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„A VÁROSKÉP EGYBEN CÉGÜNK TÜKÖRKÉPE IS”

Messziről fel lehetett ismerni az alakját, a járását, el sem kellett nézni az ajtó felé, de tudtuk, hogy ő jött
be rajta. Puha, mackós léptekkel, alig észrevehető mosollyal az arcán, hosszú pántra engedett válltáskával,
télen nagy karimás kalappal jött a szerkesztőségbe. Most is hallom ahogy köszön, azon a lágy hangon,
lassan, tisztelettel, mert mindig ilyen volt.
Jó volt Vele együtt dolgozni, megnyugtató, mindig magabiztos kérdező, ha valakit tényleg a szakma érdekelt, az az igazi, kérdezhette őt, sosem gondolkodott a válaszon, mert azonnal tudta. Nem volt téma, ami
nem érdekelte volna, amiről ne írt volna szívesen, vagy ne készített volna interjút. Ritkán mondott nemet.
Csak akkor, ha muszáj volt.
Rajongott a kultúráért, mi meg azért, ahogy bánt vele. Szerette a zenét, a színházat, a könyveket, szeretett
mindent, aminek kicsit is köze volt a művészethez. Szerette az embereket. Soha nem bántott senkit, de még
egy rossz szóval sem, haragudni sem tudott, nem ismerte ezt az emberi tulajdonságot.
Szelíd volt és okos, mindig kedves – szerettük ha velünk volt, hiányzott amikor nem.
Még maradhattál volna, még beszélgethettünk volna, még dolgozhattunk volna, még kérdezhettünk volna,
még írhattál volna, még hallgathattunk volna.
Még fel sem fogtuk, hogy üres marad a széked, hiányozni fogsz, de emlékezünk Rád és mindig velünk leszel.

Nyugodj békében, Ákos!
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HÍREK

SZOBOR LENKEY
TÁBORNOKNAK

GARZONLAKÁSOK IFJÚ
MÉRNÖKÖKNEK

Az egri születésű Lenkey János nevét viseli
mostantól a Belvárosi udvar

Tíz lakást újít fel az Aventics Hungary Kft. a Garzonházban a cégnél munkába álló mérnököknek

OKTÓBER 6.

OKTÓBER 9.

Eger önkormányzata és a Lenkey Társaság Kulturális Örökség
Egyesület szobrot avatott Lenkey János honvédtábornok
születésének 210. évfordulója alkalmából a Bevárosi udvarban, amely a felvette a „Lenkey udvar” nevet. Kutas László
szobrászművész alkotása azért különleges, mert az országban ez az első ilyen Lenkey-ábrázolás. A szoboravató ünnepséget és koszorúzást követően az Egri Lenkey János Általános
Iskolában átadták az alkotásról készült másolatot.

Az elmúlt két évben megújult, 198 lakásos Garzonház kapcsán
kötött együttműködést a tulajdonos Eger város önkormányzata és az Aventics Hungary Kft. A cég egyenként nettó 1,6 millió
forintos költséggel felújít lakásokat, a város pedig - amennyiben a
cég él a bérlőkijelölési joggal, de 5 éven belül visszaadja - a felújítási
összegből lakásonként 500 ezer forintot visszatérít. Habis László
polgármester elmondta: a program nyomán tíz fiatal mérnök
telepedik le a városunkban.

LÁTVÁNYOS ÜNNEP
AZ EGRI VÁR NAPJÁN

MOBIL EKG-KÁRTYA
SPORTOLÓKNAK

OKTÓBER 17.

OKTÓBER 18.

Díszsortűzzel kezdődött idén is az Egri Vár Napja a Dobó
téren. Az 1552-es ostrom hősies várvédői előtt a győzelem
napján tisztelegnek. Kifejezetten annak a korosztálynak
állítják össze a programot évről-évre, akik az iskolában a 16.
századról, a török hódoltságról és persze az egri ostromról
tanulnak. A diákok többek közt láthatták, hogyan működtek
az előltöltős fegyverek, ismerkedtek a korabeli páncélzattal,
és zoknicsatával újra megvívhatták a várat.

A jótékonysági akció szomorú apropója, hogy a közelmúltban
több sportoló is életét vesztette hazánkban hirtelen szívmegállás következtében. A mobil EKG berendezés csupán névjegykártya méretű, és képes arra, hogy megállapítsa, ha valaki
a veszélyeztetett kategóriába tartozik – mutatta be Farkas
József, a cég ügyvezetője. A felajánlást szívesen fogadták a
sportklubok szerte az országban, Egerből a ZF Eger vízilabda
csapat, az Egri Squash SE és a Labdarúgó Sport Kft. is.

2002 óta október 17-e az Egri Vár Napja, ekkor
vonultak el a támadó török seregek a vár alól
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Ötven EKG szívdiagnosztikai készüléket ajánlott fel a Sanatmetal Kft. sportszervezeteknek.

GYORS ÜTEMBEN ÚJULT
MEG A NAPSUGÁR ÓVODA

ÁLLATKERT LÉTESÜL
FELSŐTÁRKÁNYBAN

Kiderült, hogy a szennyvízcsatorna szivárgása
okozta a károkat

Lovak, fehér varjúk és kacagójancsik
már beköltöztek a helyükre

OKTÓBER 9.

OKTÓBER 11.

Egy hónapos albérletet után megújult mosdók és felújított
csoportszoba várta a gyerekeket a Napsugár Tagóvodában.
Nyáron derült ki, hogy az épület alatti szennyvízcsatorna szivárog
és nagy károkat okozott, ezért az idejáró ovisokat ideiglenesen
más intézményekben helyezték el. Ezt követően minden érintett
összefogott, megjavították a szennyvízhálózatot, helyreállították
az alapot és az aljzatot, kifestették az érintett helyiségeket és új
burkolatot kapott a padló is.

Egyelőre a különleges engedélyhez nem kötött állatok költözhettek be a tervezett felsőtárkányi állatkertbe mint első lakók, de
miután a hatósági szemlén mindent rendben találnak és megkapják a szükséges engedélyeket, elkezdődhet a védett állatok
beköltöztetése is. Elsőként a makik, a szurikáták és az oroszlánok
foglalhatják majd el a helyüket. Az állatkert egy 5,5 hektáros területen helyezkedik el majd a Lamport-völgyben, márciusban ebből
három hektár lesz látogatható.

DÍSZDOKTOROK
AZ EGYETEMEN

BURSA HUNGARICA
ÖSZTÖNDÍJ EGRIEKNEK

Két külföldi professzor kapta át az egyetemmé
válás utáni első díszdoktori címeket

Egerben élő fiatalok számára is elérhető a Bursa
Hungarica ösztöndíj mindkét típusú pályázata

OKTÓBER 16.

NOVEMBER 7.

Marisa Midori Deaecto, a Sao Paolo-i Egyetem Kommunikációtudományi Intézetének professzor asszonya, valamint Fréderic
Barbier, a párizsi Sorbonne Egyetem professzora vehette át az
Eszterházy Károly Egyetem díszdoktori címét. Bujdosó Zoltán,
az egyetem campusokért felelős rektorhelyettese elmondta: az
elismerés nem csak a kitüntetett kutatóknak, hanem az egyetemnek is nagy büszkeség, hiszen az ilyen neves tudósok tovább
öregbítik az intézmény hírnevét.

Eger Önkormányzata Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatot hirdet egri lakóhellyel rendelkező, a 27.
életévüket be nem töltött, hátrányos helyzetű, felsőoktatási
intézményben teljes idejű hallgatók számára, valamint a
2018/2019 tanévben érettségi előtt álló középiskolások, vagy
felvételt még nem nyert érettségizettek részére. A pályázat
benyújtásának határideje: 2017. november 7. Részletek:
http://eger.hu/hu/varoshaza-fo/palyazatok-hirdetmenyek-17
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AMIRŐL BESZÉLNEK

JÓL HALAD A TÖRTÉNELMI
BERUHÁZÁS

ÁTADTÁK AZ ELSŐ
KÖRFORGALMAT
Eger történetének legnagyobb infrastrukturális fejlesztése zajlik, valamint elmondhatjuk, hogy a várost az autópályával ös�szekötő út építése immár visszavonhatatlanul elindult – jelentette ki Nyitrai Zsolt a 25 számú úthoz kapcsolódó körforgalom
átadásán.
(mti fotó: mohai balázs)

A Magyar Érdemrend
középkeresztjével
tüntették ki Ennio
Morriconét
A Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntették ki Ennio Morricone Oscar-díjas zeneszerzőt. A magas állami
elismerést budapesti koncertje előtt vehette át a művész.
– A világhírű zeneszerző azért kapta a kitüntetést, mert
kiemelkedően sokat tett a magyar zeneművészet népszerűsítéséért – mondta Nyitrai Zsolt társadalmi kapcsolatokért
felelős miniszterelnöki megbízott a díj átadásakor. Kiemelte: Ennio Morricone világkörüli turnéin számos
alkalommal dolgozott együtt magyar zenekarokkal és
kórusokkal, ahogy most, Budapesten is a Kodály Kórussal
lépett fel.
A Sorstalanság című magyar film zenéjét is jegyző mester
nagy megtiszteltetésnek nevezte, és megköszönte a rangos
kitüntetést, amelyet Magyarország miniszterelnöke és köztársasági elnöke nevében adott át Nyitrai Zsolt.
Az eseményen jelen volt és gratulált a zeneszerzőnek Koltai Lajos filmrendező is, aki a Sorstalanság mellett a Malena
című filmben dolgozott együtt Ennio Morriconéval.
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Elkészült az első nagyobb eleme annak az infrastrukturális
fejlesztés sorozatnak, amely végső célja, hogy több évtizedes várakozás után végre összekösse a megyeszékhelyet az
autópályával – mondta a Mátyás király út és a K2 kereszteződésében elkészült körforgalom avatásakor Nyitrai Zsolt
Eger és térsége országgyűlési képviselője, miniszterelnöki
megbízott. Hozzátette: a körforgalom elkészültével viszonylag rövid időn belül sikerült visszaadni a közlekedőknek a
területet, amely ezentúl biztonságosabban használható.
Nyitrai Zsolt szólt arról is, hogy a sikeres pályázat után
az egymilliárdos beruházás első ütemében 22 elem (járdák,
utak, kerékpárutak felújítása, buszmegállók létesítése), míg
a jövő évtől újabb 10 elem valósul majd meg. Ennek köszönhetően Lajosvárostól Felnémetig a járdák, utak korszerűsítésén túl megoldódik a déli iparterület csapadékelvezetésének
gondja is. Az elvégzett munkálatok eddig is koncentráltan és
gyors ütemben valósultak meg.
– Köszönet illeti az egri polgárokat a türelemért! Ám az
átmeneti kényelmetlenség nem lesz hiábavaló – tette hozzá. – Egert az M3-assal összekötő út megépítésével régi álmunk válik valóra, hiszem az M25-ös összekötő közelebb
hozzá városunkat hazánk fővárosához: az Eger és Budapest közötti szakasz rövidebbé, gyorsabbá, biztonságosabbá válik majd a jövőben. Örömmel számolhatok be arról –
folytatta –, hogy minden az ütemterv szerint halad, folyik
az építkezés, a közmű, valamint a vezetékek áthelyezése
a városon belül és kívül is. Így az Egert az autópályával
összekötő út megvalósulását immár semmilyen körülmény
nem akadályozhatja meg.
Habis László, Eger polgármestere arról számolt be, hogy a
négy új körforgalom közepére művészeti alkotásokat terveznek. Ennek kapcsán egy ötletpályázatot írnak ki, amely arra
lesz hivatott, hogy a város szőlő és bor, illetve fürdőváros
jellegét jelképezze ezen térplasztikák segítségével.

Lüktető, „zöld szívet” kap a Berva lakótelep

MEGKEZDŐDÖTT A MUNKA EGER
MÁSODIK TOP-PROJEKTJÉNÉL
A folyamatban lévő, családorvosi rendelők megújítását célzó beruházás után elkezdődött a munka Eger második
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból készülő programjánál is. Mintegy 122 millió forintból
újul meg a Berva lakótelep, közepén a felújításra kerülő díszparkkal egy új, lüktető szívet is kap.
A felnémeti városrész fejlesztési programját az Integrált Telepü
lésfejlesztési Stratégia keretében határozta meg a város vezeté
se a lakossággal közösen. A Bervai Lakótelepen egy városrészi
alközpont kialakítása a cél, a „Zöld Város Program” keretében.
Mindez jelentős közterület-megújítással, és egy sportpálya ki
alakításával is együtt jár.
– A program célja, hogy minden városrészben otthonosabb,
polgárbarát közösségi tereket hozzunk létre – fogalmazott
Habis László polgármester a projektnyitó rendezvényen. – Egy
komplex fejlesztésről van szó, amely az óvodásoktól a fiatalok
sportolási lehetőségein át, az idősebb generáció számára is kö
zösségi programlehetőségeket hoz majd.
A rendezvény nem véletlenül kezdődött a bervai ovisok mű
sorával. Krinszkiné Dulai Judit óvodavezető elmondása szerint
a Négy évszak park fontos helyszíne a gyermekek mindennap
jainak, ők is örülnek, hogy egy év múlva már egy sokkal szebb
környezetben tölthetik idejüket.
– Amellett, hogy a park is megújul, modernebb lesz a köz
világítás, megépül egy szabadtéri fitness-park, valamint egy
nagyobb „ráncfelvarráson” esik át a játszótér is – sorolta Rázsi
Botond alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője. – A
díszpark másik, központi elemét egy városi kert adja, amely az
idősebb korosztály számára nyújt kedvező szabadidő-eltöltési
lehetőséget, ahova minőségi, a megújult környezettel harmo
nizáló utcabútorok kerülnek.
Az alpolgármester megnyugtatta a kivágott fákért aggódókat
is. – Az elkorhadt fákat ugyan kénytelen volt kivágni a beruhá
zó, de ezek helyére újakat ültetnek, amelyek nem csupán leha
tárolják a területet, hanem egyúttal zajvédelmet és árnyékot is
biztosítanak. Azt is hozzátette, hogy a közelben – „kőhajításnyi
ra”, a volt MHSZ-telepen – kialakítanak egy füves focipályát is,
hogy a fiatal generáció sportolhasson, ugyanakkor ne zavarja
az idősebbeket.
A fejlesztési projekt az ábécé melletti közterület rendezését is
tartalmazza, ahol egy kisebb területrész burkolatot is kap, hogy
ott később akár kávézó terasz üzemeljen. A beruházási program
összeállításánál alapvető szempont volt, hogy a megújuló terü
let akadálymentes legyen. A ligetes részen megújul a járda, az
északi végére pedig kutya-wc és kutya szemetes kerül.
– A jelenlegi szelektív hulladéklerakót felszámoljuk és min
den ház kap egy saját kis szelektív hulladékgyűjtő szigetet. A
zöldfelületek megközelítését, elérhetőségét szolgáló belterüle
ti út javításához kapcsolódóan felújítjuk a meglévő parkolókat
is.
A program teljes költsége 116 millió forint, amelyhez Eger ön
kormányzata 6,5 millió forint kiegészítő forrást biztosít. Az ös�
szes munkálattal egy év alatt végez a kivitelező, így 2018 októ
berében már egészen más képet mutat majd a Berva lakótelep.
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Eger méltó módon emlékezett
az 1956-os forradalomra
Szentmisével kezdődött, ünnepi műsorral és kitüntetésekkel folytatódott, majd koszorúzással zárult Egerben a megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulóján.
– Október 23-a legerősebb üzenete
számunkra az, hogy van, ami soha
nem változik, mert nem változhat.
Mi magyarok, a szabadság népe,
a szabadság nemzete vagyunk. 61
éve megmutattuk országnak-világnak, hogy nem kérünk abból, hogy
külföldi hatalmak mondják meg,
miként éljünk a saját hazánkban.
61 évvel ezelőtt kivívni, most pedig
megvédeni kell a szabadságunkat
– fogalmazott Nyitrai Zsolt Eger és
térsége országgyűlési képviselője a
Gárdonyi Géza Színházban rendezett ünnepégen. A képviselő azt is
elmondta, hogy Lenkey János ‘48as honvédtábornok szülőházában
hamarosan megnyílik a Szabadság
Háza, ahol kiállítások mutatják be
a szabadsághoz vezető nehéz, rögös
utat. A Rákóczi szabadságharc, az
1848–49-es szabadságharc, az 1956
forradalom valamint a rendszerváltoztatás egri, Heves megyei emlékeit, történeteit lehet majd megnézni
a tárlatokon. Az Eszterházy Károly
Egyetemen is kezdeményezi egy
emlékpont kialakítását, amely a forradalomban részt vevő diákoknak és
tanároknak állít majd emléket.
Habis László, Eger polgármestere
az ünnepségen felidézte annak a
közel egy esztendőn át tartó megemlékezéssorozatnak az elemeit,
amelyekkel a hatvanadik évfordulót
méltó módon ünnepelte a város.
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Elmondta: közös feladatunk, hogy
az emlékév eredményeire építve
tovább munkálkodjunk azon, hogy
a forradalom egri és Heves megyei
eseményeit méltóképpen megörökítsük, és gazdagítsunk az ezzel kapcsolatos tudásunkat.
A polgármester ezután kitüntetéseket adott át a nemzeti ünnep
alkalmából. Eger Önkormányzata
a sport területén végzett kiemelkedő tevékenységéért „Pro Agria”
szakmai díjat adományozott Gyulavári Zoltán, vízilabdaedző részére.
„Eger Kiváló Sportolója ” kitüntetést kapott Szeles Bálint atléta, az
Egri Sportiskola Sportegyesület
sportolója. Kimagasló tanulmányi
eredményéért „Kiváló Egri Diák”
elismerést vehetett át Illés Gergely,
az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium
tanulója. Az „Eger város jó tanulója, jó sportolója” díjat idén Juhász
Franciska úszó, a Hunyadi Mátyás
Általános Iskola tanulója, az Egri
Úszóklub versenyzője, Majoros Rózsa Evelin sakkozó, az Eszterházy
Károly Egyetem Gyakorló Iskola tanulója kapta.
Az ünnepséget a „Szent lobogás”
című műsor zárta, amelyet a Gárdonyi Géza Színház tánc- és színművészei adtak elő. majd a város és
a megye vezetői megkoszorúzták a
Hatvani kapu téren, az ‘56-os emlékművet.

„Őrizzük, tehát gyűjtsük össze emlékeinket, nehogy végleg elvesszenek,
s ezáltal üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, kétesebb a jövő!”
Ipolyi Arnold
szerző: szecskó károly

BAKÓ FERENC
(1917–1998)
Bakó Ferenc 1917. augusztus 28-án Nagyváradon született. A
család 1920-ban Egerbe költözött, ahol édesapja kalapos kisiparosként dolgozott. Bakó Ferenc a Ciszterci Rend Szent Bernát Gimnáziumában érettségizett, majd a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelem-földrajz szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. Harmadik
szakként néprajzot hallgatott. 1942-ben behívták katonának,
s Németországban amerikai hadifogságba esett, ahonnan csak
1947-ben térhetett haza. Szakképesítése megszerzése után
először a Magyar Nemzeti Múzeum Elnökségi irodáján, majd
a Néprajzi Múzeum Magyar Osztályán alkalmazták. 1950-ben
a Múzeumok és Műemlékek Országos Központja Sárospatakra
nevezte ki múzeumigazgatónak, az akkor megalakult Rákóczi
Múzeum élére. A rossz állapotú Rákóczi várban sikerült egy történeti, néprajzi és művészettörténeti gyűjteményt létrehoznia.
A sárospataki két év alatt sok anyagot, elsősorban néprajzi tárgyakat gyűjtött össze, és közel kétezer fényképfelvételt készített.
A minisztérium 1952 végén kinevezte Egerbe, a Heves-Egri
Múzeum igazgatójának. A Buttler–házban működő múzeum
1957-ben a várba került, s ekkortól nevezik az intézményt Dobó
István Vármúzeumnak. A költözést Bakó Ferenc irányította,
szervezte és új kiállításokat is rendezett. Megnyílt a város és
környékének múltját, mindennapi életét reprezentáló kiállítás a
török hódítás előtt. Bemutatta a magyarok 1552-es győzelmét
a törökök felett, majd a kiűzésük utáni (1596) barokk Eger világát. Megnyitott a méltó helyre került Egri Képtár is. A múzeumi
tárgygyűjtés befogadására alkalmas raktárakat alakítottak ki a
vár területén, és a város különböző pontjain.
Bakó Ferenc évekig nemcsak az igazgatói feladatokat látta
el, hanem a megyei múzeumi szervezet egyedüli néprajzkutatójaként folytatta a tárgygyűjtés, a leltározás és a raktározás teendőit. Az ország
egyik legjelentősebb palócgyűjteményét
hozta létre, megszervezte a Múzeumi
Adattárat, s a fényképarchívum felvételeinek jelentős részét is ő készítette. 1962ben megalakult a Heves Megyei Múzeumi
Szervezet, amelynek igazgatói teendőit
1979. május 1-jéig, nyugdíjba vonulásáig
látta el. Gyöngyösön, Hatvanban és Hevesen önálló múzeum létesült. és több kiállítóhely: Palóc-ház (Parád), tájház (Recsk),
kovácsműhely (Verpelét), vár és szlovák
ház (Kisnána), a Göböly-ház (Mikófalva),
Orbán-ház (Szilvásvárad), stb.
A tudományos kutatási eredmények
közzétételére 1963-ban indította meg az
Egri Múzeum Évkönyvét, amely 1981-től
Agria névvel jelenik meg. Bakó Ferencnek

jelentős része volt Eger Vára Baráti Körének (1957) létrehozásában, amelynek két évtizeden át elnöke volt, titkára pedig az
a Lénárt János aki a várásatásokat cserkészeivel együtt kezdeményezte, 1925-ben. Napjainkban az Eger Vára Barátainak Köre
Egyesülete néven működő szervezet tagjai az egész ország területéről támogatják a Dobó István Vármúzeum munkáját. Számos egyéb kiadvány is megjelent Bakó Ferenc kezdeményezésére: Diárium, Az egri vár híradója, Módszertani Közlemények,
stb.
A palóckutatás megszervezése is nevéhez fűződik, amelybe
Heves megyén kívül, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Pest és
Szolnok megye is részt vett. Minden olyan szakembert igyekezett megnyerni, akik a különböző területeken az úgynevezett
palóckérdés iránt érdeklődtek. Ennek a grandiózus vállalkozásnak a Dobó István Vármúzeum lett a központja, koordinátora,
irányítója pedig Bakó Ferenc. 1989–1991 között látott napvilágot a négykötetes Palócok című tanulmánygyűjtemény, amelyről a szakma képviselői is felsőfokban nyilatkoztak. Néprajzkutatóként leginkább művelt területe a palóctelepülés, építkezés,
házbelső. A témával kapcsolatos részdolgozatai eredményeképpen készült el kandidátusi disszertációja, amely nyomtatásban is megjelent Parasztházak és udvarok a Mátra vidékén (1978)
címmel. Kutatta a bükki mészégetők munkáját, érdekelte e táj
földalatti építkezése: Egri borospincék (1961), Bükki barlanglakások (1977), stb. A palócok gazdag szokásvilága témakörből
készítette akadémiai doktori értekezését, amely Palócföldi lakodalom (1987) címen látott napvilágot. Eljutott Kanadába, s az ott
élő magyarok között jelentős vizsgálatokat végzett, amelynek
eredménye a Kanadai magyarok (1988) című monográfiája.
Családja biztosította számára a nyugalmat, a hátországot.
Felesége Damó Judit (1924–2006) marosvásárhelyi székely
családból származott. Németországban
találkoztak, ahol Mitterteich nevű faluban
házasodtak össze 1945. június 23-án. Leányuk Zsuzsanna (1946–) édesapja javaslatára művészettörténész lett, a Magyar
Nemzeti Galéria nyugalmazott főosztályvezetője. Ezer szállal kötődik Egerhez.
Bakó Ferenc számos kitüntetést kapott:
Móra Ferenc Emlékérem (1979), Győrffi
István-emlékérem (1984), Ortutay-emlékérem (1987), Magyar Köztársaság Csillagrendje (1989), Eger városa díszpolgára
(1991), Heves megyéért (1996), Magyar
Köztársasági Arany Érdemkereszt (1997),
Dr. Bakó Ferenc 1998. november 14-én
hunyt el. Földi maradványait az egri Bazilika altemplomában óriási részvét mellett
helyezték örök nyugalomra.
fotó: molnár istván géza
EGRI MAGAZIN / 9

PORTRÉ

Tóték Ágikája Lady
Machbethről álmodik
Nagy Fruzsina Lilla, a Gárdonyi Géza Színház fiatal színésznője igazi klasszikusban debütált
Fogalmam sincs, létezik-e álomszerű pályakezdés, ám ha igen, úgy Nagy Fruzsina Lilláé, a Gárdonyi Géza Színház 22
éves színésznőjéé egészen biztosan az. Élete legelső évadában rögtön egy olyan nehéz, ugyanakkor rendkívül hálás
szerep „találta meg”, mint Örkény István: Tóték című klasszikusának Ágikája. Élvezi is az első pozitív alakját, közben
pedig Lady Machbethről álmodik…

NÉVJEGY
Név: Nagy Fruzsina Lilla
Születési idő: 1995. május 19.
Iskolák: a nyíregyházi alap- és középfokú
tanulmányok után a Pesti Magyar Színiaka
démia következett, ahol 2017-ben végzett.
Család: hajadon; szülei egy virágkötésze
ti családi vállalkozást visznek; egy 18 éves
öccse van;
Hobbi: olvasás, úszás, plusz gondoskodás a
Hugó nevű sziámi macskáról.

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN  FOTÓ: GÁL GÁBOR

– Volt valaha szerepálma Tóték Ágikája?
– Erre nem volt időm, a szerep Blaskó Balázs igazgató úrnak
köszönhetően talált rám, ő keresett meg, amikor kiderült,
hogy Sata-Bánfi Ágota kisbabát vár, így nem tudja vállalni
Ágika megformálását.
– A számos ifjú színésznő közül miért éppen Ön juthatott Blaskó Balázs eszébe?
– Talán azért, mert már tavaly decemberben elküldtem
a bemutatkozó videómat, meg aztán Gémes Antos is, aki a
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Pesti Magyar Színiakadémián volt osztályvezető tanárom,
csupa-csupa szépet írt az osztályunkról egy vizsgaelőadá
sunkra hívó levelében.
– Mivel már néhány hónapja itt él Egerben, nyugodtan
megkérdezhetem: hogy tetszik a város?
– Nagyon, hiszen gyönyörű. Természetesen a szülőváro
som Nyíregyháza is szép, ám annak közel sincsen ilyen törté
nelmi értéke, pozitív kisugárzása és gazdag múltja.
– No, és a társulat…? Befogadták?
– Úgy gondolom, igen. Nagyon rendes velem mindenki,
segítenek, amikor kell, helyre teszik az esetleges csetlései
met-botlásaimat.
– A bemutatkozó videójából az is kiderül, hogy igen
korán kezdett el vonzódni a színház világához. Miként
kapott kedvet ehhez az egészhez?
– Már gyermekkoromtól rendszeres nézője voltam a nyír
egyházi Móricz Zsigmond Színház előadásainak, ám az iga
zi motivációt a Hang-Szín Musical- és Színitanoda, illetve a
Mandala Dalszínház jelentette. Utóbbi helyen sokat tanul
tam, akárcsak a Vikár Sándor Zeneiskolában, ahová magáné
nek tanszakra jártam, és ahol operettet és operát épp úgy
énekeltem, mint musicalt. A színiakadémiai időszak pedig
csak tovább erősítette bennem az érzést, hogy jó helyen va
gyok. Különösen, mert azokban az években sokat és sokfélét
játszhattam, s nem csupán a vizsgaelőadások során, hanem
a Pesti Magyar Színház olyan produkcióiban is, mint amilyen
A muzsika hangja, vagy a Valahol Európában című musical.
– Beszéljünk egy kicsit Ágikáról… Mennyire érzi testhez állónak ezt a karaktert?
– A színiakadémiai évek alatt elsősorban negatív karakte
reket alakítottam így ez volt az első igazi találkozásom egy
ennyire pozitív szereppel.
– Elnézést, de a mosolygós arca láttán igencsak nehezen tudom például gonosz mostohaként elképzelni.
– Pedig nem állnak tőlem távol az ilyen szerepek. A jelle
memből adódóan ugyanis gyakran előfordul, hogy valamely
szituációra negatívan reagálok. Ágika teljesen más személyi
ség… Egy kedves és végtelenül naiv lány, akinek az őrnagy
nem csupán egy tiszteletre méltó valaki, de egy olyan ember,
aki szinte nem is ebből a világból érkezett.
– Az színház által bemutatott Tóték hangsúlyozottan

tiszteleg az Isten hozta, őrnagy úr! című film előtt,
amit fél évszázada éve forgattak Szarvaskőn, és
amelynek az operatőre az egri származású Illés
György volt. Ennek az alkotásnak a hatalmas sikere
és a helyi vonatkozások nem hatnak nyomasztólag?
– Erről nagyon sokat beszélgettünk a kollégákkal.
Hazudnék, ha azt állítanám, hogy előzetesen nem volt
bennem semmi félsz, ám megnyugtatott az a gondo
lat, hogy mi itt nem a filmet visszük színpadra. Én pél
dául hiába akartam volna Venczel Vera alakítását utá
nozni, ő ugyanis egy finom, rendkívül kedves teremtés
a filmben, olyannyira, hogy az szerintem nem is lemá
solható. Emellett azt tanultam, hogy mindenkinek ön
magából kell megfogalmaznia az adott karaktert, ezért
erre mindenkor törekszem is.
– Bár még csak néhány előadás ment le, érdekelne, milyen reakciókat tapasztaltak a közönség részéről…
– Összességében örömmel mondhatom, hogy na
gyon pozitív a fogadtatás. A különbség talán abban
áll, hogy az idősebb generáció tagjai látták a filmet,
így már jó előre kuncognak a várható poénokon. Ezzel
szemben a fiatalok talán picit nehezebben lendülnek
bele, de annyira jó a szöveg és a darab, hogy előbbutóbb mindenkinek mosolyt csal az arcára.
– A szülei látták már Ágikaként?
– Még nem, de az egyik novemberi előadáson itt
lesznek.
– Egy ilyen fiatal színésznő esetében nem szentségtörés megkérdezni, hogy milyen szerepálmai
vannak? Úgyhogy én most meg is kérdezem.
– Jó lenne magam a lehető legtöbb műfajban és sze
repkörben kipróbálni. Ha egy konkrét példát kellene
mondanom, úgy az a Lady Macbeth lenne. Ami egy
igencsak összetett és nehéz karakter, de én szeretem a
kihívásokat. Így, ha lesz hozzá elegendő tapasztalatom,
szívesen megbirkóznék vele.
Azt ugyanakkor már biztosan tudom, hogy itt, a Gár
donyi Géza Színházban mik lesznek a következő fel
adataim. A csodatükör című zenés mesedarabban, illet
ve Ionesco ismert művében, a Különóra című darabban
játszom majd.
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KUTYABARÁT VÁROS
LETT EGER

segíti, az állatkórház, állatorvosi rendelők, kisállat kereskedések, a legfőbb együttműködő partnerünk pedig az Állatokat
Védjük Alapítvány.
– A felelős kutyatartásra ösztönzünk mi is mindenkit, aki
kapcsolatba kerül velünk – mondta Társy Diána, az Állatokat Védjük Alapítvány elnöke. – Akik kijönnek a menhelyre
egy önkéntes napra, vagy egy
72 órás önkéntes hétvégére,
vagy csak szimplán látogatóba,
kérjük őket, hogy amikor elviszik sétálni a kutyusokat, akkor
felelősen sétáltassák, szedjék
össze utánuk a piszkot. De látjuk, hogy ma már legtöbben ez
maguktól is megteszik és kérik
az ehhez szükséges szetteket. A
városlakók közül egyre többen
tudnak a programról, örömmel
tapasztaljuk, hogy a városvezetés számára valóban fontosak a
kutyatartók és az állataik is.
– Október elején elindult a
Facebook-oldalunk is Kutyabarát Eger néven, ott is, valamint
az eger.hu oldalon is lehet szavazni arról, hogy hol legyenek további kutyafuttatók Egerben.
Szeretnénk, ha minél többen megosztanák és szavaznának.
Mi is kijelölhetünk egy helyszínt, de olyat szeretnénk, ahová
szívesen is mennek az egriek. Emellett egy agility – ügyességi

– pályát is tervezünk azoknak, akik szeretnének komolyabban foglalkozni kutyáikkal. Már keressük azokat a területeket,
amelyek alkalmasak lehetnek erre a célra – beszélt a további
tervekről a tanácsnok.
– Kidolgoztunk egy oktatási segédanyagot, amit óvodákba,
általános- és középiskolákba szeretnénk eljuttatni – mondta
Társy Diána. – Ha az intézmények megkeresik az önkormányzatot, vagy az alapítványt,
akkor eljuttatjuk hozzájuk, továbbá igény szerint személyes
látogatásokon be is mutatjuk,
hogy mi is az a felelős állattartás. A segédanyag általánosságában fogalmazza ezt meg, de az
a terv, hogy külön korosztályokra bontva is elkészítünk egy-egy
anyagot. Azt látjuk, hogy ez a
fiatal generáció, igenis befogadó és szeretne tanulni, fejlődni.
Sok esetben azt látjuk, hogy ők
hatnak ösztönzően a szüleikre,
akár egy talált kutyusnál, cicánál. Szeretnénk, ha az oktatási
intézményeknél adott esetben
osztályfőnöki, társadalomismeret, vagy környezetismeret
órákon megtanulnák a diákok a felelős állattartás szabályait.
Ez egy hosszan tartó folyamat, de egy nagyon jó szemléletű
generáció felnevelésében lehet segítségünkre.

Az a célunk, hogy
megteremtsük a
lehetőséget annak
is, hogy póráz se
kelljen.

A FELELŐS ÁLLATTARTÁSRA ÉS A BÉKÉS EGYMÁS MELLETT ÉLÉSRE
NEVEL A PROGRAM
SZERZŐ: TÓRH BEÁTA

FOTÓ: NEMES RÓBERT

Egy tiltó tábla okozta meghökkenésből egy ötlet, mára pedig egy komplett program született Egerben, a „Kutyabarát
Város Program”. Kutyatartóként számomra is külön öröm, hogy ez nem csupán kutyapiszokgyűjtő edények kihelyezését
jelenti – ami persze szintén nagyon fontos – hanem egy közös gondolkodás is elkezdődött a város vezetése és a
kutyatartók között. A program célja, hogy még élhetőbbé váljon Eger az állattartók számára, és tovább gondolva egy
olyan generáció nőjön fel, akik valóban felelős állattartók.
– Egy ország és egy város fejlettségét határozza meg, hogyan
bánik az állatokkal. Ez is indokolta a közgyűlési döntést,
amely szerint Kutyabarát Város Program indul Egerben – jelentette be számos kutya társaságában Nyitrai Zsolt, Eger és
térsége országgyűlési képviselője az Érsekkertben. Elmondta:
a programra a város költségvetéséből 4 millió forintot különítettek el, amit főképp kutyafuttatók kialakítására szeretnének fordítani. Az a cél, hogy minden kutyatartó lakókörnyezetében könnyen elérhető legyen legalább egy. A következő
helyszínét pedig maguk a kutyások határozhatják meg egy
internetes szavazáson. Eddig már több mint 500 szavazat érkezett. Ennyivel viszont még nem elégedtünk meg – tette hozzá Nyitrai Zsolt. A Városgondozás Eger Kft. 15 új helyszínre
gyűjtőedényeket helyezett el, öt régebbi típusú edényt kicseréltek, valamint a kisállat boltok és állatvédők segítségével
2000 kutyaürülék gyűjtőszettet osztottak szét az egri lakosok
között a tiszta környezetért. A program célja a szemléletformálás valamint az, hogy kutyatartók és nem kutyatartók békében tudjanak együtt élni.
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– Az ötlet tavaly nyáron fogalmazódott meg bennünk,
amikor kiderült, hogy az Érsekkertben nem lehet kutyával
sétálni, akkor még pórázon sem – mondta Kovács Cs. Tamás
tanácsnok, a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
az indíttatásról. – Úgy gondoltuk, nem a tiltás a megoldás,
hanem a normális egymás mellett élés kialakítása. Elsőként
a közgyűlés elé terjesztettünk egy indítványt, amely el is fogadta, hogy az Érsekkertbe is lehessen – egyelőre pórázon –
kutyát bevinni. Az a célunk, hogy megteremtsük a lehetőséget
annak is, hogy póráz se kelljen.
A tanácsok elmondta: Egerben több mint négyezer kutyát
tartanak, ami egy igen nagy szám. Ezért is fontos, hogy a város mindent megtegyen, hogy a gazdák felelős állattartókká
válhassanak.
– Bőven van még tennivaló – tette hozzá Kovács Cs. Tamás. – Szeretnénk ha az idén megszavazott négymillió forint
minden évben rendelkezésre állna erre a célra. A gyűjtőedények mellé most egy térkép is készül, ahol nyomon követhetik
a gazdik, hol találják meg ezeket. A programot több partner is
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A PNEUMATIKA
50 ÉVE EGERBEN

Pneumatika – sűrített levegős technológia. Az ipar főleg automatizálási célokra, vezérlésre, erőátvitelre használja. Egerben és
környékén talán az átlagosnál többen ismerik ennek a szónak a jelentését és a hátterét, hiszen itt van a hazai pneumatika gyár
tás bölcsője és ne feledjük az immár 10 éves múltra visszatekintő pneumobil versenyeket sem. Az idei év nem csak ezért külön
leges. 1967. október 11-én, 50 éve írták alá az egri Finomszerelvénygyár és a svéd Mecman cég képviselői az első együttműkö
dés szerződést. Ennek köszönhetően indult el a Bervában a pneumatikus munkahengerek gyártása. És a jelen? Az AVENTICS
egri üzeme ma a cégcsoport legnagyobb európai gyára. Míg 1968-ban egy termékcsoport, addig 2016-ban mintegy hárommil
lió-hatszázezer termék készült Egerben, az éves nettó árbevétel pedig 18 milliárd forint volt. Az egyszerű munkahengerektől a
pneumatika rendszerekig – a Bervától az AVENTICS-ig, képek és történetek az egri pneumatika gyártás 50 évéből.

1
A Berva a hidegháború idején, 1951-től hadiüzemként műkö
dött, tüzérségi lövedékeket gyártott a Magyar Néphadsereg szá
mára. Később már nem volt szükség annyi lőszerre, így jelentős
termelési kapacitás szabadult fel. Ennek lekötésére sok és sokfé
le próbálkozás történt. Többek között bekapcsolódtak a Csepel
kerékpárok gyártásába. Itt készültek a kerékagyak, a dinamók,
a szelepek (1. kép). Később orvosi fecskendőket, kismotorokat
(Panni robogó, Berva moped) és a Lehel hűtőgépekhez komp
resszorokat gyártottak. Így jutottak el 1967-ben a pneumatika
gyártás magyar meghonosításáig.
Az 1500-as hengercsoport volt az első licenctermék (2. kép),
1968-ban kezdődött meg a gyártás svéd műszaki rajzok alapján.
Tolmács és egy svéd–német szótár segítette a munkát, mert ak
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kor svéd–magyar szótár még
nem volt, szakmai szótár pedig
végképp nem létezett. 1970
őszén kezdődött az 1300-as
hengercsoport gyártása.
1991 januárjától az együtt
működési szerződést felvál
totta a vegyesvállalati forma.
A Mecman Eger Kft-t jelentős
svéd támogatással (Gredinger
Lajos, Ingvar Hjertström) ala
kították ki (3. kép). 1993-tól a
Finomszerelvénygyár pneu
2
matika gyártóüzemét is siker
rel integrálták a cégbe. Tulaj
donosváltások sorozatán át vált az egri üzem a Mannesmann
Rexroth, majd a Bosch Rexroth cég részévé.
Időközben a gyár szó szerint kinőtte a régi, bervai telephelyet.
Új helyet kellett keresni, amit a város déli részén, az Ipari Parkban
meg is találtak (4. kép). 2003 őszén indult az építkezés. A költöz
ködés aprólékosan kidolgozott menetrend alapján, a feladatok
és határidők szigorú betartásával zajlott. Egy ideiglenes takarító
állomás épült az üzem közelében, így a gépek már tisztán kerül
tek be az új épületbe. Több száz berendezést telepítettek át, köz
tük harminc CNC forgácsológépet. A dolgozók is aktívan részt

3
vettek a gépek, szerelőcellák beüzemelésében, így rekord sebességgel, öt
hét alatt sikerült végrehajtani az átköltözést.
2014-től az egri üzem az AVENTICS cégcsoport tagja. Az AVENTICS több
mint 150 éves pneumatikai tapasztalattal rendelkezik. A németországi
(Laatzen), a franciaországi (Bonneville), a magyarországi (Eger), az egye
sült államokbeli (Lexington) és a kínai (Changzhou) gyártási telephelyek
mellett az AVENTICS több mint 90 országban van jelen.
Az AVENTICS a pneumatika komponensek és rendszerek, valamint az
egyedi alkalmazások egyik piacvezető gyártója, amely a gépgyártás és az
ipari automatizálás területére kínál termékeket és szolgáltatásokat. Az egri
üzem 2017-ben elnyerte egy, a Nemzetgazdasági Minisztérium által is tá
mogatott pályázaton „Az Év Gyára 2016” díjat (5. kép).
Az Aventics Hungary Kft. nem egy klasszikus értelemben vett tömeg�
gyártó cég, hanem sokkal inkább a pneumatikai ágazat egyedi megol
dásokra specializálódott szakértője. Bármilyen összetettek vagy szokvá
nyostól eltérőek is legyenek az ügyfelek elképzelései, az AVENTICS-nél
gondoskodnak róla, hogy azok megvalósuljanak – akár egészen kis szériá
ban. A rendelések több mint 90%-a 50 darab alatti sorozatokból áll, amely
miatt egyedülálló komplexitás jellemzi a céget: közel 20 ezer féle terméket
kínál partnereinek több mint 600 beszállító közel 25 ezer alkatrészét fel
használva.
További információk találhatók a cég weboldalán: www.aventics.hu,
illetve a www.pneumatika.hu címen elérhető blogján, valamint Face
book-oldalán. A cikk az Aventics Hungary Kft. Pneumatika 50 éve Egerben
– Múltunkból építkezünk című jubileumi kiadványának felhasználásával
készült.
összeállította: turay zoltán
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30 ÉVES A NAGYCSALÁDOSOK
EGRI EGYESÜLETE
Jubileumi rendezvényen ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a Nagycsaládosok Egri Egyesülete, illetve annak elődszervezete. A három évtized alatt az egykori gyerekek közül többen maguk is nagycsaládos szülők lettek.
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 1987. október 24én között alakult meg. Céljuk az élet és az anyaság tiszteletére való
nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség tudatosítása, a nagycsaládok érdekeinek képviselete és szolgálata, a
nagycsaládok egymást segítő közösségekké szervezése. Az országos egyesületben alapító tagként jelenlévő egriek saját városukban
is azonnal összefogták a nagycsaládosokat. Az eltelt időszakról és a
jövőbeni terveikről Ponyi Lászlót, az egyesület elnökét kérdeztük.
– Harminc év hosszú idő, felidézhetők a legszebb pillanatok
az egyesület életéből?
– Már a létrejötte is ünnep volt, hiszen mintegy százan csatlakoztak azonnal, köztük olyan közismert személyiségek, mint dr.
Lukács Tamás, Homa János, dr. Ligeti Anna, dr. Somodi István
vagy Csatlós Csaba. Az egyesület első elnöke Radnóti Tibor a zeneiskola akkori igazgatója volt. Az eltel idő alatt rengeteg csodás
közös élményünk volt, felsorolni is lehetetlen. A családi kirándulások, nyaralások Sarudtól Ópusztaszeren át Erdélyig felejthetetlen
élmények, de az adományosztások is mindig fontos események.
Igyekszünk kilépni az egyesületi keretekből és bevonni a város és
a kistérség minél több családját a programjainkba. 2009-ben 100
család részvételével mi szerveztük Egerben az Országos Nagycsaládos Karácsonyt. Együttműködünk a városban tevékenykedő
többi kulturális civil szervezettel, intézménnyel, és határon túli
testvérkapcsolataink is vannak.
– Ezek után nem is kérdés, miért jó az egyesület tagjának
lenni…
– A rendezvényeken túl azért is érdemes csatlakozni hozzánk,
mert jelentős kedvezmények is járnak tagjainknak. Honlapunkon
(nagycsaladosokegriegyesulete.hu) a – folyamatosan bővülő – országos és a helyi kedvezményekről is tájékozódhatnak a hozzánk
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csatlakozni szándékozó családok. Eger Önkormányzata is rendszeresen segít minket, minden évben kapunk támogatást a rendezvényeinkre és egyéni adományokat is. Azt azért hangsúlyoznám, hogy nem alapvetően szociális, hanem kulturális jellegű civil
szervezet vagyunk.
– Kik lehetnek tagjai az egyesületnek, mi számít nagy családnak?
– Akik háztartásukban legalább három gyermeket nevelnek,
vagy neveltek már fel, az egyesület céljaival és feladataival egyetértenek, és lehetőségeik szerint részt vesznek azok megvalósításában.
A NOE pártoktól, felekezetektől, ideológiáktól mentesen tevékenykedik. Az egyesületnek mintegy 14 ezer család a tagja szerte az országban, több mint 250 helyi közösségünk tevékenykedik. Egerben
évente 3-4 tagcsaláddal bővül a szervezetünk, jelenleg a 260-as tagsorszámnál járunk, 41 család, 232 fő a létszámunk, ebből 155 a gyerek. Ma már két főállású alkalmazott is segíti az egyesület munkáját
székhelyünkön, a Civil Házban a Bajcsy-Zsilinszky utcában.
– Hogyan ünneplik meg a kerek évfordulót?
– November 11-én az EKMK Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke nyitja meg a családok jövőjéről szóló minikonferenciánkat, majd Eger családokkal
kapcsolatos koncepciójáról hallhatunk előadást. Szeretettel várunk
minden kisgyermekes egri családot 17 órától a gyermekeknek szóló műsoros estre. Vendégeink: Herczeg Flóra, a Babszem Jankó
Gyermekszínház, Szemerey László bűvész, Bécsi Gyula tánccsoportja, Fehér Zsombor a Kerekes Band együttesből és a JaJa együttes. Ezt a találkozót is szeretnénk felhasználni arra, hogy minél
többen megismerjék egyesületünket, amely úgy gondoljuk segítséget és közösséget is ad a több gyereket is nevelő egri és kistérségi
családoknak.

ZFH-s óvodaszépítők

Mászókát festettek az informatikusok
Ötven elszánt ember gyűlt össze szeptember elején az egri Benedek Elek óvoda udvarán.
Szerszámokat, tisztítószereket, festékeket is hoztak magukkal, és rövid eligazítás után nekiláttak az udvari játékok felújításának. Kicserélték a hiányzó, vagy korhadásnak indult
elemeket, csiszoltak és festettek, felásták és új növényekkel ültették be a kerti ágyást, kis
dísztavat építettek, illetve a csapat egy része a Gyermeklánc tagóvodában a négy évszak
színeire festette át a folyosói tárolószekrények ajtóit.
Az önkéntesek a ZF Hungária Kft.-től érkeztek: a cég Nemzetközi Informatikai Szolgáltató Központjának (ADC), illetve
Informatikai Osztályának dolgozói úgy döntöttek, hogy egy
kétnapos csapatépítési program fő elemeként segítő tevékenységet végeznek a városban. Mint Farkas Péter ADC vezetőtől megtudtuk, anyagi előnyök nélkül, mások javára, hasznos célokért akartak közösen dolgozni, így született meg az
önkéntes műszak ötlete. A ZFH családbarát vállalat, ezért az
előkészítés során az óvodai felújító munkát választották ki a
munkatársak a lehetséges opciók közül. Nemcsak a munkaerejüket és a szabadidejüket ajánlották fel az informatikusok,
de a vállalat fedezte a felmerülő költségeket is. Szép időben,
jó hangulatban folyt a munka a pénteki napon. A műszak
balesetvédelmi oktatással, kezdődött, majd karbantartói és
kertészi szakmai segítséggel folyt a munka délelőtt kilenctől
délután négy óráig.
Nagy Tamásné óvodavezető nagyon hasznosnak ítélte az
informatikus csapat segítségét. Mint elmondta, komoly előkészítés előzte meg a konkrét munkát: a csapat képviselőivel
a helyszínen felmérték a tennivalókat, még a színmintákat is
egyeztették. A szülők is nagyon örülnek a megszépült játékoknak és kerti bútoroknak. A jövőben is szívesen fogad hasonló
segítséget a Benedek Elek tagóvoda, hiszen a Vallon úti központi intézményhez még négy tagóvoda tartozik.
Őszi Csilla ügyvezető igazgató az akcióval kapcsolatban
arra mutatott rá, hogy a ZF Hungária vállalati kultúrájának
alapvető része, és egyben a vezetők elkötelezettsége, hogy a
vállalat ne csak a város legnagyobb munkáltatójaként, hanem
a társadalmi élet szereplőjeként is részt vegyen a térség életében:

– Alapvető feladatunkat
ezen a téren abban látjuk,
hogy szélesítsük a diákok,
fiatalok lehetőségeit, elősegítsük
az egészségügyi intézmények felszereltségének a javítását,
támogassuk a város sport és kulturális életét. Célunk, hogy
munkatársaink és az itt élők is egyre jobb körülményeket találjanak a mindennapi élet során, és ehhez a vállalatunk is
hozzájáruljon. Ezért nagyon példaértékű kezdeményezésként
értékeltem, amikor Farkas Péter kollégám azzal a javaslattal
fordult hozzám, hogy a csapatépítő program keretében egy
óvoda vagy iskola környezetének a felújítását vállalnák. Remélem, sok hasonló eseményt tudunk a jövőben a szervezni,
a vállalatvezetés részéről a támogató szándék megvan.

A ZF Hungária Kft. Eger egyik vezető iparvállalata,
amely sebességváltókat gyárt és értékesít a nemzetközi járműpiacon. Jelenleg zajlik a megyeszékhely
Ipari Parkjában egy új gyáregység építése, amelyben
automata sebességváltók készülnek majd. Ez a beruházás több mint 800 új munkahelyet biztosít a városban és környékén élőknek. Az ADC részleg speciális
informatikai fejlesztéseket végez az anyavállat ZF Friedrichshafen AG-hez tartozó tagvállalatok megrendelésére. A létszám az alapítás óta folyamatosan nő,
az ADC-s csapat egyik fele Egerben, másik fele pedig
a budapesti fejlesztőirodában dolgozik.
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SPORT

Férfi Vízilabda Bajnokok Ligája

EZ EGY MÁSIK BAJNOKSÁG!
szerző: turay zoltán

fotó: lénárt márton

Az Európai Úszó Szövetség (LEN) néhány évvel ezelőtt úgy döntött, hogy a vízilabda sportág népszerűsítése érdekében
jelentős újításokat vezet be a klubszezon legjelentősebb nemzetközi tornáján, a férfi Bajnokok Ligájában. A selejtezők, ki
emelések, döntők rendszere mára nagyon hasonlít a labdarúgók BL-versengésére, így a hazai bajnoki- és kupa-mérkőzések
mellett egy igazi, októbertől júniusig tartó európai versengésben vehetnek részt a kontinens legjobb csapatai. Ebben a me
zőnyben ott találjuk a ZF-Eger együttesét is.
A jelenlegi rendszer szerint a
háromszintű selejtezősorozat szeptembertől októberig
tart. Innen négy csapat juthatott fel a legjobb 16 közé,
a tulajdonképpeni play-off
körbe. A bajnoki második
ZF-Egernek eredetileg a 2.
körben kellett volna csatlakoznia a mezőnyhöz. A francia Nice visszalépése után viszont a LEN úgy döntött, hogy
Magyarországról a Szolnok mellett az elmúlt évek állandó Final Six résztvevője, a ZF-Eger is szabadkártyát kap, így selejtező nélkül egyből
a play-off kör 16 csapata között kapott
helyet Dabrowski Norbert és Petrovai
Márton együttese. A kétszer nyolc csapatos főtábla mezőnyét a szabadkártyával rendelkező csapatok és a selejtezőt
majdan sikerrel teljesítők figyelembevételével már augusztus végén kisorsolták. Az egriek a Nice helyét átvéve a román Steaua Bucuresti, a magyar BL-címvédő Szolnok, a német Spandau 04,
az olasz Pro Recco, a holland AZC Alphen valamint a selejte-

zőből továbbjutó spanyol Sabadell és a montenegrói Jadran
Herceg Novi mellé kerültek a B-csoportba. Mivel idén júniusban Final Eight, vagyis nyolccsapatos döntő lesz Genová
ban, ezért az egyes csoportok első négy helyezettje jut tovább az olaszországi döntőbe. Nem mindegy, hol végeznek a
továbbjutók, hiszen a negyeddöntőben a két csoport ellentétes helyezést elérő együttesei (1-4, 2-3) találkoznak majd
egymással. Az első párharcok győztesei a döntőbejutásért, a
vesztesek az 5-8. helyekért játszanak további mérkőzéseket.
A B-csoport mezőnyének ismeretében nem is lehet más
az egriek célja, mint sorozatban negyedszer is bejutni a
legjobb európai csapatok vetélkedésének döntőjébe. Október 25-én, Bukarestben indult a sorozat, ami májusban,
hazai környezetben zárul, szintén a Steaua ellen. Rövid
csapatmustra következik az egriek ellenfeleiről.
CSA Steaua Bucureşti (román)
Az átlag vízilabda szurkoló valószínűleg inkább a labdarúgásból ismeri a bukaresti katonaklubot, pedig
korábban is igen jó vízilabda csapata
volt a fővárosi piros-kékeknek. A ZFEger a romániai együttesek közül eddig
csak a Nagyváraddal került szembe az eu-

rópai kupaporondon. Keleti szomszédunknál a nagyváradiak helyett most már a Steaua dominál a bajnokságban.
Több idegenlégiós (Buljubasics, Diakonow, Delgado, D.
Filipovics, Murisics) is szerepel náluk a román válogatottak mellett. Nem hiába nyerték meg a bajnokságot. Ettől
függetlenül ezt a két meccset hozni kellene. Ez lesz egyébként az első Steaua – ZF-Eger párharc a BL-ben.
Szolnoki Dózsa (magyar)
A szolnokiakat nem kell bemutatni az
egri szurkolóknak. BL-címvédő, e mellett a magyar bajnokságot, Magyar Kupát és a Szuperkupát is a Tisza-partiak
nyerték. Ennek megfelelően erősítettek
az elmúlt nyáron. Idén is többfrontos
Eger – Szolnok párharcra kell számítani. A
két csapat eddigi két BL-mérkőzését egyaránt a hatosdöntőben vívta. Tavalyelőtt Barcelonában az Eger nyert, idén pedig
a Szolnok. Most január-februárban már összecsap a két csapat. A minél jobb helyezés érdekében nem ártana a BL-nek
már ebben a szakaszában borsot törni a dózsások orra alá…
WF Spandau 04 (német)
Egy régi ismerős. A két csapat eddig négyszer találkozott egymással a
BL/EL-ben. Mind a négyszer egri siker született. A német rekordbajnok
(36-szoros győztes) ellen most is hasonló eredményben bíznak a szurkolók és a szakvezetés. Délszláv, román és
a kapus Baksa László, valamint Péterfy Mihály révén magyar légiósaik is vannak. Egy bajnokin van túl Petar Kovacsevics csapata, azt megnyerték, ellenben a Hannover
elleni német Szuperkupa-döntőn 9-8-ra kikaptak.

CN Sabadell (spanyol)
A spanyolok (katalánok) kapcsán
megszokhattuk, hogy az utóbbi időben rendre összekerültünk vagy a
CN Barcelonával, vagy a CNA Barcelonetával. Pedig a spanyol csapatok elleni BL/EL-sorozat éppen a
Sabadellel kezdődött 2006-ban és
2007-ben. Az első találkozón, a Bitskeyben 7-6-ra nyert
a Sabadell, aztán Nápolyban sikerült visszavágni 157-re. A Sasbadellnek még sosem sikerült spanyol bajnokságot nyernie a CN és a CNA árnyékában. Spanyol
Kupát és Szuperkupát viszont már igen. Az elmúlt bajnoki szezon második helyezett együtteseként a selejtező-sorozat második köréből jutottak el a legjobb 16-ig.
Az olasz Brescia csak egy góllal tudott győzni ellenük, a
kieséses párharcban pedig a szerb Crvena Zvezdát búcsúztatták. Bármikor képesek meglepetést okozni, persze, csak ha hagyják őket…

ASD Pro Recco (olasz)
Egy másik régi ismerős. A két csapat
eddigi 11 összecsapásán egyszer sem sikerült nyerniük az egrieknek. A két döntetlen is (2007, 2010) már meglehetősen
régen volt. A legfrissebb emlék egyben a legutolsó BL-meccsünk volt. A
nyári BL-döntőben, a Duna Arénában
a bronzmeccsen 15-6-ra nyertek az olaszok. A 31-szeres
olasz bajnok Pro Reccot 2006 óta egy csapat sem tudta
megelőzni hazája bajnokságában. A BL-ben és jogelődjeiben is komoly trófeagyűjteményük (8 elsőség) van. Az európai és a világ klubvízilabdázásának meghatározó együttese. Mindig és mindenhol esélyesek, éppen ezért nagy
fegyvertény győzni ellenük.

Jadran Carine (montenegrói)
A Jadran Herceg Novival – mert
a Jadran Carine név mögött ők
vannak – mindig szoros mec�cseket játszottunk. Két döntetlen (5-5 és 11-11), valamint egy
szoros, egygólos győzelem (8-7)
az eddigi BL-mérlegünk ellenük. Bajnoki címvédőként a
teljes selejtezősorozat sikeres teljesítése után jutottak el
a play-off körbe. A második körből a 2. helyen léptek tovább, ugyanis a Szpartak Volgográdtól két góllal kikaptak,
a Mladost Zágrábbal pedig döntetlent játszottak. A legjobb
16 közé kerülésért a francia CN Marseille-t kettős győzelemmel múlták felül. Jó lenne ellenük is a győzelmek számát növelni.

Az egri program:
Október 25.: Steaua – ZF-Eger 3-8
November 8.: ZF-Eger – Pro Recco
November 29.: Jadran – ZF-Eger
December 9.: ZF-Eger – Sabadell
December 20.: Spandau – ZF-Eger
Január 13.: ZF-Eger – Alphen
Január 24.: Szolnok – ZF-Eger
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AZC Alphen (holland)
A holland vízipóló bajnokság elmúlt három szezonjának győztese
az UZSC Utrecht együttese, mégsem
ők, hanem az AZC Alphen méretheti meg magát a nemzetközi mezőnyben a legjobbak között. A LEN-nek
köszönhetően ők is szabadkártyát
kaptak, vagyis a legjobb 16 között kapcsolódtak be a küzdelmekbe. Náluk is több délszláv idegenlégiós található,
de Nagy László révén magyar pólós is erősíti a keretet. A
Schuurman BZC és a EZ&PC Polar Bears után ez lesz az
egriek harmadik holland ellenfele. Itt is két győzelem az
elvárás…

Február 7.: ZF-Eger – Szolnok
Február 28.: Alphen – ZF-Eger
Március 14.: ZF-Eger – Spandau
Március 31.: Sabadell – ZF-Eger
Április 18.: ZF-Eger – Jadran
Április 28.: Pro Recco – ZF-Eger
Május 9.: ZF-Eger - Steaua

A-csoport
Dinamo Moszkva (orosz)
JUG Dubrovnik (horvát)
CNA Barceloneta (spanyol)
Olympiakosz Pireusz (görög)
WASPO Hannover (német)
VK Partizan Belgrád (szerb)
A-Híd-OSC-Újbuda (magyar)
AN Brescia (olasz)
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A PARKOLÓHÁZ TETEJÉRŐL IS
ZENE SZÓLT A VILÁGNAPON
Gulyás László: „Ha professzionális zene szól Egerben, az legyen összekapcsolható a zeneiskolával”
Idén is alaposan megünnepelték a Zene Világnapját Egerben. A zeneiskola jótékonysági koncertjén a népzenétől,
a barokkon keresztül, egészen a kortársig a legkülönbözőbb műfajok szólaltak meg. A nap különlegessége volt a
legendás LGT zenekar tagja, Karácsony János” James” is, aki együtt játszott a gyerekekkel.
SZERZŐ: VERES PETRA

Az élőzene egyedi és megismételhetetlen, nem összehasonlítható a stúdiófelvételekkel – hangzott el a zeneiskola
jótékonysági koncertjén. A zene világnapját 1975 óta ünneplik október elsején. Ilyenkor szerte a világon koncertekkel, hangversenyekkel és színes kísérőprogramokkal
népszerűsítik a zenét, a társadalom szélesebb rétegei felé
közvetítve a hangszeres kultúrát. Az Egri Farkas Ferenc
Zeneiskolában évek óta rendeznek koncerteket, flasmobokat a világnap alkalmából.
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A világnapon rendezett jótékonysági koncerten Karácsony János James is fellépett, aki közösen játszott a zeneiskola egy éve alakult együttesével, a Wolfish-sel.
– Nagyon tetszik az egri zeneiskola szellemisége, az a
fajta progresszivitása, hozzáállása, ami ritka a mai világban, hiszen nagyon nehéz nívós, igényes dolgokat létrehozni – mondta az indíttatásáról az LGT legendás gitárosa. – Ezt tapasztalatból mondom, magam is hosszú évek
óta tanítok, éppen ezért fel tudom mérni, milyen nehéz és
hatalmas feladat egy ilyen kis közösségnek olyan értékeket teremteni, mint amit az intézmény létrehozott. Ezért
is szeretném segíteni és támogatni a zeneiskola további
munkáját.
A zenész már harmadik éve jár vissza Egerbe játszani, de
zsűritag az Utcazenészek Versenyén és az augusztus 20-i
Szimfonik Like koncerten is fellépett már a Dobó téren.
Nyáron hangszerekkel, erősítőkkel és mikrofonállványokkal támogatta a zeneiskolát. A jótékonysági koncertre is
nagy értékű ajándékokkal érkezett.
A Zene Világnapját egy városi megmozdulással is

megünnepelték, ami kapcsolódott Eger Európa Kulturális
Fővárosa 2023 pályázatához. A járókelők városszerte – helyi járatú autóbuszokon, a strandon, a parkolóház tetején
– performanszokat, illetve flashmobokat láthattak, rézfúvós zenétől, a Beatles-dallamokig sokfajta muzsikával találkozhattak a városlakók. A megmozdulásokhoz az intézmény növendékein kívül az egri Utcazenészek Versenye
néhány résztvevője is csatlakozott, valamint bemutatkozott Eger város ifjúsági kórusa.
– Arra törekszünk, hogy izgalmasak maradjunk, új utakat keresünk mind a zenélésben, mind a produkcióknál. A
kollégáimmal szeretnénk minél több helyen képviseltetni magunkat, és elérni azt, hogy ha professzionális zene
szól, az legyen összekapcsolható a zeneiskolával- mondta
Gulyás László. Nem szokványos helyszíneket játszunk be
zenével. Fontos, hogy beszéljenek rólunk és szeretnénk,
ha minél több gyerek zenélne és iratkozna be hozzánk.
Talán ezeknek is köszönhető, de büszkén mondhatom,
hogy évek óta minden tanszakon túljelentkezést tapasztalhatunk.

FOTÓ: SZÁNTÓ GYÖRGY

– A világnap Yehudi Menuhin felhívására indult, a célja pedig, hogy ezen a napon mindenhol zenéljenek: utcán,
aluljárókban, koncerttermekben, főleg olyan helyeken,
ahol egyébként nem szokványos – mondta a kezdeményezésről Gulyás László, az egri Farkas Ferenc Zeneiskola igazgatója. – Mi is ezt szeretnénk, ilyenkor igazi ünnepet ülni
a zeneiskolában. A koncerttel arra törekedtünk, hogy mindenki megtalálja azt a zenét, ami számára kedves és szívet
melengető. Minden évben újítunk, mindig kicsit másképp
készülünk. 2015-ben fényfestéssel díszítettük a zeneiskola
homlokzatát, tavaly pedig egy koncertzongorát állítottunk
a Dobó térre, de jövőre is tartogatunk meglepetéseket.
Az intézmény egyik növendéke, Árvai Balázs nyolc éve
tanul zenélni. Barátjával, Berecz Mátéval tavaly és idén is
négykezes zongoradarabokkal készültek.
– A világnap számomra csak egy nap a sok közül: fölkelünk, elmegyünk dolgozni, este pedig alszunk. Olyan,
mint bármelyik rutinos nap, hiszen a zene alapvető része
az életemnek, nagyon fontos számomra, mindig ott van
velem, akkor is, amikor a padlón vagyok. Örülök, hogy
létezik legalább egy nap az évben, amikor azoknak az embereknek is felhívják a figyelmét a zenére, akiknek nem a
mindennapi életük része.
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Bőr- és szőrmeruházat

HELYI POLITIKA

MEGVÉDJÜK AZ ORSZÁGOT
A SOROS-TERVVEL SZEMBEN
A Fidesz Heves megyei választmánya tisztújító gyűlésén megválasztotta a párt megyei elnökségét és küldötteit az országos
választmányba. Nyitrai Zsolt, aki újabb két év bizalmat kapott
a megyei elnöki teendők ellátására, kijelentette: a jövő héten
induló nemzeti konzultáción a megye minden településére ellátogatnak, hogy kikérjék az emberek véleményét a Soros-terv
beláthatatlan következményeiről. A választmány alelnöknek
választotta meg Horváth Lászlót és Szabó Zsoltot.
Nyitrai Zsolt el
nök megköszönve
a bizalmat hang
súlyozta: a kor
mány ismét kikéri
a magyar polgárok
véleményét egy
fontos kérdésben,
így október 23-a
után a posta He
ves megyében is
elkezdi kézbesíteni a kérdőíveket. Arra biztatunk mindenkit,
hogy vegyenek részt minél többen ezen a konzultáción, s
mondják el véleményüket Soros György veszélyes tervével
kapcsolatban – tette hozzá. Ennek a tervnek két lényeges ele
me van – folytatta –, az egyik, hogy Soros javaslata alapján
évente 1 millió migránst akarnak betelepíteni az unióba, a
másik, hogy a tagállamok évente 9 millió forintnak megfelelő
összeget adnának ezeknek az embereknek az ellátására. Bár
gazdaságunk jól teljesít, annyi pénzünk még sincs, hogy ilyen
célokra fordítsunk ilyen horribilis összegeket – figyelmezte
tett Nyitrai Zsolt.
A Fidesz ezért az egész országban és Hevesben is arra tö
rekszik, hogy minél többen mondhassák el véleményüket a
kérdőíveken e tervvel kapcsolatban, ezért fórumokat, kitele
püléseket szervezünk, hogy a politikusok, országgyűlési és
helyi képviselők, polgármesterek és aktivisták személyesen is
találkozzanak az emberekkel.
– Arra biztatok mindenkit, hogy minél többen jöjjenek el
ezekre a rendezvényekre és küldjék vissza a nemzeti konzul
táció kérdőíveit – jelentette ki a megyei elnök.
A sajtótájékoztatón ismertették a novemberi Fidesz-kong
resszust mindenhol megelőző területi választmány döntéseit.
Nyitrai Zsolt mellett alelnökké választották Horváth Lászlót,
aki a három megyei választókerület összehangolt munkájáról
szólt. Mint mondta, az együttműködés eredményeképpen
egyre több fejlesztés valósulhat meg a térségben.
Szabó Zsolt alelnök egyebek mellett a kormány nyugdí
jas- és családbarát politikájáról beszélt. Hangsúlyozta, hogy a
támogatásoknak köszönhetően egyre több gyermek születik
Magyarországon. Szólt arról is, hogy a gazdasági növekedés
következtében most először történelmi döntést hozott a kor
mány, nyugdíjpréiumot fizet az időseknek.
A Heves megyei választmány az országos választmányba
delegálta Nagy Csabát, Tatár Lászlót, valamint Pálinkás Pétert is.
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Szél Bernadett:

Az LMP valódi
alternatíva

Elege lett az LMP-nek az ellenzéki „teszetoszaságból”, ezért állított saját miniszterelnök-jelöltet a
következő választásra – ezt mondta Szél Bernadett
Egerben. Szerinte a következő választás tétje, hogy a
vesztesek, vagy a nyertesek oldalára áll-e az ország.
Az LMP miniszterelnök-jelöltje azt mondta:
pártja valódi alternatívát mutat fel a kormány ellenében. Szél Bernadett hét pontban összefoglalt
programjukról is szólt, amely alapján – egyebek
mellett – több pénzt fektetnének az oktatásba, az
egészségügybe, és tovább emelnék a közszférában
dolgozók fizetését.
– A legfontosabb változás, aminek be kell következni, hogy a politikának, a közéletnek a magyar
emberekről kell szólni. Nem pártoknak kell pártokról beszélni, és nem Orbán Viktorról kell folyamatosan beszélni, hanem a magyar emberekről, és a
magyar emberek problémáiról – tette hozzá. Hogy
ez szerinte most nem így van, azért nem csak a kormány, hanem az ellenzék is felelős. A miniszterelnök-jelölt ezúttal is kijelentette, hogy az LMP nem
tervez összefogást egyetlen másik párttal sem.

• bélés- és cipzárcsere •
• javítás • alakítás •
• tisztítás •
• festés •
Eger

Liszt F. u. 19.

(36) 314 492 • (30) 903 8546

Minőségi

SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS,
SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb
üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546
Eger, Liszt F. u. 19

Nyitva novemberben is, mindennap 11 órától! (A nyitva tartás az időjárástól
függően változhat)

Információ: www.marai-eger.hu, (+36 30) 695 4045

A nyugdíjrendszer
átalakítását kéri az
MSZP
A nyugdíjasok és az idősek helyzete volt a témá
ja annak a rész-országgyűlésnek, amelyet civil
előadók közreműködésével tartott az MSZP frak
ciója Egerben. A rendezvényen bemutatták a párt
programját is. Az eseményt követően Korózs Lajos
a Népjóléti Bizottság elnöke egy határozati javasla
tot is bemutatott, amelyben többek között a nyug
díjrendszer átalakítását kérik a kormánytól.
– Kérjük a kormányt, hogy dolgozza ki az elő
rehozott öregségi nyugdíj rendszerét, amit sajnos
2012-ben megszüntettek és tegye lehetővé, hogy
akár 60 éves korban is el lehessen menni öregségi
nyugdíjba. Újra rendszerbe kell állítani a rokkantsá
gi és baleseti rokkantsági nyugdíjat. Arra kérjük a
kormányt, hogy dolgozzon ki egy új típusú szolgá
lati nyugdíjat, továbbá az országgyűlési határozat
azt kéri, hogy az öregségi nyugdíjminimum ös�
szegét 50 ezer forintban állapítsa meg, a jelenlegi
28 500 forint helyett.
A politikus kitért az időskorúak járadékára is, ame
lyet 50 százalékkal emelnének, akárcsak a közgyó
gyellátás havi keretét, de az ápolási díj legkisebb
összegében is 80 százalékos emelést javasolnak.
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„A VÁROSKÉP EGYBEN
CÉGÜNK TÜKÖRKÉPE IS”
Forgó János, a Városgondozás Eger Kft. ügyvezető igazgatója szerint a télre nem csupán egy gépszemlével készülnek
Mivel a Városgondozás Eger Kft. csupa olyan tevékenységet lát el, amelynek eredménye, jól vagy rosszul elvégzett
volta alapvetően határozza meg a településen élők közérzetét, így érthetően kíváncsiak voltunk arra, hogy Forgó
János, a cég június közepén munkába állt vezetője vajon milyen célokat is tűzött ki maga elé, s mit tart a legfontosabbnak a mindennapok során. Jó hallani, hogy azt, amit általában az egriek.
SZERZŐ: STANGA ISTVÁN   FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

– Talán érdemes lenne azzal kezdeni,
milyen feladatok is tartoznak az egri városgondozáshoz, tapasztalataim szerint
ugyanis ezt csak kevesen tudják…
– Miután néhány korábbi tevékenység, így többek között a kéményseprés és
a hulladékkezelés elkerült tőlünk, jelenleg csakis városüzemeltetési tennivalók
tartoznak hozzánk – mondta Forgó János
ügyvezető. – Ezek köre azonban meglehetősen széles, hiszen a parkgondozás,
a játszóterek karbantartása és a közterületek tisztaságának biztosítása épp úgy
a mi dolgunk, mint az önkormányzati
utak, hidak, átereszek, csatornák tisztítása-kezelése, hogy a szökőkutak rendben
tartását vagy a díszkivilágításokkal kapcsolatos munkákat már ne is említsük.
– Ahogy hallgattam a felsorolást, az jutott az eszembe, hogy ezek egytől egyig olyan dolgok, amelyek nagyon-nagyon erősen meghatározzák az egri polgárok
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hangulatát, azt, hogy jól, vagy éppen
kevésbé jól érzik-e magukat a lakóhelyükön.
– Ez így igaz. Arról nem is beszélve,
hogy mi tulajdonképpen „kirakatban”
dolgozunk, hiszen a munkánkat az egész
város szeme láttára végezzük. Mindezt
igyekeztem tudatosítani az összes kollégámban is, legyen szó adminisztratív
feladatokat végzőkről vagy a közterületeken tevékenykedőkről. Mindenkinek
tisztában kell lennie azzal, hogy a városkép egyben cégünk tükörképe is. Ebből
a filozófiából kiindulva tettük az első
helyre a tisztaságot, azt, hogy az emberek kulturált, rendezett környezetet
lássanak maguk körül, amikor kimozdulnak otthonaikból. Remélem, nem
hangzik szerénytelenségnek, ha azt állítom, azok, akik
nyitott szemmel járnak a városban, már tapasztalhatták
a változást.

– Úgy tudom, nem csupán a hozzáállás változott, de
egy seregnyi gyakorlati intézkedés is történt. Mondana
példákat?
– Valóban. Ezek közül talán a leglényegesebb, hogy jelentősen megnöveltük a közterületeken dolgozók létszámát, akik immár nem három, hanem hat körzetre osztott
Egerben végzik különféle feladataikat, ráadásul jócskán
kibővített munkaidőben: hétköznapokon és hétvégéken
egyaránt reggel 6-tól este 6-ig vannak szolgálatban. Mindez azért tartom fontosnak megemlíteni, mert például a
hétvégéken korábban nem voltunk jelen a közterületeken. Megjegyzem, már kaptunk is pozitív visszajelzéseket
ez ügyben. De nem pusztán humán vonalon erősítettünk,
hanem technikai területen is. Így például nagyteljesítményű kültéri porszívókat vásároltunk, továbbá beszereztünk hét darab kültéri hulladékgyűjtő kézikocsit.
– Többször utalt arra, hogy a városban lakók részéről
kedvező visszajelzéseket kaptak. Ebből úgy érzem, kifejezetten fontos Önnek, miként vélekednek a cégről.

– A lakossággal való folyamatos kommunikáció is a
prioritások közé tartozik. Ennek jegyében hoztuk létre a
Városgondozás Egerért elnevezésű Facebook-oldalunkat,
ahol napi szinten számolunk be a nálunk zajló eseményekről, és ahol az egri polgárok is minden további nélkül
elmondhatják, mi is a véleményük a munkánkról, milyen
ötleteik, javaslataik vannak.
– Vannak-e olyan elképzelései, amiket eddig még nem
sikerült megvalósítania, ám amelyek nem kerültek le
végleg a napirendről?
– Nos, ilyen a hagyományos parkőri rendszer. Jó lenne,
ha legalább három helyen, így a Dobó téren, az Érsekkertben és a Szépasszony-völgyben parkőrök vigyáznák a rendet, a tisztaságot.
– Végül, de korántsem utolsó sorban az érdekelne,
mire számíthatunk a havas hónapokban... Kérdezem ezt
azért, mert az elmúlt tél néhány napja nem egészen úgy
alakult, ahogyan azt joggal várhattuk volna.
– Természetesen komolyan készülünk erre az időszakra, jóllehet tudom, hogy amikor az emberek erről
a készülődésről hallanak, azt mondják, a felkészülés
az égvilágon semmit nem ér, ha utána az utakon nem
sikerül bizonyítani. Ezért inkább – némileg ironikusan – úgy fogalmaznék: mi nemcsak a telet megelőző
gépszemlén szeretnénk jól szerepelni, hanem akkor is,
amikor leesik az első hó.
Név: Forgó János
Születési idő: 1959
Korábbi munkahelyek: 1993-tól 2014-ig Mátraballa
polgármestere; 2015–2017 között a bükkszéki Termál Strand Kft. ügyvezetője
Család: felesége az Egri Járásbíróság elnöki irodavezetője; két felnőtt fiuk és két unokájuk van
Hobbi: tenisz, vadászat, gasztronómia
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Két kórházi patika a lakosság szolgálatában
A Markhot Ferenc Kórház földszintjén két gyógyszertár
is kiszolgálja a lakosságot a hét minden napján 8 órától 15 óráig. A Gránátalma patika a Hotel épület földszintjén található, a Knézich Károly utcai főbejáraton át
közelíthető meg.

TÖRÖK FÜRDŐ
SZÉPSÉG, EGÉSZSÉG, TRADÍCIÓ
WWW.EGERTERMAL.HU

Az Aranykehely patika új helyre költözött, a Rendelőintézet
földszintjén a kartonozóval szembeni felújított szép helyen
fogadja a betérőket családias környezettel, gyermeksarokkal, gyors és udvarias kiszolgálással.
Gyári gyógyszerkészítményeket, gyógytermékeket, étrend-kiegészítőket, szépségápolási termékeket, dermo- és
gyógykozmetikumokat, babaápolási, szájápolási termékeket,
homeopátiás gyógyszereket forgalmaznak. Mindezek mellett a patika munkatársai teljeskörű receptúrai (magisztrális) gyógyszerkészítést is vállalnak rövid határidőre. Mindkét
gyógyszertár számos saját készítésű termékkel is ki tudja
szolgálni a lakosságot. Kedveltek a saját készítésű, tartósítószer mentes arc- kéz- és lábkrémek, testápolók, az arclemosó
és arctonik.
Az Aranykehely és Gránátalma gyógyszertárak munkatársai magas szakmai színvonalat képviselnek, nagy tapasztalattal bírnak. Tanácsot adnak és a felmerülő igényeket gyorsan
teljesítik. A kórház patikái bankkártya és egészségpénztári
kártya elfogadó helyek, visszatérő vásárlóikat törzsvásárló
kártyával jutalmazzák.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Lajosváros értékei, az én Lajosvárosom” címmel
rajz- és videoalkotások létrehozására
Jelen felhívás célja, hogy felhívja a Lajosvárosban élők figyelmét arra, milyen értékeket rejt magában ez a városrész, illetve bemutassa az itt élő, itt
tanuló fiatalok élményeit a térség kapcsán.
Pályázati korcsoportok:
1. óvodások
2. általános iskolások alsó tagozatán tanulók
3. általános iskola felső tagozatán tanulók
4. középiskolások
Az 1., 2. és 3. korcsoporttól tetszőleges technikával készült rajzokat vár a
kiíró, A4-es méretben, a 4. korcsoporttól pedig videoalkotásokat, legfeljebb 10 perc terjedelemben, YouTube-csatornára feltöltve. A 4. korcsoport
esetében alkotócsapatok, a többi korcsoportban egyéni munkákat várnak.

1. kérdés

Soros György arra akarja rávenni
Brüsszelt, hogy Afrikából és
a Közel-Keletről évente legalább
egymillió bevándorlót telepítsen
az Európai Unió területére,
így Magyarországra is.

A benyújtás határideje, helye: 2017. november 15.,
a lajosvárosi oktatási intézmények titkárságán.
A beérkezett alkotásokat szakmai és társadalmi zsűri bírálja el, a díjazottak ajándékcsomagot kapnak.
Az ünnepélyes eredményhirdetés helye és ideje: Kölcsey tér, lajosvárosi
ádventi ünnepség, 2017. december 12. kedd, 16 óra
A zsűri által legjobbnak ítélt alkotásokból kiállítás nyílik 2017. december
12-én 17 órától az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola aulájában.
További részletekről a pályázattal kapcsolatban Bérczessy Andrásnál lehet
érdeklődni a berandras@gmail.com címen.

Ön mit gondol erről?

A KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍVEK KÉZBESÍTÉSE OKTÓBERBEN
ÉS NOVEMBERBEN ZAJLIK. KERESSE A KÜLDEMÉNYEKET A POSTALÁDÁJÁBAN!
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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HA MEGVAN
AZ ÁLOMINGATLAN,

TALÁLJA MEG HOZZÁ
A KEDVEZŐ
ÉS BIZTONSÁGOS
LAKÁSHITELT!

Képviselői fogadóórák
2017. november

November 2-án és november 9-én, csütörtökön 16.00
és 17.00 óra között Császár Zoltán, az 1. számú választókörzet független képviselője, a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság tagja tart fogadóórát a Városházán
(Dobó tér 2.), az I. emeleti képviselői szobában.
November 6-án, hétfőn 17.00 órától Bátori István, a
3-as választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), Eger Közgyűlésének civil tanácsnoka, valamint Szucsik György, a
2-es választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városi
Szociális és Családügyi Bizottság elnöke tart fogadóórát
a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában.
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:
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:
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: 30/941-1397, 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 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: 30/594-7853, e-mail: lombeczki.gabor@ph.eger.hu.
Mirkóczki Zita önkormányzati képviselő (MSZP-DKEgyütt), a Városi Szociális és Családügyi Bizottság tagja
előzetesen, telefonon vagy e-mailben egyeztetett helyen
és időpontban tart fogadóórát. Tel.: 70/382-5203, E-mail: mirkoczkizita@gmail.com.
Földvári Győző önkormányzati képviselő (DK-EgyüttMSZP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja
előzetesen, telefonon, vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban tart fogadóórát. Telefon: 30/9453530, E-mail: fgyeger@gmail.com.
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KERESSE AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ,
FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITELEKET!
Ahol az ajánlatok
Önért versenyeznek!
www.minositetthitel.hu
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