas u.
Dayka Gábor u.
Deák Ferenc u.
Deméndi u.
Déva u.
Dézsmaház u.
Diófakút u.
Dobó tér
Dobó u.
Domokos J. u.
Dónát u.
Dr. Bakó Ferenc u.
Dr. Hibay Károly u.
Dr. Kapor Elemér u.
Dr. Nagy János u.
Dr. Sándor Imre u.
Egészségház u.
Egri Csillagok u.

3 17 31
8
22
2 16 30
8
22
11 25
3 17 31
11 25
10 24
10 24
3 17 31
8
22
11 25
8
22
3 17 31
11 25
11 25
10 24
11 25
1 15 29
10 24
11 25
3 17 31
4 18
2 16 30
3 17 31
3 17 31
3 17 31
1 15 29
2 16 30
2 16 30
3 17 31
1 15 29
3 17 31
3 17 31
8
22
8
22
11 25
3 17 31
11 25
3 17 31
3 17 31
1 15 29
8
22

Egri út
Endresz u.
Eötvös u.
Eperjesi u.
Epreskert u.
Erdélyi É. u.
Érsek u.
Eszterházy tér
Fadrusz u.
Faggyas u.
Faiskola u.
Farkasvár u.
Farkasvölgy u.
Fazola Henrik u.
Fecske u.
Fejedelem u.
Félhold u.
Fellner Jakab u.
Felvégi u.
Fenyő u.
Fertőbánya u.
Fiumei u.
Foglár u.
Folyás u.
Frank Tivadar u.
Fügedi u.
Fürdő u.
Fűzér u.
Galagonyás u.
Garay u.
Gárdonyi u.
Gerinc u.
Gerl Mátyás u.
Gerle u.
Gólya u.
Gorové u.
Görög u.
Grónay u.
Gyóni G u.
Gyöngy u.
Gyulafehérvári u.
Hadnagy u.
Hajdúhegy u.

11
2 16
10
2 16
4 18
11
3 17
3 17
10
8
10
4 18
2 16
3 17
11
4 18
8
3 17
11
11
2 16
2 16
3 17
1 15
1 15
3 17
1 15
8
2 16
4 18
8
3 17
3 17
11
1 15
3 17
3 17
4 18
4 18
2 16
10
1 15
4 18

25
30
24
30
25
31
31
24
22
24
30
31
25
22
31
25
25
30
30
31
29
29
31
29
22
30
22
31
31
25
29
31
31

30
24
29

Harangláb u.
Harangöntő u.
Hársfa u.
Hatvanasezred u.
Hatvani kapu tér
Hell Miksa u.
Hétvezér u.
Hevesi S. u.
Hild J. u.
Homok u.
Honfoglalás u.
Hontalan u.
Hóvirág u.
Hősök u.
I. István király u.
Ifjúság u.
Iglói u.
Íj u.
Ipolyi A. u.
Iskola u.
Ív u.
Janicsár u.
Jankovics D. u.
Jókai u.
Joó János u.
József A. u.
Kacsapart u.
Kalcit köz
Kádas G. u.
Kallómalom u.
Kálnoky u.
Kandra Kabos u.
Kapás u.
Karéj u.
Károlyi M. u.
Kárpát u.
Kassai u.
Katona István tér
Kazinczy u.
Keglevich u.
Kelemen I. köz
Kertalja u.
Kertész u.

11
3 17
11
4 18
4 18
1 15
4 18
4 18
10
1 15
4 18
1 15
11
4 18
2 16
2 16
2 16
8
10
11
10
8
3 17
3 17
8
11
4 18
1 15
10
11
4 18
3 17
4 18
3 17
10
10
2 16
3 17
10
10
8
11
1 15

25
31
25

29

24
29
29
25
30
30
30
22
24
25
24
22
31
31
22
25
29
24
25
31
31
24
24
30
31
24
24
22
25
29

Kilián u.
Király u.
Kis Lajos út
Kis Merengő u.
Kisasszony u.
Kisdelelő u.
Kis-Eged u.
Kisfaludy u.
Kiskanda u.
Kistályai u.
Kisvölgy u.
Klapka György u.
Knézich Károly u.
Kocsis B. u.
Kodály Z. u.
Koháry u.
Kolozsvári u.
Kossuth Lajos u.
Koszorú u.
Kovács Jakab u.
Kovács János u.
Kő u.
Kőkút u.
Kölcsey tér
Kőlyuk u.
Könyök u.
Kőporos tér
Körmöcbánya u.
Kővágó tér
Köztársaság tér
Külsősor u.
Lágyas u.
Lájer D. u.
Laktanya u.
Leányka u.
Legányi u.
Lejtő u.
Lenkey u.
Liget u.
Liszt Ferenc u.
Litteráti u.
Lovász u.
Lőcsei u.

4 18
4 18
11
1 15
11
11
8
4 18
2 16
10
3 17
1 15
3 17
1 15
1 15
4 18
2 16
3 17
2 16
11
3 17
11
2 16
10
10
11
1 15
2 16
11
2 16
10
11
10
4 18
8
1 15
3 17
3 17
8
10
8
11
2 16

25
29
25
25
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24
31
29
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29
29
30
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30
25
31
25
30
24
24
25
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25
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24
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Ludányi u.
Maczky Valér u.
Madách Imre u.
Madárkút u.
Maklári út
Malom u.
Malomárok u.
Mályva u.
Mária u.
Markhot Ferenc u.
Mátyás király u.
Mecset u.
Meder u.
Mekcsey u.
Mély u.
Menház u.
Merengő u.
Mester u.
Mikes K. u.
Mikszáth K. u.
Mindszenthy G. u.
Mlinkó u.
Mocsáry u.
Móricz Zs. u.
Munkácsy u.
Nagy L. út
Nagy-Eged u.
Nagykőporos u.
Nagylaposi u.
Nagyrét u.
Nagyváradi u.
Napsugár u.
Neumayer u.
Nyíl u.
Nyitrai u.
Olasz u.

3 17 31
3 17 31
10 24
11 25
1 15 29
11 25
11 25
11 25
3 17 31
3 17
2 16 30
3 17 31
10 24
1 15 29
1 15 29
1 15 29
1 15 29
4 18
4 18
4 18
4 18
3 17 31
10 24
4 18
10 24
10 24
8
22
1 15 29
11 25
10 24
10 24
1 15 29
4 18
3 17 31
2 16 30
11 25

Orgonás tér
Ostorosi u.
Ostrom u.
Pacsirta u.
Pallos u.
Pápai S. u.
Paphegy u.
Papkert u.
Partos u.
Pást u.
Pásztorvölgy u.
Patakpart u.
Pázmány Péter u.
Pázsit u.
Pető Gáspár u.
Petőfi S. u.
Petőfi tér
Pirittyó u.
Pori sétány
Posta köz
Pozsonyi u.
Puky Miklós u.
Pyrker tér
Ráchegy u.
Ráckapu tér
Radnóti u.
Rajner K. u.
Rákóczi u.
Raktár u.
Régi Cifrakapu u.
Reményi Ede tér
Remenyik Zs. u.
Rezeda u.
Rigó u.
Rókus köz
Rókus u.

3
1
8
4
3
2
2
3
8
3

4
3
3
4
1
3
2
3

4
2
1
4
3

1
1

17 31
15 29
22
18
17 31
16 30
16 30
17 31
22
17 31
11 25
10 24
18
17 31
17 31
18
15 29
11 25
17 31
11 25
16 30
10 24
17 31
11 25
11 25
18
16 30
11 25
15 29
11 25
18
17 31
11 25
11 25
15 29
15 29

Rottenstein köz
Rozália köz
Rozália u.
Rózsa K u.
Rózsásdűlő u.
Rozsnyói u.
Rövid u.
Rudivár u.
Sánc köz
Sánc u.
Sáncalja u.
Sas u.
Sasvár u.
Sertekapu u.
Servita u.
Síp köz
Sóház u.
Sólyom u.
Stadion u.
Sugár István u.
Szabadkai u.
Szabó Sebestyén u.
Szaicz Leó u.
Szala köz
Szalapart u.
Szálloda u.
Szalóki u.
Szarvas Gábor u.
Szarvas tér
Szarvaskői út
Széchenyi u.
Szederkényi u.
Székelyudvarhelyi u.
Szélpart u.
Széna tér
Szénáskert u.

3
1
1
3
4
2
1

3
3
3
3
4
1

17
15
15
17
18
16
15
11
11
11
11
10
17
17
17
17
18
11
15
11
10

8
3 17
11
11
1 15
2 16
4 18
1 15
11
3 17
2 16
10
11
2 16
2 16

31
29
29
31
30
29
25
25
25
25
24
31
31
31
31
25
29
25
24
22
31
25
25
29
30
29
25
31
30
24
25
30
30

Szent János u.
Szent Miklós u.
Szépasszony-völgy
Szépasszonyvölgy u.
Szérűskert u.
Szeszfőzde u.
Szolárcsik u.
Szőlő u.
Szövetkezet u.
Szúnyog köz
Szüret u.
Szvorényi u.
Talizmán u.
Tavassy Antal u.
Tavasz u.
Tárkányi Béla u.
Tárkányi u.
Tátra u.
Telekessy u.
Telepi u.
Temesvári u.
Tetemvár u.
Tévesztő köz
Tiba u.
Tibrik dűlő u.
Tihaméri u.
Tímár u.
Tinódi u.
Tinódi Lantos tér
Tittel P. u.
Tizeshonvéd u.
Tompa M. u.
Tordai u.
Torok köz
Torony u.
Tölgy u.

3
3
4
4
1
3
2

17
17
18
18
11
15
17
16
10
17
16
18

3
2
4
8
3 17
11
1 15
11
2 16
4 18
11
10
3 17
4 18
3 17
1 15
1 15
1 15
10
3 17
1 15
4 18
10
4 18
3 17
3 17
11
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29
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31
30
22
31
25
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25
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24
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24
31
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Törvényház u.
Töviskes tér
Töviskes u.
Trinitárius u.
Tulipánkert u.
Tündérpart u.
Türk F. u.
Tűzoltó tér
Újsor u.
Váci M u.
Vadrózsa u.
Vajda u.
Vak Bottyán u.
Vallon u.
Vályi u.
Vámház u.
Városfal u.
Vasöntő u.
Vasút u.
Vécsey Sándor u.
Vécseyvölgy u.
Veres P. u.
Verőszala u.
Verseghy Ferenc u.
Vincellériskola u.
Vitkovics u.
Vízimolnár u.
Vörösmarty u.
Zalár u.
Zellervár u.
Zoltai u.
Zólyomi u.
Zombori u.
Zöldfa u.
Zúgó u.
Zseb köz

3 17
11
11
3 17
4 18
3 17
3 17
3 17
1 15
4 18
11
10
4 18
11
10
2 16
3 17
1 15
1 15
3 17
8
10
11
4 18
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8
10
10
8
10
3 17

31
25
25
31
31
31
31
29
25
24
25
24
30
31
29
29
31
22
24
25
30
31
25
31
29
22
24
24
22
24
31

Kórházi hírek

SZÉLMALOMHARCOT VÍVNAK
A TILOSBAN DOHÁNYZÓKKAL
A dohányzás sajnos még mindig sokak szenvedélye. Az is
nagy baj, hogy ezzel saját egészségület teszik kockára, de
ennél is nagyobb, amikor mások egészségére sincsenek tekintettel. A Markhot Ferenc Kórházban is nagyon sok beteg,
hozzátartozó, látogató hódol ennek a káros szenvedélynek,
és gyakran ezt ráadásul törvénysértő módon teszik. Az 1999.
évi 42. törvény rendelkezik a nemdohányzók védelméről,
ennek értelmében pedig tilos a dohányzás egészségügyi intézményben, az épületen belül, a kórház teljes területén, de a
bejáratától kifelé számított öt méteren belül is. Azt ugyanakkor megengedi a törvény, hogy az intézmény kijelölt helyet
biztosítson a dohányzók számára. Az egri kórház területén
két fedett dohányzóhely áll a cigarettázók rendelkezésére az
Árva-közi bejáratnál és a Knézich utcai bejáratnál.
Nagyon sokan azonban nem tartják be a kulturált dohányzás szabályait, a szemétgyűjtőknél, a padokon és a kerítésen
ülve dohányoznak, a csikkeket eldobálják. Gyakori kép a
Knézich utcai bejáratnál az is, hogy várandós kismamák cigarettáznak. Ők saját és születendő gyermekük egészségét is
kockáztatják. Ráadásul a Knézich utcai bejáratnál a közterü-

let öt méteren belül található a kórház bejáratától, így a törvény szerint a járdán sem megengedett a dohányzás.
A kórház vezetése arra figyelmeztet mindenkit, hogy a
dohányzás nem magánügy, vigyázzunk magunk és társaink
egészségére, a betegeket gyógyító kórház környezetének tisztaságára! A Markhot Ferenc Kórház tiszteletben tartja a dohányzók jogait, ugyanakkor kéri a szabályok betartását minden betegétől, látogatóktól és az utcán tartózkodóktól.

NÉGYEZERSZERES MÉREG A dohányfüst közel 4 ezer kémiai
vegyületet tartalmaz, többek között szén-monoxidot, arzént,
formaldehidet, cianidot vagy éppen benzolt. Az anyák dohányzása miatt például az USA-ban tavaly mintegy 100 ezer kisbaba
esett áldozatul a hirtelen csecsemőhalál és a koraszülés okozta
szövődmények miatt. Évente egy kisváros lakosságával, közel 30
ezer emberrel végez a dohányzás Magyarországon. A tüdőrákos
megbetegedések 90 százalékáért, az egyéb daganatokért 30-35
százalékban felelős a cigaretta.

AUGUSZTUS 10-11-12.
ALKALOM A JÓ DÖNTÉSEKRE!

KÉZMŰVES-, PRÉMIUM SÖRÖK & STREET FOOD KÜLÖNLEGESSÉGEK

•

EG

E R 2O17

•

CSÜTÖRTÖK 0. NAP

KAPUNYITÁS: 19.00
19.45 FRUZSI AND BADMAN
21.00

PÉNTEK

KAPUNYITÁS: 13.00
17.30 NAGY DÁVID TRIÓ
18.30 PART YARCOK I.
21.00

Lapunk következő száma
augusztus 25-én jelenik meg.

22.40 PART YARCOK II.

Hirdetésfelvétel:
egrimagazin@egrimagazin.hu
(+36 30) 254-0755

A JÁNDÉK ÉL MÉNYKONCERT A Z AGRIA PARK VÁ S ÁRLÓINAK!
A BELÉPÉS EZEN A NAPON FELTÉ TELHEZ KÖTÖT T, RÉSZLE TEK
A W W W. AGRIAPARK .HU WEBOLDALON

SZOMBAT

KAPUNYITÁS: 13.00
17.00 ŰRLÉNYKIRÁLY
18.00 STAND-UP COMEDY

LORÁN BARNABÁS TRABARNA

19.30 THE BLUEBAY FOXES
21.00
22.30 DJ
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KÍSÉRŐ RENDEZVÉNY
14.00-18.00 FIATALOK NEMZETKÖZI NAPJA
MUNK ÁT

KERESEL?

SZERETNÉL?
L ALKOZÓI

LÉTET?

TANÁCSADÁSOK,
TAK ARÍTÁSI

ELSŐ

KIPRÓBÁLNÁD

L AK ÁST
A

VÁL-

PÁLYAVÁL ASZTÁSI
L AKHATÁSI-,

PROGRAMOK

ÉS

MEGÜGYES-

SÉGI JÁTÉKOK VÁRNAK A CIVIL INFORMÁCIÓS

CENTRUM

SZERVEZÉSÉBEN!
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FELHÍVÁS
Az EVAT Zrt. felhívja ügyfelei figyelmét, hogy a
távhőrendszer tervezett karbantartási munkáit
2017. augusztus 7. 07:00 óra és augusztus 9. 16:00 óra
között végzi.
Ezeken a napokon a használati melegvíz szolgáltatás
szünetel.
Megértésüket, türelmüket köszönjük!

FRAKK ÁLLATELEDEL BOLT
Nyitva tartás:
H–P: 0800–1200 • 1400–1700
Szo: 0800–1200

Mindenféle állattartással
kapcsolatos eledelek,
felszerelések, kiegészítők

TEL.: (06 20) 3290-188
KALLÓMALOM ÚTI PIAC

EGRI TERMÁL- ÉS
STRANDFÜRDŐ
KORTALAN KIKAPCSOLÓDÁS
WWW.EGERTERMAL.HU

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

Erdélyi kirándulás
Az erdélyi kirándulás az egész osztályunk számra megatározó
élmény volt. Társaink között akadtak, akik most jártak először
külföldön, de olyanok is, akik évről évre ellátogatnak e helyre.
Mégis más szemmel gondolunk ezután a Trianonra, Magyarországra, de legfőképpen Erdélyre.
Öt nap alatt rengeteg gyönyörű helyre jutottunk el. A rendszeres eső se szegte kedvünket. Minden reggel izgatottan vártuk az
aznapi programokat, fényképeztünk, versenyeztünk, ajándékot
kerestünk a családnak, listát vezettünk a vacsoráról, sokat sétáltunk és tetszési sorrendbe állítottunk a napjainkat.
Megnézhettük Erdély medvét rejtő, fenyővel borított, végtelen hegyeit, tükörsima tavait, melyekből facsonkok álltak ki,
kanyargó szerpentinjeit, lankás, lágy völgyeit, felénk tornyosu-

ló, óriás sziklafalait. S a magyarság mindenhol felbukkant. Hisz
csakugyan olyan volt, mintha otthon lennénk. Ismerős dombok,
ismerős folyók, ismerős az ég is. Mintha minden azt sugallná: Mi
is a hazád vagyunk, nem vagy idegenben!
És a városokban magyarokról elnevezett utcák, szobrok, emlékhelyek köszöntek vissza ránk. Nem volt honvágyunk, mert
olyan volt, mintha otthon lennénk.
Öt nap kevés idő, s mi minden alkalmat megragadtunk, hogy
minél jobban megismerjük ezt a gyönyörű országot. Jártunk a Békás-szorosnál, a Medve tónál, a Gyilkos tónál, a Pongrác tetőnél, a
Zetelaki víztározónál, a Parajdi sóbányánál, Korondon, a Királyhágónál, Székelykapu Múzeumnál, Csíkszeredán a Mikó-várnál. Vendégeskedtünk a Hargita Megyei Művészeti Népiskolában.
Én úgy gondolom, ahhoz, hogy magyarként megismerd a saját országod, el kell menned Erdélybe!
Csak akkor jössz rá igazán mit jelent a szó: haza.
– Megyünk, rohanunk Erdélyországba,
a fészkünk vár ott, a fészkünk ott van. –
„Ne menjetek, az nem Magyarország,
másoknak ítélték, vad, gőgös urak.”
– Dehogy ítélték, bús, bolond ember,
míg Isten nem szól: – az magyar marad! –
(vitéz Somogyvári Gyula: Égi magyarok vándorolnak)
Balázs Kamilla Manna
7. osztályos tanuló
Noszvaji Figedy János Általános Iskola
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FILM

SZABADIDŐ

BARRY SEAL: A BESZÁLLÍTÓ
(American Made)

OSTROM 1552
VÉGVÁRI VIGASSÁGOK AZ EGRI VÁRBAN

amerikai thriller, 2017
Tom Cruise új filmje egy elképesztő igaz történetet dolgoz fel. Barry Seal amerikai pilóta
volt, aki a Pablo Escobar-féle Medellín kartell
szállítója lett, és fegyvert és drogot csempészett a repülőin, majd váratlanul beszervezte
a CIA, és az amerikai történelem egyik legnagyobb titkos akcióját hajtotta végre. A filmet
Doug Liman (A holnap határa, A Bourne-rejtély, Mr. és Mrs. Smith) rendezte.

Korhű fegyverek, hagyományőrző csapatok,
családi programok, kiállítások és koncertek
várják az érdeklődőket. A fesztivál csúcspontjaként közel 200 vitéz katona eleveníti fel az
1552-es dicső várvédelem és a híres Egri csillagok című regény jeleneteit!
HAGYOMÁNY
KULTUSZ
CSATA
DIADAL
MULATSÁG

SZÍNHÁZ

FILM

ZENE

SZABADIDŐ

EGRI CSILLAGOK

PAPPA PIA

JÓNÁS VERA EXPERIMENT

Ma már mindenki előtt ismert, hogy Dobó István,
az egri vár kapitánya megtartotta esküjét. Kevéssé ismert azonban, hogy 1569-ben Dobó Istvánt
Miksa császár parancsára felségárulás gyanújával
letartóztatták. Bizonyítékot nem találtak ellene,
mégis, nagybetegen is börtönben tartották, s
szabadulásának feltételeként hűségnyilatkozat
aláírását szabták. Dobó erre sokáig nem volt hajlandó, joggal gondolta: egész élete szolgált hűségnyilatkozatul. E történelmi tény nyomán íródott a
musical keretjátéka: a rab Dobó, s az őt meglátogató Bornemissza Gergely visszaemlékezik élete
fordulópontjaira, s a magyar történelem egyik legemlékezetesebb diadalára. Előadások: augusztus
4., 5., 13. 20:00 óra (Egri Vár)

Legyőzheti Dávid Góliátot? Állítólag igen, de aki
biztosra megy, inkább ellene fogadjon. A kicsi és
gyenge és pénztelen többnyire alulmarad, amikor
szembeszáll valakivel, aki gazdagabb és hatalmasabb – és néhány nagyra nőtt, kopaszra borotvált
alkalmazottja kíséri mindenhova.
Papi (Nagy Feró) a világ legkedvesebb nyugdíjas
linkje, aki mindenkinek tartozik és csak a jókedvét
ajánlhatja törlesztés helyett. Már laknia sincs hol,
egy lepukkant Duna-parti csónakházban húzza
meg magát. Ám szomszédja, egy menő szuperdiszkó tulajdonosa, Wizy (Stohl András) most ezt
is elvenné tőle, hogy valami csilivili buliplázát építtessen a parton.

Suzanne Vegába oltott Sia, magyar Courtney
Barnett, a fiatal magyar zenészgeneráció egyik
legígéretesebb énekes-dalszerzője: az utóbbi
időkben így jellemzik Jónás Verát, aki zenekarával, a Jónás Vera Experimenttel idén a Nagyszínpad döntőse volt, és megjárta már az egyik
legmagasabb színvonalú európai showcase fesztivált, a Eurosonicot is.
A külföldi és hazai koncertsorozatok sikerei
mellett Verát tavaly Junior Artisjus-díjjal is
jutalmazták, idén pedig Tiger, now! című legfrissebb albuma egy Fonogram díjat söpört be.
Profizmus és közvetlenség, mélység és kön�nyedség, rock and roll és soulos hangszín is
megférnek egymás mellett e sokszínű szerzőben és előadóban.
Legutóbbi lemeze rengeteg műfajt megidéz,
s mégis jóleső, koherens egészet alkot, ez az
összetettség pedig láthatóan nagyon természetesen jön Jónás Verából. Az intenzív és pozitív
sajtóvisszhang mellett a koncertek hihetetlen
hangulata és a régi-új rajongók egybehangzó
lelkesedése mind okot adnak arra, hogy rajta
tartsunk a szemünket a Jónás Vera Experimenten.
Helyszín: Érsekkerti Zenepavilon.
Időpont: augusztus 29. 19:00

GYÖNGY NEMZETKÖZI
FOLKLÓRFESZTIVÁL
Tánc, zene és hagyományőrzés az egzotikum jegyében – augusztus 8–13. között rendezik meg Gyöngyösön a Gyöngy Nemzetközi Folklórfesztivált,
ahol nyolc ország: Egyiptom, Indonézia, Kanada,
Mexikó, Peru, Törökország és Lengyelország mellett
a házigazda Vidróczki Néptáncegyüttes és a szintén
gyöngyösi Borostyán Néptáncegyüttes táncosai
mutatkoznak be a nyitó és záró felvonuláson, valamint esténként a szabadtéri színpadon.
Augusztus 11-én, pénteken országosan is egyedülálló Folk jam várja a népzenekedvelőket, amikor
is a fellépő zenekarok „örömzenélnek”. Szintén országosan egyedülálló eseménynek ígérkezik az a divatbemutató, amit a fesztiválon fellépő nemzetek
menyasszonyi ruháiból állítanak össze. De lesznek
gyerekműsorokat, a belvárosban tértánc, táncház
és kirakodóvásár is. A tánctalálkozó állandó programja immár 11 éve a Mátrai Dudás Találkozó. Az
ország és a világ legjobb dudásai augusztus 12-én,
szombaton szólaltatják meg a fúvós hangszereket.

SZIMFONIK LÁJK 2017

Bemutató az Agira Moziban:
Bemutató a Kertmoziban:

augusztus 31.
augusztus 31.

Nyerjen páros belépőt

BARRY SEAL: A BESZÁLLÍTÓ

című filmre a Kertmoziba a Máraiba!
(2017. augusztus 31.)

Eger, Dobó tér
Augusztus 20., 20:00
Fellépnek:
– Karácsony János
– Malek Andrea
– Moór Bernadett
Közreműködik az Egri Szimfonikus Zenekar.
Vezényel: Szabó Sipos Máté

EXPERIDANCE –
NOSTRADAMUS ELŐADÁS
Az ExperiDance Tánctársulat merész lépésre szánta el
magát: sok év után újra egy önfeledten bolondozós
alkotást állít színpadra. A Nostradamus – Világok vándora igazi örömjáték, amely az ExperiDance-repertoár leglátványosabb koreográfiáit csavarja meg úgy,
hogy a darab egy nagy időutazássá válik országokon
és korokon át. A világkörüli út egyik hangulatfelelőse
és idegenvezetője Ganxsta Zolee zenész-színész.
Augusztus 9., Szépasszonyvölgy, Márai.

Bemutató az Agira Moziban:
augusztus 17.
Bemutató a Kertmoziban: augusztus 20. és 23.
Nyerjen páros belépőt a
PAPPA PIA című filmre
a Kertmoziba a Máraiba!
(2017. augusztus 23.)
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Vágja ki és küldje be a játékszelvényt a Média Eger Nonprofit Kft.
címére: 3300 Eger, Törvényház
utca 15. Beküldési határidő, sorsolás: augusztus 25.

Vágja ki és küldje be a játékszelvényt a Média Eger Nonprofit Kft.
címére: 3300 Eger, Törvényház
utca 15. Beküldési határidő, sorsolás: augusztus 18.
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NEOTON FAMÍLIA
SZTÁRJAI
Augusztus 4.
Szépasszonyvölgy, Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont

SZÉPASSZONYVÖLGY WEEKEND
HUNGARIKUM PIKNIK
Az egri szüret hivatalos kezdetén az egri Szép
asszonyvölgyben találkoznak a hungarikumok
az Egri Bikavér meghívására. Koncertek, színházi előadás, finom ételek, díjnyertes borok,
piknikhangulat. Szeptember 8–10.

TOVÁBBI PROGRAMOK: WWW.EGRIPROGRAMOK.HU

EGRI MAGAZIN / 31

32 / EGRI MAGAZIN

