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LEGNAGYOBB ADÓFIZETŐIT 
KÖSZÖNTÖTTE EGER
A Pro Agria gazdasági díjat a Sanatmetal és a KEVIKO Prevenció kapta idén

FOTÓ: NEMES RÓBERT

Sok éves hagyomány már, hogy az év első hónapjá-
ban Eger vezetése fogadáson köszöni meg munkáját 
– és persze a közszolgáltatások működtetéséhez való 
hozzájárulását – a város legnagyobb adófizető cége-
inek. Idén ezt az eddigieknél is nagyobb örömmel 
köszöntötte a cégvezetőket Habis László polgármes-
ter, hiszen minden eddiginél több adó befizetésével 
segítették a város működését. 

Habis László elmondta, az országosan tendenciák-
hoz hasonlóan Egerben is nőtt a vállalkozások szá-
ma és nőtt a cégek nettó árbevétel is. A nagy cégek-
nek még jobb évük volt, ami abból is látszik, hogy a 
város adóbevételeinek 87 százalékát gazdasági szer-
vezetek, kétharmad részét pedig a 150 legnagyobb 
cég fizette be Eger kasszájába. Ebből az iparűzési adó 
a legjelentősebb, az összes adó 73 százaléka, az épít-
ményadó 22, az idegenforgalmi adó pedig a fenn-
maradó 5 százalékot tette ki. Összességében pedig 
mintegy 4,5 százalékkal emelkedett a város adóbe-
vétele az egy évvel korábbihoz képest. 

– Még érdekesebb, ha a 2013-as évvel vetjük össze 
a 2017-es évet – mondta Habis László. – Ez azért szá-
míthat jó bázisévnek, mert azóta nem nőttek az adó-
terhek, sőt, néhány kisebb adófajtát el is töröltünk. Ha 
ehhez viszonyítjuk, akkor a növekedés 26 százalékos.

Mivel ez a 26 százalékos növekedés, ahogy a pol-
gármester mondta, durván 1 milliárd forintot jelent, 
ebből könnyen kiszámolható, mennyi pénzt is kö-
szönhet a város adóbevételeinek. Amit amúgy ösz-
szesen 11 ezer gazdálkodó szervezet, és 61 ezer ma-
gánszemély adóalany fizetett be összesen. Utóbbi 
úgy lehetséges, hogy többen kétféle adót is fizetnek. 

Egerben kiemelten fontos gazdasági ágazat a turiz-
mus, amely szintén jó évet zárt 2017-ben. Összesen 
623 ezer vendégéjszakát töltöttek a turisták a város 
szálláshelyein – többségét szállodákban – ami 31 
ezerrel több, mint egy évvel korábban. Ha pedig a 
mágikus 2013-hoz hasonlítjuk, a növekedés megha-
ladja az 54 százalékot.

Bánhidy Péter a Heves Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke köszöntőjében arról beszélt, az 
eredmények mellett vannak figyelmeztető jelek 
is: nagy kihívást jelentett már az elmúlt évben is a 
szakképzett munkaerő pótlása. Erre a jövőben ko-
moly figyelmet kell fordítani.

Mint 008 óta minden évben, most is ez en az ün-
nepségen adták át a Pro Agria gazdasági szakmai dí-
jakat. Idén a Sanatmetal Kft. és a KEVIKO Prevenció 
Védőnői Szolgáltató Kft. érdemelte ki az elismerést.

2017 A TURIZMUS ÉVE VOLT EGERBEN
Öt éve már töretlenül növekszik Eger turizmusa, tavaly már 623 ezer vendégéjszakát regisztráltak a szakemberek. Ez azt jelenti, 
hogy 31 ezerrel többen foglaltak szállást a hevesi megyeszékhelyen, az azt megelőző évhez képest. A 2013-as adatokhoz képest a 
növekedés nagysága pedig 54 százalék. A turisták legnagyobb része a szállodákat részesíti előnyben, a vendégéjszakák 55 százalékát 
a hotelekben foglalták le. A magán szálláshelyek 26 százalékkal vették ki a részüket a turizmusból, míg a maradék hat százaléknyi 
vendégéjszakán az egri panziók osztoztak.

Az adatokból az is jól látszik, hogy a hosszú hétvégék és az ünnepi hétvégék a legnépszerűbbek, ilyenkor gyakorlatilag Egerre ki 
lehet tenni e „Megtelt” táblát. Jó hír, hogy idén bővelkedik a napták hosszú hétvégékben. Különösen örvendetes, hogy bár még 
mindig a belföldi turisták körében a legnépszerűbb a város, egyre több a külföldi, elsősorban lengyel, cseh, szlovák és újabban német 
vendég keresi fel az egri nevezetességeket.

A turisztikai szakemberek szerint a városi fejlesztések, az egyre több színvonalas program is közrejátszik a növekedésben. Míg a 
belföldi turisták számára a vár, illetve az egri bor a legnagyobb vonzerő, a külföldiek számára a gyógyvizek, a bor és a város barokk 
hangulata a csábító. 
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HÍREK

EMLÉKEZÉS A HŐSÖKRE
A doni hősökre emlékeztek a 75. évfordulón a 
Szent Hedvig Kollégiumnál.

JANUÁR 12.
Martonné Adler Ildikó alpolgármester elmondta, nem csak 
a Donnál esett el sok egri katona, a kórházat ért bombatá-
madás is számos életet oltott ki, az ott elhunytakra is em-
lékezni kell. Holló István őrnagy, az egri, 5. Katonai Igaz-
gatási és Érdekvédelmi Iroda vezetője elmondta: az egri 
Dobó István 14. honvéd gyalogezred katonái az iszonyatos 
hidegben megfelelő ruházat és hadianyag nélkül napokon 
át hősiesen védekeztek a szovjet túlerővel szemben. Végül 
a 14-esek 3000 katonájából 2000 hősi halált halt.

SKANDER BÉG KOSZORÚJA
Egerben 2000 óta őrzi emléktábla és egy tér is az 
albánok 550 éve elhunyt nemzeti hősének nevét.

JANUÁR 18.
Koszorúzással emlékezett meg az albán nemzeti hős, Skander 
Bég halálának 550. évfordulója alkalmából Egerben, a Skander 
Bég téren Arian Spasse Albánia nagykövete, és felesége, vala-
mint Koszovó budapesti nagykövete, Luljeta Vuniqui és Korab 
Mushkolaj főkonzul. A diplomatákat a Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium képviselői is elkísérték. Eger önkormányzata nevében 
Martonné Adler Ildikó és Kovács Cs. Tamás tanácsnok helyezett el 
koszorút. A delegáció mellett a Szent György Lovagrend nevében 
Balogh Tibor prior helyezett el koszorút az emléktáblánál.

SZÉPÜL A SIROKI VÁR 
A siroki vár is bekerült a Nemzeti Kastély és 

Várprogramba. Jöhetnek a fejlesztések.

JANUÁR 24.
Virág Zsolt miniszteri biztos személyes látogatásán jelen-
tette be, hogy a program egyik zászlóshajója lesz a siroki 

vár. Így egyike azon 39 épületnek, melyek részt vesznek a 
nemzeti programban. A vár 2000-ben újult meg először, 
akkor az odavezető út és a közművek épültek ki. Ezt kö-

vette az alsó vár felújítása 2012-ben. A harmadik lépcsőben 
megkezdődhet a felső vár régészeti feltárása, a várfal 

erősítése és magasítása, a barlangokba pedig kiállítások 
kerülnének. Tavaly 55 ezren látogatták a siroki várat. 

EGRI HANGOK KÍNÁBAN
Sanghajban az egri együttes koncertjével ünnepel-

ték a magyar kultúra napját a főkonzulátuson. 

JANUÁR 25.
A magyar kultúra napját idén is változatos programokkal, 

hangversenyekkel, kiállításokkal ünnepelték a külföldi magyar 
intézetek, és szakdiplomata álláshelyek világszerte. Idén Eger 
is bekapcsolódhatott az ünnepségsorozatba. Magyarország 
Sanghaji Főkonzulátusa immár harmadik alkalommal szerve-

zett újévi koncertet a magyar kultúra napjához kapcsolódva, a 
magyar építész, Hugyecz László tervezte és 1931-ben átadott 

Moore Memorial Church-ben, ahol két koncertet is adott az 
Egri Érseki Fiúkórus, nagy sikerrel. 

INDUL A KÖNYVTÁRBUSZ
Pályázati pénz segítségével 23 településen 
várhatják kéthetente az olvasnivalót.

JANUÁR 26.
Négy pályázaton is támogatást nyert a Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtár tavaly év végén: 64 millió forint uniós 
forrást fordíthatnak az egészen életen át tartó tanulást és 
az esélyegyenlőséget segítő programok megvalósítására. 
A forrásból 3 éven keresztül 16 programot szerveznek meg, 
többek között olvasótáborokat, irodalmi délutánokat és 
koncerteket. A rendezvények célközönsége elsősorban a 
hátrányos helyzetű felnőttek. A „Te magad légy a költemény” 
pályázat a szépirodalmi művek népszerűsítését szolgálja.

EGER FÉNYEI DÍJÁTADÓ
Az elmúlt karácsonykor is segítettek az egriek, 
hogy ünnepi fényben pompázhasson a város.

JANUÁR 27.
Kiosztották az „Eger Ünnepi Fényei 2017” pályázat idei díjait. A pá-
lyázatot minden esztendőben közösen írja ki Eger Önkormányza-
ta, az Egri Városszépítő Egyesület, az Egri Lokálpatrióta Egylet és 
a Cives Pro Urbe Alapítvány. Az idei győztesek: OTP Ingatlanpont, 
Hotel Eger-Park, Édeskert Étterem és Fagyizó, a II. Rákóczi Ferenc 
utca 22. I/4. társasház, a Napsugár köz 1-10. sz. társasház, a Görög 
u. 9. családi ház, a Kisdelelő utca 5. családi ház. Polgármesteri 
különdíjat kapott a Hotel Romantik és a Hotel Senator Ház.

TOVÁBB ÉPÜL AZ M25-ÖS
Különleges műszaki megoldásokat igénylő 

aluljáróval folytatódik az M25 elkerülő építése.

JANUÁR 28.
Tovább folytatódik az M25-ös gyorsforgalmi út építése, meg-

kezdődött az északi ütem műszakilag különleges részének 
előkészülete, az Olajosok úti aluljáró kialakítása. Ez majd a főút 

alatt viszi át a forgalmat, egy 11,7 méter széles nyílással. Az 
elkerülő út alapkövét június 28-án tették le, a 2×2 sávon épülő 

összekötő út akár 15-20 perccel is lerövidíti a Budapest–Eger tá-
volságot, biztonságos közlekedési feltételeket is teremtve. Az 
autóút 4 kilométeres északi üteme várhatóan őszre elkészül.

BÖJT GERGŐ IS JELÖLT
Magyar Borok Bálján adják át a Gál Tibor Em-
lékdíjat. Egerből Böjt Gergőre is lehet szavazni.

FEBRUÁR 12.
Négy évvel ezelőtt a Magyar Borok Bálja szervezői úgy 
döntöttek, hogy a díj váljon igazán értékteremtővé, és 

segítségével a már országosan ismert borászok mellett új 
nevek is kerüljenek reflektorfénybe. Ezért 2014-től a Gál 

Tibor Emlékdíjat az Év Bortermelői és Borászok Borászai 
által javasolt, a nagyközönség által megválasztott feltö-
rekvő borász kapja. Az Egri borvidékről idén dr. Lőrincz 

György a 2009-es Év Bortermelője jelölte Böjt Gergőt. Itt 
lehet szavazni február 12-ig: http://borbal.hu/jeloltek
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Nyitrai Zsolt: Folytatódik 
Eger lendületes fejlődése
Az eddigi elért eredményekről, helyi és országos sikerekről, fejlesztésekről, valamint az idei esztendő legnagyobb feladatairól beszélt 
az Egri Városi Televízió Fogadóóra című műsorában Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger országgyűlési képviselője. A legfon-
tosabb kérdéseket és válaszokat az alábbiak ban olvashatják.

– Hogy értékeli képviselő úr, melyek voltak az elmúlt 
év legfontosabb pillanatai?

– Helyben az a döntés jelentette a legnagyobb sikert, 
hogy hosszú évtizedek után végre elkezdődött az Egert az 
autópályával összekötő M25-ös út építése. A másik nagy 
pillanat az volt, amikor kiderült, hogy 2,3 millió honfi-
társunk küldte vissza a Nemzeti Konzultáció kérdőívét, 
és mondott ezáltal véleményt az illegális migrációról és a 
Soros-tervről.  Eddig még soha nem tapasztaltunk ekkora 
aktivitást, ez a szám rekordot jelent. Mindez nem vélet-
len, hiszen jelzi: hazánk, Európa és a világ egyik legna-
gyobb problémájáról kérdeztük meg az embereket. A Fi-
desz mindig is fontosnak tartotta a párbeszédet a válasz-
tókkal, ezt tette ellenzékben is. Ez a téma pedig nagyon 
fontos, mert sok területet érint: így elsősorban az ország 
biztonságát és nyugalmát, a szociális rendszerünket, vala-
mint a munkaerőpiacunkat. Köszönetet szeretnék mon-
dani mindenkinek, aki részt vett ezen a konzultáción!

– A kormány által 2017-ben bevezetett új intézkedések 
közül melyeket tartja a legjelentősebbnek?

– A minimálbér 8, a szakmunkás minimálbér 12 száza-
lékos emelését, a felsőoktatásban, a rendészeti szervek-
nél, az egészségügyben végrehajtott béremeléseket, vala-
mint az internet áfájának 27-ről 
5 százalékra történő csökken-
tését említeném először. Mind-
eközben most első alkalommal 
nyugdíjprémiumot is kapott 2 
magyar millió nyugdíjas, a mun-
kanélküliség pedig soha nem 
látott mértékben csökkent (3,8 
százalékra) hazánkban és Heves 
megyében is.

– Egernek, a környékben élők-
nek talán a legfontosabb fejlesz-
tés az egri kórházi nagyberuhá-
zása. 

– Nagy küzdelmek árán, sok 
nehézség után sikerült átadni a 
beruházást, és minden esélyünk 
megvan arra, hogy a fejlesztés 
tovább folytatódjon. Külön kö-
szönöm a kórház dolgozóinak a 
támogatását, akik nagy türelem-
mel végezték munkájukat az át-
alakítás idején is.

– Miként vélekedik a térség 
településeinek fejlesztéséről?

– A térség 27 településén a 

polgármesterek a lakossággal egyeztetve meghatároz-
ták, milyen fejlesztésekre van szükség az adott helyen. 
A TOP-pályázatoknak köszönhetően szinte mindenhol 
pozitívan bírálták el a kérelmüket, s van, ahol már elkez-
dődtek a fejlesztés munkálatai. Megemlíthetem a bervai 
ipartelep történelmi léptékű fejlesztését Felsőtárkány-
ban, az Eger-Egerszalók kerékpárutat, a Szentmarjay-sta-
dion atlétikai pályájának átadását valamint a hamarosan 

elkészülő lelátókat és kiegészítő 
létesítményeket is. Megjegyez-
ném, hogy képviselői munkám-
ról évente beszámolót jelentetek 
meg, amely eljut a választókerü-
let minden háztartásába, mert 
úgy érzem: minden évben és 
nem csupán a ciklus végén kell 
számot adni a választóknak az el-
végzett munkáról.

– Melyek lesznek az idei esz-
tendő legfontosabb feladatai?

– Az egyik az egri infrastruk-
turális fejlesztés második üteme, 
amely új körforgalmak, illetve 
utak, járdák, hídelemek felújítá-
sát jelenti. A másik nagy feladat 
annak a célnak az elérése lesz, 
hogy Eger kiemelt turisztikai 
régió legyen, ami rengeteg új 
lehetőséget teremthet az itt élő 
emberek, vállalkozások számára. 
Célunk az is, hogy Eger bekerül-
jön az Európa Kulturális Fővárosa 
pályázat 2. fordulójába, és végül 
mi legyünk a győztesek!

EGER EGY ÉKSZERDOBOZ, AMIT 
EGÉSZ EURÓPÁNAK LÁTNIA KELL
Pontosan egy éve, a magyar kultúra napján döntött arról Eger, hogy benyújtja pályázatát az „Európa Kulturális Fővá-
rosa 2023” cím elnyerésére. Nem is volt más választása, hiszen Eger egy igazi ékszerdoboz, és különleges kulturális, 
történelmi és turisztikai adottságokkal rendelkezik! – jelentette ki Nyitrai Zsolt a pályázati anyag bemutatóján.

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége országgyű-
lési képviselője az ünnepi eseményen elmondta: tavaly jó döntés 
született, mert bár a város egyszer már próbálkozott a cím elnye-
résével – akkor Pécs lett a győztes –, most új reményekkel és jó esé-
lyekkel fut neki e nagyszabású vállalkozásnak.

A honatya szólt azokról a különleges tényezőkről, amelyek nagy-
ban erősítik győzelmi esélyeinket. Így arról is, hogy a jelentkezők 
közül egyedül Egernek van testvérvárosi kapcsolata Budapesttel, 
ami igen kedvező helyzetet és támogatást teremt számunkra. A 
turizmus területén a megyeszékhely ugrásszerű fejlődést ért el, az 
eredményeket pedig a hazai látogatókon túl egész Európának meg 
kell mutatnunk.

Fontos, hogy a már elindult fejlesztések gyümölcseként 2023-ra 
Eger új virágkorát éli majd és elkészül az az M25-ös út is, amely 
közvetlenül összeköti majd a várost az autópályával, így a látogatók 
gyorsan és biztonságosan érkezhetnek meg Egerbe – tette hozzá 
Nyitrai Zsolt.

A képviselő kiemelte a sport infrastruktúrájának fejlesztését, így 
a Nemzeti Úszó és Vízilabda Központ létesítményeit, amely izgal-
mas és rangos eseményekkel fogadhatja majd a vendégeket. Nagy 
vonzerővel bírnak a város egyedülálló történelmi emlékei, így egye-
bek mellett az egyházi építmények, valamint az egri vár. A szőlő, a 
bor és a gyógyvizek ugyancsak döntő szerepet játszhatnak abban, 
hogy mi nyerjük el a megtisztelő címet, miközben rengeteg attrak-
ció érkezik már ma is a fővárosból Egerbe, és városunk is számos 
produkciót visz el Budapestre, illetve az egész országba – fejtette ki.

Azt várom a cím elnyerésétől – folytatta Nyitrai Zsolt –, hogy óri-
ási megtiszteltetés éri a városunkat, ami kihat a település jövőjére. 
Ugyanakkor még nagyobb lehetőségeink nyílnak a fejlesztésekre, a 
győzelem ugyanis rengeteg forrást jelentene a városnak. Erősödne 
Eger imázsa egész Európában, így a földrész polgárai is megismer-
kedhetnének Egerrel, mint hagyományaira büszke, mégis modern, 
befogadó várossal.

Eger országgyűlési képviselője köszönetet mondott mindenki-
nek – köztük Koltai Lajosnak, az „EKF 2023 Eger” pályázat mű-
vészeti igazgatónak –, akik részt vettek a pályázati anyag elkészí-
tésében.

A fény és a vizualitás köré szerveződő, a fiatalok megszólítását 
és a kultúra, a művészet, valamint a tudomány határterületeinek 
feltérképezését is küldetésének tekintő programkínálattal pályázik 
a címre Eger – mondta Habis László polgármester. A 80 oldalas 
dokumentumról kifejtette: a pályázat minden eleme arról szól, 
hogy a városnak van mondandója Európa számára és nyitott an-
nak kulturális sokszínűségére.

Koltai Lajos operatőr, a nemzet művésze, a pályázat művészeti 
vezetője az eseményen arról beszélt: a fény a legnagyobb emberi 
élmények egyike, olyan varázslat, mely semmi máshoz nem fog-
ható. Kifejtette: a koncepcióban két művészeti ág, a képző- és a 
filmművészet kap kiemelt szerepet, mivel Eger két világhírű „fény-
művésze”, Kepes György és Illés György munkássága meghatározó 
kiindulópontja lehet a 2023-ra tervezett legfőbb helyi kulturális 
eseményeknek.

„Akkor este találkozunk!”
Testről és lélekről – Oscar-lázban ég az ország
A Mindenki című kisjátékfilm tavalyi és a Saul fia című egész estés filmdráma 2016-os sikere után újabb magyar Oscar-díjnak drukkol-
hat az ország. Az Enyedi Ildikó rendezte Testről és lélekről európai diadalútja után, az Amerikai Egyesült Államokat is meghódíthatja a 
magyar alkotás, hiszen a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában jelölték az Oscarra. A filmvilág egyik leginkább várt gáláját március 
4-én rendezik a hollywoodi Dolby Színházban, Los Angelesben. Az idei Oscarra rekordszámú nevezés történt az idegen nyelvű filmek 
kategóriájában. Összesen 92 ország küldte megmérettetni az előzetesen kiválasztott legjobbnak ítélt alkotását.

A Testről és lélekről javarészt egy húsfeldolgozóban játszódik, ahol a gazdasági igazgató, Endre megismerkedik az új minőségellenőr-
rel, Máriával. Kettejük kapcsolata két síkon alakul, hiszen a valóság mellett, ahol kommunikációs problémákba ütköznek és nehezükre 
esik a kezdeményezés, álmaikban szarvasként harmonikusan élnek egymás mellett. A történet egyik mellékszereplőjeként egy volt egri 
színésznőt is felismerhetnek a szemfülesebbek, Járó Zsuzsa személyében. A filmet eddig közel százezren nézték meg a magyar mozikban

Magyar játékfilm, 116 perc, 2017. Rendező: Enyedi Ildikó. Főbb szereplők: Borbély Alexandra, Morcsányi Géza, Schneider Zoltán, 
Nagy Ervin, Tenki Réka.
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SZERZŐ: STANGA ISTVÁN

– Édesapja népzenész, népzenegyűjtő, a bátyja népzenész, 
népzenetanár, míg az édesanyja egykoron néptáncos volt 
az egri néptáncegyüttesben. Ilyen családi háttérrel az lett 
volna a különös, ha nem a népzenevilágában köt ki…
–  Valóban – mondja Fekete Borbála –, ez a háttér, hogy 
a szüleim és a testvérem ezernyi szállal kötődnek a nép-
zenéhez, meghatározta az életemet. Ami nem azt jelenti, 
hogy bármit is rám erőltettek volna.  A történet inkább 
arról szól, hogy a családunk – mint minden család – kép-
visel egy értékrendet, amelyet akarva-akaratlanul átadott 
nekem is.

– 2014 után 2017-ben is elindult a Fölszállott a páva ver-
senyen. Hogyan értékeli a mostani szereplését, s egyálta-
lán: miért döntött úgy, hogy újra elindul ezen a megmé-
rettetésen? 
– Igazság szerint a három évvel ezelőtti jelentkezésemet 
csak amolyan próbatételnek szántam, így aztán sikerként 
éltem meg, hogy az elődöntőig jutottam. Óriási tapaszta-
latot adott és csodálatos élményt jelentett. Bár tavaly a 
bátyám biztatására vágtam bele a dologba, de magam is 
szerettem volna, ha látják, hogy mennyit fejlődtem. Ez 

a verseny sokkalta inkább volt pozitív kaland, semmint 
lámpalázas szereplés. Azt követően, hogy a középdöntőig 
jutottam, sok pozitív visszajelzést kaptam, és mindegyik 
fellépésemnél éreztem a sok buzdítást, amit kaptam Eger-
ből is.

– És hogyan értékelték otthon? Mint szülők, vagy mint 
szakemberek? 
– Örülök, hogy kérdezi, mert számomra az ő véleményük 
a legfontosabb, ráadásul nem elfogultak velem szemben: 
csak akkor dicsérnek, ha tényleg megérdemlem. Amikor 
lejöttem a Páva színpadáról, rögtön felhívtam őket. Apa 
első mondata az volt: „ez 100 pont”. Anya is teljesen le volt 
nyűgözve, így még soha nem dicsért meg. De nagyon-na-
gyon sok üzenetet kaptam barátoktól, sőt, idegenektől is, 
ami meghatott, és amit ezúton is köszönök. 

– Bár már vagy tíz esztendeje nem Egerben él, úgy tudom, 
most hosszabb időre hazaköltözik.
– Noha Budapesten születtem, kétéves koromban Eger-
be költöztünk, így egrinek vallhatom magam, s az anyai 
rokonságom zöme is a városban él. Itt jártam általános 
iskolába és zeneiskolába is, és csak 14 évesen kerültem 
el innen, amikor is a váci konzervatóriumban kezdtem el 

Magasra szállott fel az egri páva

FEKETE BORBÁLA: 
„A NÉPZENE A MIÉNK, ITT VAN, 
CSAK RÁ KELL TALÁLNUNK”

Egerben is nagyon-nagyon sokan szorítottak Fekete Borbálának a Fölszállott a páva televíziós nép-
zenei és néptánc tehetségkutató verseny során, amit ő maga is érzett a fellépésekkor. Talán ennek a 
szurkolásnak is lehetett egy kevés szerepe abban, hogy az énekesek között a 24 éves egri lány – aki 
2014-ben az elődöntőig jutott el – a legutóbbi megmérettetésen egészen a középdöntőig menetelt. 

PORTRÉ
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„A magyarságunk érzése mélyen bent ég bennünk, 
hogy szinte magunk sem tudunk róla…” 

(Gárdonyi Géza)

szerző: szecskó károly

KISLÉGI NAGY GUSZTÁV
(1876–1945)

Kislégi Nagy Gusztáv 1876. február 12-én született a délvidéki 
Palánkán, nemesi családban. Az ősök a nemességet 1633-ban II. 
Ferdinánd uralkodótól kapták. Kislégi Nagy Gusztávot Ágoston 
néven anyakönyvezték. Édesapja Nagy Jenő, édesanyja 
pedig Pulchard Róza volt. Elvégezte a temesvári gyalogsági 
hadapródiskolát, 1895. augusztus 18-án, szeptember 1-jétől 
számítandó 5. rangszámmal hadapród-tiszthelyettessé 
avatták. A 12. magyar királyi honvéd féldandár 3. zászlóaljában, 
Nagykárolyban kezdte meg szolgálatát. Ebben az alakulatban 
léptették elő 1896-ban hadnaggyá, majd 1901-ben 
főhadnaggyá. Még ebben az évben innen vezényelték a III. 
honvédkerület parancsnokságára, amelynek központja Kassa 
volt. 

1898-ban megkapta az I. Ferenc József uralkodásának 50. 
évfordulójára kiadott Jubileumi Emlékérmet. 1900-ig szolgált 
a III. honvédkerület parancsnokságán, majd áthelyezték a 
9. honvéd gyalogezred parancsnokságára, amely szintén 
Kassán volt. 1911. május 1-jén századosi kinevezést kapott. 
1914-ig számos elismerésben részesült, mint a Bronz Katonai 
Érdemérem és a Katonai Érdemkereszt is. Személyi minősítési 
lapja szerint: „ Jó képességű, szilárd jellem, a szolgálatához 
szükséges ismeretekkel teljes mértékben rendelkezik, századát 
jól vezeti, kimagaslóan szorgalmas, feljebbvalóival alázatos 
és nyílt, beosztottaival szigorú, de jóindulatú. Figyelmes, jó 
bajtárs, kötelességtudó tiszt, minden szolgálatban jól megfelel. 
Családi körben és bajtársai körében is jól mozog. Testalkata 
kicsi, de nagyon erős és egészséges. Jó tornász, úszó, vívó és 
kerékpáros. Kiváló oktató, különösen lövészetben, maga is jó 
lövész.” 

Egerbe helyezték 1900-ban, a császári és királyi egri 60. 
gyalogezred III. zászlóaljához. Jászapátin 1904. szeptember 
26-án feleségül vette Horváth Máriát. A házasságkötése után 
Egerbe hozta haza fiatal feleségét, és itt alapított családot. Mind 
a nyolc gyermekük Egerben született, a Szvorényi utcában. 
Név szerint: Mária, Klára, Jolán, Edit, László, Stefánia, Auguszta 
és Lajos. A háború és a hadifogság miatt kettétört magánéleti 
boldogság nem tartott sokáig, Felesége 1928-ban, rákban 
meghalt, s ő ott maradt a gyerekekkel. Később újra nősült, 
Niemtchik Ilonát, az egri Grőber család egyik leszármazottját 
vette el. Unokája dr. Artner Oszkárné így emlékezik rá: 
„Nagyapám nagyon vallásos volt, a hat és fél éves szibériai 
fogság alatt sikerült megőriznie és hazahoznia a rózsafüzérjét, 
amit később én kaptam meg, s kedves ereklyeként őrzöm.”

A háború kitörése után röviddel, 1914. aug. 15-én századával 
együtt a lengyelországi Lublinnál orosz fogságba esett. 
Először a Szibéria nyugati részén található Szpasszkojéba 
vitték őket, majd Petropavlovszkba. Később mind keletebbre 
vitték a magyar foglyokat. Raboskodott a Bajkál tónál, majd 

Habarovszkban, megjárta Mandzsúriát, végül Vlagyivosztokból 
sikerült egy angol hajón hazajutnia, 1921 elején. Auguszta 
lányát, aki időközben hat éves lett, csak ekkor látta először. 
Még ebben az évben megszületett legkisebb gyermeke Lajos, 
aki ugyancsak katonatiszt lett, és 1944-ben Tordánál esett el, 23 
évesen.

Fogsága idején tanúsított magatartása miatt előbb 
őrnaggyá, majd 1921-ben 1916. szeptember 1-jei ranggal 
alezredessé léptették elő. 1923 szeptemberében – a hadifogság 
miatt elintézetlenül maradt kitüntetési javaslat alapján – Nagy 
Gusztáv főtanácsost a hadidíszítményes 3. osztályú katonai 
Érdemkereszttel való kitüntetésről szóló igazolvánnyal látták 
el. A főtanácsosi cím elnyerése az ezredesi rendfokozatnak 
felelt meg. 

Kislégi Nagy Gusztáv 1945. március 20-án hunyt el. Az egri 
Fájdalmas Anya (Hatvani) temetőben alussza örök álmát a 
családi sírban. 

tanulni, s lettem kollégista. 2013-tól Budapesten 
lakom. Sajnos, a sok elfoglaltság miatt ritkán jutok 
el Egerbe, de most épp úgy hozta a sors, hogy rö-
videsen hazaköltözöm egy időre, mert angol nyelv-
vizsga előtt állok, s szeretnék erre otthon, nyugodt 
környezetben felkészülni. 

– Említette a sok elfoglaltságot. Tudom, hogy tanít 
is, emellett fellép a Dobroda zenekarral, amelynek 
Ön az énekese. Elmesélné, hogy milyen egy tipikus 
napja?
– Hát, nem unalmas az életem.  A Zeneakadémia 
alapképzésének befejeztével elkezdtem tanítani a 
szentendrei zeneiskolában helyettes népi ének ta-
nárként. Ez heti két nap elfoglaltság. Emellett népi 
ének szakkört vezetek egy általános iskolában, s 
egy magántanítványom is van. És bár rövidesen egy 
újabb szakasz következik a pályafutásomban, úgy 
hiszem, a tanítás mindig is az életem része marad. 
Hétvégenként a színpadé a főszerep: sokat koncer-
tezünk a 2007-ben alakult Dobroda zenekarral, s 
persze, időnként más zenekarokkal is fellépek.

– Miután a beszélgetésünk javarészt a népzenéről 
szólt, érdekelne, mit mondana, ha arról kérdeznék, 
hogy miért szép az a világ, amelybe Ön beleszüle-
tett, s amelyet hosszú évek óta művel?
– A népzene a miénk, itt van, csak rá kell találnunk 
valaki, vagy valami segítségével. Elmagyarázni igen 
nehéz, hogy miért csodálatos, mert ezt érezni kell. 
Azokat, akik csak egy picit is érdeklődnek a kultúra 
iránt, elég elvinni egy táncházba, avagy meghallgat-
tatni velük egy gyönyörű népdalt… Aztán, ha már 
„megfertőződtek”, többé soha nem kell őket győz-
ködni a népzene szépségéről, értékességéről. 

NÉVJEGY
Név: Fekete Borbála

Születési hely, idő: 
Budapest, 1993. 10. 20.

Iskolák: egri Sancta Mária Általános 
Iskola és Gimnázium, váci Pikéthy 
Tibor Zeneművészeti Szakközépis-
kola, budapesti Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem

Család: édesapja, Fekete Antal „Puma” 
népzenész (brácsa), népzenegyűjtő; 
édesanyja, Lisztóczki Erika óvónő; 
30 éves bátyja, Fekete Antal Márton 
népzenész és népzenetanár (brácsa)

Hobbi: jóga, futás, kirándulás, olvasás
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HELYI POLITIKA

SZERZŐ: CSÁSZÁR FERENC

Január közepén szinte egyik napról a másikra, titokban felosz-
latták, majd újjászervezték a Jobbik egri alapszervezetét. A régi 
tagok tudta nélkül végrehajtott akció után összesen tizenegy 
jobbikos kilépett a pártból. A távozók mindegyike a nemzeti 
radikális vonalat erősítette, feltehetően ezért nem tartott rá-
juk igényt a Mirkóczki Ádám vezette új alapszervezet.

A Jobbik országos elnökségének január 9-ei határoza-
tában a feloszlatást azzal indokolták, hogy taggyűléseket 
ugyan tart a szervezet, de az nem érdemi munka és nem 
kampányszervezés zajlik. A kilépő tagok azonban cáfolták a 
pártközpont állítását. Tóth István önkormányzati képviselő 
sajtótájékoztatójukon úgy nyilatkozott: „a 2017-es év má-
sodik félévére nyolc rendezvényt szerveztünk, ezen a helyi 
alapszervezet tagjainak 80-90 százaléka részt vett. Ugyanez 
nem mondható el Mirkóczki Ádámról, aki a múlt év máso-
dik felében egy taggyűlésen sem volt jelen. – Ezek alapján 
furcsának tartom azt, hogy inaktivitásra hivatkozik, mégis 
az ő elmondása alapján döntött az országos elnökség a fel-
oszlatásról” – fűzte hozzá.

Kijelentette: várjuk április 8-át, ami döntő fordulat lesz a 
Jobbik életében, és lehet, hogy a miénkben is. – Bízunk ben-
ne, hogy a Jobbik visszatalál arra az útra, amin elindult. Talán 
lesz lehetőségünk még visszalépni a pártba, de gondolom, 
nem ilyen pártvezetéssel – zárta gondolatait Tóth István.

Az önkormányzati képviselő a Magyar Időknek arról is 
beszélt, hogy a titkokban véghez vitt szervezeti átalakítás 
50-es évekbeli érzést keltett benne.

– Rákosiék is a párton belül keresték az ellenséget – fo-
galmazott Tóth István, aki szerint Mirkóczki ezzel a lépéssel 
előre menekül. – Megítélésem szerint ezzel a Jobbik szóvi-
vője már az áprilisi fiaskót alapozza, hogy a választási ku-
darcért majd az egri szervezetet okolhassa. Hiszen ha valaki 
nyerni akar, miért tenne ilyet három hónappal a választá-
sok előtt? – tette fel a kérdést Tóth István.

Felidézte azt is, hogy a belső feszültség már régóta érez-
hető volt a radikálisok és a néppártosodást támogatók kö-
zött, ezért már májusban levélben fordultak Szabó Gábor 
pártigazgatóhoz, aki – az alapszabályban rögzített 30 napos 
válaszadási határidő ellenére – válaszra sem méltatta őket.

Bognár Ignác, a pártból szintén távozott másik jobbikos 
egri képviselő a sajtótájékoztatón azt mondta: Mirkóczki 
erőtlenné tette magát a viselkedésével, amivel átadta Egert 
vagy a Fideszes Nyitrai Zsoltnak, vagy a balliberálisoknak. 
Lehet, hogy van valamiféle háttéralku, de erről nem tud-
hatunk semmit. Vélt vagy valós indokokkal tették tönkre 
az egri Jobbikot – közölte a sajtótájékoztatón.

A két képviselő egyébként megőrizte mandátumát, és 
függetlenként folytatja munkáját az egri közgyűlésben.

Mirkóczki Ádám az elhangzottakra annyit mondott csu-
pán, hogy nem akar a sajtón keresztül üzengetni.

KETTÉSZAKADT AZ EGRI JOBBIK
MIRKÓCZKIÉK LESZÁMOLTAK A RADIKÁLISOKKAL
Leszámolt az egri radikális jobbikosokkal Vona Gábor pártelnök és helyi bizalmi embere, Mirkóczki Ádám országgyű-
lési képviselő. A távozók között van a Jobbik két önkormányzati képviselője is, akik abban bíznak, hogy fordulat jön 
a párt életében az áprilisi országgyűlési választás után és új vezetéssel visszatérnek a nemzeti radikális politikához.

Bognár Ignác

Tóth István

Nem zavarják 
a DK-t a 
szélsőbalos 
nézetek
Annak ellenére, hogy az MSZP-nek és a Párbeszéd-
nek a közös miniszterelnök-jelöltje Karácsony Ger-
gely, és a DK-val is megegyeztek a szocialisták a je-
löltek felosztásáról, Kertészné Kormos Noémi mégis 
a másik párt belügyének tekinti, hogy Karácsony 
szövetséget kötött a szélsőbalos nézeteket valló 
Vajnai Attilával. Az egri DK képviselőjelöltje szerint 
csupán egyfajta meg nem támadási szerződés van a 
baloldali politikai formációk között.

A nyíltan szélsőbalos nézeteket valló és a nyíl-
tan önkényuralmi jelképnek számító „vöröscsilla-
gos” pólóban feltűnő Vajnai Attila az utóbbi időben 
botrányaival került be a köztudatba. A Munkáspárt 
2006 első embere és Karácsony Gergely között 
szövetséget hirdető közleményben ez áll: „a nacio-
nalista, idegenellenes indulatok felkorbácsolása azt 
a célt szolgálja, hogy az osztályelnyomást leplezze, 
kijátszva egymás ellen az elnyomottakat.” 

A szélsőbalos irányba történő elmozdulást Ker-
tészné Kormos Noémi az MSZP és a DK közös 
országgyűlési képviselőjelöltje pártbelügynek te-
kinti. Úgy fogalmazott: az, hogy a Demokratikus 
Koalíció és az MSZP együttműködési megállapo-
dást kötött, nem azt jelenti, hogy a párt elveszí-
tené a szuverenitását. Mind a két párt önállóan 
is dolgozik. Van egy megállapodásunk mihez mi 
tartjuk magunkat. Egyfajta meg nem támadási 
egyezmény. Az, hogy ők kivel kötnek szövetséget, 
kivel nem, az nem ránk tartozik. 

A jelölt azt tartja a legfontosabbank, hogy a 106 
egyéni körzetben egy demokratikus ellenzéki je-
lölt legyen egy fideszessel szemben, ez azonban 
meghiúsulni látszik.

KÜLÖN UTAKON A 
JOBBIK ÉS AZ LMP
Sem az LMP, sem a Jobbik nem köt választási szövetsé-
get senkivel. Mindkét párt leendő egri képviselőjelöltje 
megerősítette, hogy nem számolnak azzal sem, hogy bár-
ki javára vissza kellene lépniük az országgyűlési válasz-
tásokon. Tagadják azt is, hogy létrejött volna a Simicska 
Ádám – Hadházy Ákos – Vona Gábor találkozó.

Pedig több országos médiumban megjelent a hír miszerint 
titkos találkozón egyzetetett Simicska Lajos üzletember fia, 
Ádám, az LMP egyik vezetőjével, Hadházy Ákossal, valamint 
a Jobbik elnökével, Vona Gáborral. Ennek ellenére mindkét 
párt egri kpviselője tagadja ezt. 

Komlósi Csaba, az LMP országgyűlésiképviselő-jelöltje azt 
mondta: Vona–Hadházy–Simicska találkozó nem volt. Ko-
rábban megjelentek sajtóhírek, miszerint Simicska Ádám és 
Hadházy Ákos találkozott egymással, de ez nem igaz. Az igaz, 
hogy a Magyar Nemzet Szalon nevű sajtónyilvános esemé-
nyén jelen volt Vona Gábor és Hadházy Ákos is.

A két párt egri képviselői szerint felesleges is lenne egy 
ilyen találkozó, hiszen mindkét szervezet önállóságra tö-
rekszik az országgyűlési választásokon. A Jobbik például 
mind a 106 körzetben tud jelöltet állítani, szögezte le a 
párt alapszervezetének új egri elnöke. 

Mirkóczki Ádám megerősítette: jobbikos jelölt senki javára 
nem lép vissza a választásokon. Vitázni azonban szeretnének. 
Első körben Nyitrai Zsolt Fideszes országgyűlési képviselővel. 
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Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége or-
szággyűlési képviselője elmondta azt is, hogy az elmúlt évek 
során – a gyakorlati feladatok megoldásán túl – sok szimbolikus 
dolog valósult meg a városban és annak térségében. Régi álom 
vált valóra, amikor nemzeti emlékhellyé nyilvánították az egri 
várat, amely a leglátogatottabb vidéki múzeum. Szintén nagy 
eredmény volt, amikor a magyar vörösborok közül elsőként a 
borvidék zászlóshajója, az egri bikavér vált hungarikummá.

Most pedig – folytatta – az Egri nők című kép, Eger szimbólu-
ma, a szabadságot, a hazaszeretetet és a küzdeni akarást jelké-
pező alkotás tér haza Egerbe!

Mint Nyitrai Zsolt hozzátette: a festmény február második fe-
létől tekinthető meg az egri Érseki Palotában fél éven keresztül, 
mégpedig ingyenesen.

Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség miniszterhelyette-
se a sajtótájékoztatón kiemelte: a vásárlással a kormány le-
hetővé tette, hogy az egyik legismertebb magyar történelmi 
alkotás kisebb változata, amely korábban magántulajdonban 
volt, most köztulajdonba kerüljön. Mint kifejtette, a kormány 

elővásárlási jogával élve 42 millió forintért vásárolta meg a 
védett festményt. 

Habis László polgármester – utalva az Eger által megpályázott 
Európa Kulturális Fővárosa 2023 címre – elmondta: a legfőbb 
cél, hogy még ismertebbé tegyék a várost, nem csupán Európá-
ban, de az egész világon. 

A bemutatott értékek mellett feladat lesz az is, hogy növeked-
jen a régió szerepe, és szélesedjenek szellemi kapcsolatai is.

Februárban hazatérnek 

AZ EGRI NŐK
Február második felétől fél éven át az egri Érseki Palotában ingyen tekinthetik meg a látogatók Székely 
Bertalan Egri nők című festményét, amelyet a kormány döntése alapján vásárolt meg egy aukción a 
magyar állam – jelentette be Nyitrai Zsolt Budapesten.

SZERZŐ: VERES PETRA FOTÓ: NEMES RÓBERT

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz 
kéziratát, erre emlékeztek országszerte a magyar kultúra 
napján. Idén két hazafias költeményt is ünnepelhetett a 
nemzet, hiszen Egressy Béni 1843-ban zenésítette meg a 
Szózatot, amely így idén 175 éves.

A városi ünnepségre az egri szimfonikusok különleges 
műsort állítottak össze: Erkel Ferenc Ünnepi nyitányát ad-
ták elő, amelyben a Himnusz és a Szózat dallama is szerepel. 
Emellett egy kortárs zeneszerző, Szentpáli Roland tubamű-
vész Concertóját játszották a miskolci Claxoton Quartettel.

„A kultúra nemcsak a régi korokban élt, hanem máig ele-
ven és változik, ezt a gazdagságot kellene ünnepelni”- fo-
galmazott Szabó Sipos Máté az Egri Szimfonikus Zenekar 
művészeti vezetője.  

Az esten Koltai Lajos Kossuth- és Balázs Béla-díjas ope-
ratőr, rendező is arra hívta fel a figyelmet, hogy mennyire 
fontos a művészetekre, a kulturális életre nyitott közönség.

„Arra van szükség, hogy az emberek legalább annyira fi-
gyeljenek egymásra, mint egy kamarazenekar tagjai koncert 
közben és hozzájuk hasonlóan működjenek együtt a céljaik 
elérése érdekében. Ez pedig jelenleg nem más, mint hogy 

ÜNNEPELT A KULTÚRA 
EGERBEN

JANUÁR 22-ÉN A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT AZ ORSZÁGBAN MINDENÜTT MEGÜNNEPELTÉK. EGERBE 
KÜLÖN KIEMELTEN, HISZEN A VÁROS PÁLYÁZIK AZ EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA CÍMRE, EZÉRT A PÁ-
LYÁZATI ANYAGOT IS EZEN A NAPON MUTATTÁK BE A NAGYKÖZÖNSÉGNEK. A VÁROSI ÜNNEPSÉGEN KI-
TÜNTETÉSEKET IS ÁTADTAK AZOKNAK, AKIK SOKAT TETTEK EGER KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ÉLETÉNEK 
SZÍNVONALÁÉRT.

Eger kapja az Európa Kulturális Fővárosa címet” – emelte ki 
Koltai Lajos. Az EKF2023 pályázat művészeti igazgatója hoz-
zátette, 2023-ig a legnemesebb feladat, hogy felneveljenek 
egy befogadó, művészetre érzékeny közönséget.

Habis László polgármester köszöntőjében arra hívta fel a 
figyelmet, hogy Egernek, mint iskolavárosnak, a rangjához 
méltóan kell fejlesztenie a kulturális értékeit.

„Az egriek napjainkban is sokat tesznek a város minőségi 
életéért, köszönhető ez a történelmi hagyományainknak, 
nagy elődeinknek, kezdve Szent Istvánnal, aki püspökséget 
alapított, meghatározva a város jövőjét, kulturális kisugár-
zását. A magyar kultúra napja egy általános összefüggésre 
is ráirányítja a figyelmet: magyarnak az mondhatja magát, 
aki magyarként gondolkodik, hiszen ez köt össze minket, az 
anyanyelv” – tette hozzá a polgármester.

A Líceumban rendezett városi ünnepségen kívül Eger 
több pontján is ünnepeltek. A Farkas Ferenc Zeneiskola 
zongora-, hegedű- és klarinétszótól volt hangos. Az intéz-
mény és a Lenkey János Általános Iskola kapcsolata évti-
zedes múltra tekint vissza, hagyománnyá vált, hogy ezen a 
napon együtt emlékeznek. Az iskolákban a diákok prózai, 
lírai előadásokkal készültek, a Pásztorvölgyi Általános Is-
kola és Gimnáziumban hatszázötven diák együtt szavalta 
a Himnuszt.

Kitüntetések a kultúra napján
A városi ünnepségen kitüntetéseket adtak át Eger 
kulturális és művészeti életében szerepet válla-
ló szakembereknek. Gárdonyi Géza-díjat kapott 
Somfai Tiborné, Elvira néni, a népművészet te-
rületén végzett áldozatos munkájáért és Molnár 
István Géza fotóművész. Pro Agria szakmai díjat 
vehetett át dr. Nagy Sándor irodalomtörténész, 
illetve Kutas László szobrász- és éremművész. „Ki-
váló Munkáért” kitüntetést adtak át Jakab Ernőné 
Jeles Teréz festőművésznek, valamint országgyű-
lési képviselői elismerést adott át Nyitrai Zsolt 
Ludányi Andrea színházi ügyelőnek, Báder Ernő 
hegedűművésznek és Gonda László zongoristának.

Székely Bertalan Egri nők című festményének kisebb (74×59 centi-

méteres) változata 1867-ben készült, és még az alkotó életében Ernst 

Lajos gyűjteményébe került. 

Az Egri nők című monumentális (227×176,5 centiméteres) festményt 

1867-ben festette Székely Bertalan. Az olajfestményt a következő év-

ben kiállították Egerben, a helyi nőegylet gyűjtést indított a kép meg-

szerzésére. Adományokból két hónap alatt összegyűlt a szükséges ösz-

szeg, amelyből az egri nők a képet az akkori Magyar Nemzeti Múzeum 

számára megvásárolták. A nagy méretű kép hátán ma is ott a címke: 

„Az egri nők ajándékozták 1868. május 5-én”.
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Egri borok bálja 2018
Bor, étel, hangulat – mesterfokon

FOTÓ: NEMES RÓBERT

Immár 15. alkalommal rendezte meg az Egri Borbarát Höl-
gyek Egyesülete az Egri Borok Bálját. Ahogy azt már meg-
szokhattunk, a rendezvényen most is egyszerre volt jelen 
a hagyománytisztelet, a az elegancia, a felszabadultság és 
a vidámság. És ugyancsak egyszerre voltak jelen a kiváló 
egri borok és a hozzájuk illő ételköltemények.

A rendezvényt természetesen a borbarát hölgyek és az 
Egri Bikavér Borlovagrend ünnepélyes bevonulása nyitot-
ta meg, majd a szervező egyesület elnöke, Vasné Ignácz 
Katalin mondott köszöntőt. Elmondta, az egyesületük 
minden évben kitűz egy fontos célt, amely az egri borvi-

déket gazdagítja. Idén egy egri kötődésű szőlőnemesítő, 
szőlész-borász támogatását tervezik, valamint a Vincellér 
park bővítését. Habis László polgármester, a bál fővéd-
nöke Egert a legek városának nevezte, mert nem csak a 
leglátogatottabb vidéki múzeum található itt, hanem az 
ország legmagasabban fekvő szőlőterülete is. Büszkén tet-
te hozzá: : egy friss felmérés szerint a borkedvelők az Egri 
borvidéket keresnék fel legszívesebben. A bál díszvendége 
a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Tóth Ferenc 
borász volt. 

A köszöntők után jöhettek a kulináris élvezetek: a bor-
vidék legjobb boraihoz a Hotel Eger séfje, Pogonyi Zoltán 
és csapata álmodta meg a menüt.

A menü
Hízott kacsamáj bon-bon birskör-
tével és mazsolás kaláccsal – Gál 
Lajos Kamra-völgy Egri Csillag Grand 
Superior 2016.

Füstölt zeller veloute, sertésszűz, 
kápia paprikahabbal – Bukolyi Mar-
cell Rajnai rizling Válogatás 2014.

Szarvasfilé lassan sütve bébi vargányá-
val batáta pürével – Petrény Pincészet 
Big Band 2011 Egri Bikavér Superior, 
Thummerer Vilmos Egri Bikavér Grand 
Superior Nagy-Eged dűlő 2012.

Aszalt szilvás trüffel tortácska csoki 
variációkkal – Kovács Nimród Borá-
szat Soul Syrah 2015. 
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PORTRÉ

Bohus Gabriella szerint a jövő turistáinak a múltat 
egyre jobban kell ötvözni a jelennel

Eger 2017-ben Budapest után a második legkeresettebb turisztikai célpont volt Magyarországon. Évek 
óta ott van a város az élmezőnyben, amire alighanem valamennyi egri büszke, de azt valószínűleg csak 
kevesen tudják, hogy a bel- és külföldi vendégek vajon miként vélekednek a „barokk ékszerdoboz”-ról, mi 
az, ami leginkább ide vonzza őket. Az pedig talán még ennyire sem ismert, hogy a városnak bizony bőven 
vannak olyan értékei, izgalmas titkai, amelyekről még a több évtizede itt élők, sőt, a tősgyökeres egriek 
sem igazán sokat hallhattak. Egyebek mellett ezeknek a dolgoknak igyekeztünk utánajárni a város legis-
mertebb idegenvezetője, Badacsonyiné Bohus Gabriella segítségével.

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN

Eger legnagyobb vonzereje 

maga EGER

– Mielőtt belemélyednénk az idegenforgalmi-turiszti-
kai kérdésekbe, érdekelne, hogy miként is lett idegen-
vezető, mert olyanról még nem hallottam, hogy valaki 
ilyen céllal vágott neki az életnek…

–  Ez így van – mondja Badacsonyiné Bohus Gabriella –, 
jóllehet az esetemben valahol törvényszerű volt, hogy így 
alakul az életem, hiszen én az idegenvezetéssel egyfajta 
családi tradíciót viszek tovább. Mert bár édesapám a Fi-
nomszerelvénygyárban dolgozott műszaki fordítóként és 

tolmácsként, miután beszélt nyelveket, később, nyugdí-
jasként gyakran kalauzolta a városba érkező vendégeket. 
Aztán, amikor meghalt – én akkor 30 éves voltam –, mind 
a baráti, mind az ismerősi körben amolyan elvárás volt 
velem szemben, hogy folytassam az apai örökséget. Ami 
nem is esett nehezemre, hiszen már a gimnáziumi éve-
im alatt is szívesen szerveztem az osztálykirándulásokat, 
akárcsak később, már finomszerelvénygyári alkalmazott-
ként a brigádok kirándulásait, programjait. 

– Ennek lassan negyven esztendeje.  Megfogalmazta 
már önmaga számára, hogy mi a szépsége és a nehézsége 
ennek a munkának?

–  Nagy öröm számomra, hogy ezalatt a majd’ négy év-
tized alatt rengeteg embert megismerhettem, akik közül 
– talán mondanom sem kell – a legkedvesebbek a visz-
szajáró vendégek, azok, akik egy kicsit az idegenvezető 
személye miatt is jönnek újra meg újra. Ami pedig a ne-
hézségeket illeti… Valamennyi 
csoport, minden látogató új 
kihívás, ugyanis csak pár per-
cem van arra, hogy elnyerjem 
a bizalmukat, hogy nyugodtan, 
fenntartások nélkül rám bízzák 
magukat. 

– Ennyi élménnyel és tapasz-
talattal a háta mögött nyilván 
kialakult véleménye van arról, 
hogy miért szeretik ilyen so-
kat Egert, hogy mi vonzza ide 
a turisták sokaságát?

– Szerintem az igazi hívószó 
maga Eger. Mert bár sokszor 
vitatkoznak arról, hogy a lát-
ványosságaink, az értékeink 
közül mit is állítsunk a közép-
pontba – a bort, a várat, vagy 
éppen a barokk kisváros han-
gulatát, és így tovább –, nekem 
az a meggyőződésem, hogy 
ezek együttesen jelentik azt a 
vonzerőt, ami Egerbe hozza az 
embereket. 

– Ha már itt tartunk… Kik 
adják a vendégek derékhadát? 
Gyanítom, nem feltétlenül a 
fiatalok.

–  Tény, hogy diákcsoportok 
döntően az év meghatározott 
szakaszában, az osztálykirán-
dulások idején jönnek, vagyis 
folyamatos jelenlétről elsősor-
ban a családok és az idősebb ge-
nerációkhoz tartozók esetében 
beszélhetünk. Ám miután a 
városnak nagyon fontos lenne 
a 20-40 közöttiek érdeklődése 
is, ezért magam abszolút helyes 
iránynak gondolom, hogy az elmúlt években megpróbál-
tunk megfelelni a mai kor igényeinek is. Ott vannak pél-
dául az Egerhez kötődő könnyűzenei fesztiválok, amelyek 
sok olyan fiatalt csábítanak ide, akik egyébként aligha for-
dulnának meg itt.

– És mi a helyzet a külföldiekkel? Nekik ugyanis az 
1552-esesemények és a török hódoltság időszaka az ég-
világon semmit sem mond.

– Ez így van, ráadásul a magyar történelmet elég nehéz 
is lenne nekik elmagyarázni. Én úgy látom, hogy mivel 
a határokon túlról érkezők zöme nagyobb településekről 

jön, számukra főleg a barokk kisváros hangulata, nyugal-
ma, biztonsága jelent élményt. 

– Annak idején, amikor Ön elkezdte az idegenvezetést, 
sok holland vendég fordult meg itt, aztán volt időszak, 
amikor ezernyi finn érkezett ide pihenni-gyógyulni, és 
még sorolhatnám. Manapság honnan jönnek?

– Például Ausztriából és Bajorországból. De említhet-
ném a lengyeleket és az uk-
ránokat is, vagy mondjuk az 
olaszokat is. Talán kevesen 
gondolnák, de rendre akadnak 
spanyol csoportok is. Az pedig 
természetes, hogy a Felvidékről 
és Erdélyből is szép számban 
keresik fel városunkat. Hoz-
zátenném még, hogy magam 
is sokat fáradozom azon, hogy 
japán és kínai turisták is ellá-
togassanak hozzánk, amely tö-
rekvésnek már vannak látható 
eredményei.

– Az „Egri séták nem csak 
egrieknek” néven futó prog-
ramsorozat megmutatta, hogy 
vannak Egernek olyan kincsei, 
amelyekről a helyiek sem so-
kat tudnak. Említene egy-két 
ilyet?

–  Hogy mást ne mondjak, 
ott van a Törvényház és a Park 
Szálló épülete, amelyek törté-
netéről lehet érdekes dolgokat 
mesélni, noha egyetlen egri 
sem sorolná föl, ha a város lát-
nivalóiról kérdeznék. De ott 
vannak Gárdonyi Géza egri évei 
is… Magam például szerveztem 
olyan programot, amelynek so-
rán azokat a helyeket jártuk vé-
gig a városban, ahol egykoron 
Gárdonyi lakott, így például a 
Pacsirta utcát vagy épp a Tün-
dérpartot. Szóval tény és való, 
hogy a város vannak olyan ar-
cai, amiket még az itteniek kö-
zül sem sokan ismernek.

–  Akárcsak másutt, úgy 
Egerben is cél, hogy az ide látogatók a minél több napot 
töltsenek el nálunk.  Önnek lennének ötletei arra vonat-
kozóan, hogy miként növelhetnénk a vendégéjszakák 
számát?

– Az előbb már uraltam arra, hogy a múlt kincseit ötvözni 
kell korunk vívmányaival, hiszen nem lehet a végtelensé-
gig csak az elődök teremtette értékekre hagyatkozni. Épp 
ezért örülök például az Európa Kulturális Fővárosa 2023 
projektnek, ugyanis azok a dolgok, amelyek az egri pályázat 
központi elemei – így a film és a fény –, olyan új hívósza-
vak, amelyek még az eddiginél is több hazai és külföldi tu-
ristát késztethetnek arra, hogy ellátogassanak városunkba.

NÉVJEGY
Név  Badacsonyiné Bohus Gabriella

Születési hely, idő  Ózd, 1948. 05. 28.

Családi állapot  férjével, aki gépész
mérnök, 47 éve kötöttek házasságot

Gyerekek, unokák  46 éves fia a 
közigazgatásban dolgozik; egy 9 és egy 
6 éves lány unokája van

Hobbi  olvasás, zenehallgatás



20 / EGRI MAGAZIN EGRI MAGAZIN / 21

Még a 70-es években a Képes Sport hívta életre az NB I-es 
nagypályás csapatok részvételével a Képes Sport Kupát. Az 
első években Miskolcon, négy csapat részvételével, majd 
1975-től mind a 16 együttesnek „kötelező” volt az indulás. 
Miért? Akkoriban azt mondták, hogy a „holtidényt ki kell 
tölteni valamivel és a nézők igényeit is illik kiszolgálni”. A 
karácsony és szilveszter közötti időszaknak – és a TV-köz-
vetítéseknek – köszönhetően mindig teltház volt a csarno-
kokban, ami több ezer embert jelentett és a TV-ben is sokan 
követék az eseményeket. 

Heves megye első korszerű sportcsarnoka – a mai Ke-
mény Ferenc Sportcsarnok - 1978-ban készült el Egerben, 
amit fokozatosan vettek birtokba az egyes sportágak. Em-

lékszem, a teremfoci-láz akkor indult be igazán a városban, 
amikor az Eger SE nagypályás labdarúgói az 1984/85-as 
szezonban az NB I-ben játszottak. Az őszi szezonzáró után, 
1948. decemberében a Magyar Labdarúgó Szövetség NB I-es 
csapatoknak kiírt teremtornája előtt Szolnokon „melegített 
be” az Eger SE. Csank János együttese a hazaiak, a DVTK és 
a HÓDGÉP elől hozta el az első helyet. Utána jött az NB I-es 
terembajnokság miskolci selejtezője, amit az egriek nyertek 
a Békéscsabai Előre Spartacus, a SZEOL AK és a Debreceni 
MVSC előtt. Az ESE két legjobb gólvágója a nemrég elhunyt 
Horváth „Róka” János és Kiss Gyula voltak. Az újonc egriek 
így bekerültek a Budapest Sportcsarnokban rendezett né-
gyesdöntőbe az MTK-VM, a ZTE és a Bp. Honvéd társaságá-
ban. A Magyar Televízió közvetítette ezeket a találkozókat, 
illetve összefoglalókat adtak a TeleSportban, így „ország-vi-
lág” láthatta, ahogy 12-11-re nyerték első meccsüket Csep-
regiék a válogatott Nagy Antalt, Bodonyit, Garabát felvonul-
tató Bp. Honvéd ellen. Aztán jött az MTK-VM és a 11-11-es 
döntetlen, Varga Iván szépségdíjas nagy bombájával és az 
utána következő büntetőkkel, amit az Eger nyert 4-2-re. 
Az utolsó, december 19-i, szerdai játéknap előtt így az ESE 
állt az élen 5 ponttal. Zárásként az előző év bajnoka, a Zala-
egerszegi TE következett. A teremspecialista ZTE nyert 12-
8-ra, amivel az MTK-nak kaparták ki a gesztenyét, a zalaiak 
ezüst-, míg az Eger SE bronzérmes lett. 

És innen már csak három év, amikor Eger, az akkori me-
gyei napilap, a Népújság és a sportrovat vezetője, Fesztbaum 
Béla jóvoltából megrendezte a saját, megyei teremtornáját. 
1987-ben a Recsk lett a győztes, a Bélapátfalva és az Eger 

A parkett ördögei 

TEREMFOCI EGERBEN
– Idén már nem lesz Hírlap kupa! – hangzott el több fórumon és beszélgetések közben is ez a kijelentés. Bizony, a 
teremfocit szeretők körében Heves megyében sokáig ez volt az etalon, a No.1 teremtorna, ami most 31 év után – 1987-
2017 – pihenőre vonul. Az az igazság, hogy az elmúlt évtizedekben jelentős változáson ment át a hazai teremlabda-
rúgás. A központi események helyett ma már sok kisebb tornát rendeznek, akár faluhelyen is, hiszen ma jóval több a 
teremfocira alkalmas torna- vagy sportcsarnok, mint három évtizeddel ezelőtt. Azonkívül, valljuk be, nincs már akkora 
érdeklődés, mint régen. Ez a sportág is átalakult. Nézzük, hogyan!

SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN FOTÓ: LÉNÁRT MÁRTON

SE előtt. Emlékszem, alig lehetett bejutni a csarnokba, ak-
kora volt az érdeklődés. Még a lépcsőkön is ültek. 1988-tól 
televíziós felvételek is készültek a tornákról, hiszen 1988. 
február 1-vel megalakult a KTV Eger (a későbbi TV Eger), 
ami egy tornát sem hagyott ki. 

Biztos, hogy mindenkinek megvan a kedvenc emléke a 
Népújság, majd Hírlap kupákról. A kezdetek, amikor még 
„dorkó”cipőben varázsoltak az akkori legjobbak a zöld linó-
leum-borítású pályán, vagy amikor az NB I-es Vác, a BVSC, 
a Békéscsaba, valamint 1995-ben a magyar teremválogatott 
(a futsal válogatott) is fellépett! Ki emlékszik Puskás Öcsi 
bácsi dekázására a kezdőkörben? Vagy amikor az egri kispá-
lyás bajnok, Imola Bau oktatta a mezőnyt? Horváth Tamás, 
Besenyei Ferenc parádés megoldásai, kapusgólok? Nagyon 
sok érdekesség történt ez alatt a 31 év alatt.

Közben megéltük azt is, hogy a nagypályások mellett kü-
lön kispályás teremfoci szakága lett a labdarúgásnak: ez a 
futsal. Ebben is letették a névjegyüket az egriek, pontosab-
ban az Egri Fiúk. 

A 90-es évek elejére tehető a magyarországi kispályás 
foci felfutása. Sorra hirdették a különböző tornákat, baj-
nokságokat. A fővárosban, a Lőrinci Sportcsarnokban az 
1989/90-es szezonban indult a mai futsal országos baj-
nokság jogelődje a Budapesti Kiemelt Teremlabdarúgó 
Bajnokság. Ezen kezdetben a kispályás kerületi bajnoksá-
gok legjobbjai vettek részt. Ezzel párhuzamosan az egyes 
régiókban, így Kelet-Magyarországon is elindult a versen-
gés. 1992-ben a már a Hírlap kupáknál is említett Horváth 
Tamás és baráti társasága úgy döntött, hogy elindulnak a 
kelet-magyarországi tornákon. A Tóth Ferenc, Király Ta-

más, Horváth Tamás, Jegesi László, Lehnert Zoltán, Löffler 
József, Pádár Béla, Sűrű András, Szabó László, Torbavecz 
József összetételű Egri Fiúk egyből megnyerték a régió baj-
nokságát. A budapestiek is látták a döntő mérkőzéseket, 
ezért első vidéki csapatként meghívást kaptak a Budapesti 
Kiemelt Teremlabdarúgó Bajnokságba. Az 1993/94-es sze-
zon tanuló évnek számított a legjobbak között, de sikerek-
ből is akadt: tavaszi bajnokok lettek, a Téli Kupát megnyer-
ték és több különdíjas játékosa is volt már az egrieknek. 
Közben újabb csapattagok csatlakoztak és az eredményes 
szereplésüknek köszönhetően elérték azt, hogy a követke-
ző, 1994/95-ös szezontól pályaválasztóként már Egerben 
fogadhatták ellenfeleiket. Nekem innen, ezekről a mérkő-
zésekről vannak emlékeim. Én is kijártam az Aramis, vagy 
éppen a Cső-Montage elleni derbikre. Más volt ez, mint az 
akkori Hírlap Kupa-meccsek. A sportág legjobbjait hozták 
el az Egri Fiúk a Kemény Ferenc Sportcsarnokba. A kapus 
Varga László, valamint Horváth Tamás és Lechnert Zoltán 
még a magyar teremválogatottban is szóhoz jutott a len-
gyelek elleni egri mérkőzésen. Négy évet vitézkedtek a 
legjobbak között az Egri Fiúk, utána támogató híján vissza 
kellett lépniük a bajnokságtól. De a mag a városi kispályás 
bajnokságban, terembajnokságokban aztán még sokáig 
együtt játszott. 

Közben már szinte minden tornateremmel rendelkező 
településen rendeztek kispályás teremtornákat vagy ép-
pen bajnokságokat. Mátraderecskén például még megyei 
kispályás bajnokságot is szerveztek, amit szintén az Egri 
Fiúk nyerték. A 2000-es évek elején voltak olyan időszakok, 
amikor a Tinódiban, a Ráchegyi Általános Iskolában, a Ke-
mény Ferenc Sportcsarnokban és a Pásztorvölgyi Iskolában 
is egyszerre ment téli városi teremlabdarúgó bajnokság. Eh-
hez az is kellett, hogy abban az időben jóval több kispályás 
együttes létezett, mint most és akkor még nem szóltunk az 
egy-egy céghez köthető hétvégi tornákról, vagy éppen a Sza-
bó András „Zsuzsi”-féle URFA-kupákról, amelyre még a spa-
nyol Real Madrid öregfiúkat is sikerült megnyerni!! A régi 
értelemben vett teremfoci igazi „aranykora” az ezredforduló 
idejére tehető. Azóta csökken a csapatok, ezzel együtt a tor-
nák, a téli bajnokságok száma és – valljuk be őszintén - egy-
re kisebb az érdeklődés a nézők, szurkolók részéről is. Meg 
kell becsülnünk az olyan lelkes és csupaszív szervezőket, 
mint például Kovács Péter, akinek neve immár 16 éve el-
választhatatlan a Pásztorvölgyi-Felnémeti Teremlabdarúgó 
Bajnokságtól. Ki hitte volna 2002 telén, hogy mára ez egyet-
len nagy téli terembajnokság marad? Pedig ez történt…
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Eger ritmusát is érzi 
az alpolgármester

Turcsányi Dániel: A sikerágazatok összefogása adhat új lendületet a városnak

– Kétszer nem léphetünk ugyanabba a folyóba, mondta 
Hérakleitosz, de a görög bölcs nem ismerhette Turcsányi 
Dánielt, hiszen ön ebben a ciklusban immár második al-
kalommal vállalta az alpolgármesteri feladatot. Hogy látja, 
megdőlt a több ezer éves axióma?

– Lehet, hogy a folyó ugyanaz, de a víz biztosan nem. Ami-
kor annak idején, 2014-ben felmerült, hogy vállaljam a meg-
tisztelő alpolgármesteri feladatot, kitűztünk célokat, ezek kö-
zül az egyik az volt, hogy egy hatékonyabb, az önkormányzati 
erőforrásokat jobban hasznosító, átláthatóbban működő ön-
kormányzati gazdasági társasági működési rendszert hozzunk 
létre. 2015 augusztusában már a közgyűlés elé került a törzsház 
továbbfejlesztésével kapcsolatos előterjesztés, hogy valameny-
nyi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot egy cég, az 
EVAT Zrt. irányítása alá szervezzük. Nem volt egyszerű a fel-
adat, össze kellett kapcsolni a cégek gazdasági, könyvelési és 
követeléskezelő rendszereit, ami meglehetősen bonyolult jogi, 
gazdasági folyamat. Amikor látszott, hogy ez a munka egész 
embert kíván, logikusnak látszott, hogy én, aki az önkormány-
zat részéről koordináltam a folyamatot, a továbbiakban belül-
ről, vezetőként, hatékonyabban segítsem a munkát. Bár még 
most sem vagyunk az út végén, de egy jól működő, összefogott, 
átlátható önkormányzati cégcsoport stabil alapjait sikerült le-
raknunk. 

– Szerintem nincs ebben ellentmondás. Az Eger Sikeréért 
Egyesület egyik legfontosabb célja, az egri, önhibáján kívül 
hátrányos helyzetű, de ami a legfontosabb, tehetséges gyerme-
kek támogatása és ezáltal a tehetséges fiatalok megtartása a vá-
rosban. Emellett támogat olyan nemes célokat, mint a kórház 
részére eszköz vásárlása, fiatalok táboroztatása. Ilyen téren az 
önkormányzat is sokat tesz, de az egyesület oly módon tudja 
megszólítani a városlakókat, ahogy egy hivatal nem képes, ilyen 
értelemben hiánypótló. Ahogy a FesztEger rendezvény is az, 
ennek a fesztiválnak az életre hívása nagyszerű gondolat volt, 
ami látszik a látogatottságán is. Egy igazán színvonalas szóra-
kozási lehetőség az egrieknek, a környékbelieknek és a távo-
labbról érkezőknek, egyszerre populáris és egyben igazán egri. 
Mivel a zene régi szerelmem, ha a rendezvényhez egy kicsit én 
is hozzá tudok járulni, még ha csak olyan szerény mértékben 
is, mint egy péntek hajnali fellépés a diszkós pult mellett, akkor 
megteszem, ehhez szívesen adom a nevem. 

– Miközben azt mondja – és én is tudom – nem szereti a 
feltűnést…

– Valóban, egy időben azt gondoltam, ezt a fajta önkor-
mányzati munkát lehet feltűnés és közszereplés nélkül is csinál-
ni, de rájöttem, hogy nem. Jelen kell lenni, hogy az információk 
eljussanak hozzám. És közben arra is figyelni kell, hogy az in-
formációk kifelé, a városlakók felé is eljussanak, lehetőleg első 
kézből, mert ha én nem juttatom el, megszerzik máshonnan, 
de az nem biztos, hogy valós, és nem biztos, hogy jó nekem. 
Szóval most már ott tartok, hogy egy Facebook-profilon gon-
dolkodom, amit sose hittem volna magamról.

– Ilyenkor kap olyan impulzusokat, amelyeket a hivatali 
munkájában hasznosítani tud?

– Ötleteket sokszor kapok, de azt látni kell, egy város hosszú 
távú stratégiai tervek alapján működik, így ezek többsége nem 
azonnal megvalósítható, ahogy azt sokan gondolják. Ilyen téren 
a visszatérésem óta a munkám is kötött pályán mozog, hiszen 
a fontos programok már hamarabb eldőltek, úgy a Modern Vá-
rosok Program, mint a TOP pályázatok terén, az én feladatom 
ezek megvalósítása, az operatív egyeztetések és a döntéselőké-
szítések. De ha olyan impulzust kapok, ami a várospolitikába 
illik, azt nem hagyom elveszni.

– Zenekedvelő városvezetőként hogy látja, mely területek 
fejlesztése hozhat új ritmust Eger életébe a jövőben?

– Ez amennyire egyszerű kérdés, annyira bonyolult is. Sok-
szor sok helyen beszéltünk és beszélünk a város erősségeiről, 
kihívásairól, egy folyamatos swot-analízisben élünk. De amit a 
legtöbben jól látnak, az, hogy Egernek az a legnagyobb hátrá-
nya, ami a legnagyobb előnye. Az, hogy sok mindenben jó. Jó 
az idegenforgalomban, a termálvizekben, a borban, az épített és 
természeti értékekben, és ez valamennyi fejlesztésre méltó és ér-
demes. És mivel mindegyikhez jelentős számú munkahely tár-
sul, ezek az emberek azt szeretnék, ha az ő szektorukat erősíteni 
a város. Ebben megtalálni a megfelelő kohéziós erőt, hogy min-
denkinek egyformán megfelelő legyen, nagyon nehéz. Ezért ha 
valamit hosszú távon erősíteni kell, akkor az az összefogás. Ne-
kem amúgy is külön mániám a szinergiák kihasználása, ha úgy 
tetszik, a különböző szólamok összehangolása. Ennek jó példá-
ja a KULTURMA kezdeményezés, még akkor is így gondolom, 
ha közben tudom és látom, hogy bizonyos érdeksérelmek is ke-
letkeztek a nyomában. De a párhuzamosságok megszüntetése 
mindig valaki számára hátránnyal jár, viszont az önkormányzat 

– Vagyis most már nyugodtan ülhetne a babérokon a jól 
végzett munka után. Alpolgármesterként ez nem lesz köny-
nyű…

– A könnyű sosem vonzott. De komolyra fordítva, az Evat-
nál jó irányba mennek a dolgok, viszont a város olyan kihívá-
sok elé nézett, mint a Modern Városok program végrehajtása, 
valamint a Területfejlesztési Operatív Program pályázatainak 
koordinálása, amit valakinek a városvezetésből kell felügyelnie, 
koordinálnia. Én a jelenlegi önkormányzati ciklust megelőzően 
ügyvédként, gazdasági és pályázati ügyekkel, közbeszerzések-
kel foglalkoztam, azt megelőzően dolgoztam a városházán, az 
adóirodán, majd a jogi irodán, viszonylag széles a rálátásom az 
ilyen folyamatokra, amit ezeknél a feladatoknál tudok kama-
toztatni. Ezért született az a döntés, hogy visszatérek alpolgár-
mesterként, és – bár már nem első számú vezetőként – továbbra 
is folytatva a munkát az EVAT Zrt.-nél. 

– Már az első alpolgármesteri megbízatása előtt is rend-
szeres résztvevője volt az egri közéletnek – minden szinten. 
Ez most sincsen másképp, az Eger Sikeréért Egyesület alel-
nökeként adományokat gyűjt, hátrányos helyzetű tehetséges 
gyerekeken segít, közben a Bolyki-völgy színpadán hajnalig 
szórakoztatja a fiatalokat DJ Turcsányiként. Nem éppen „ro-
kon szakmák”.

működése és a városmarketing szempontjából ez a fontos. De 
ha már fejlesztés, most az M25-ös gyorsforgalmi út építése a 
legfontosabb, ez a beruházás Eger történetének mérföldköve, 
ha a nyomvonalát vállalkozások szegélyezik majd, kijelenthet-
jük, a város fejlődése új pályára állt. 

– Január vége a vizsgaidőszak vége is. Hogy sikerültek a 
vizsgák?

– Köszönöm jól… Igen, 43 évesen újra iskolapadba ültem. 
Úgy gondoltam, azokat az új tapasztalatokat, amelyeket napon-
ta szerzek immár négy éve, valahogyan rendszerezni kellene, de 
új ismereteket sem ártana szerezni a gazdaság és pénzügy vilá-
gából, ezért szeptemberben beiratkoztam a Corvinus Egyetem 
jogász-közgazdász képzésére. Az első féléven már túl vagyok, és 
mind a hat vizsgát abszolváltam. Viszont a pontos eredménye-
ket mintegy 50 évre titkosítottam…  

DR. TURCSÁNYI DÁNIEL

 1975-ben született Egerben
 1993-ban érettségizett a Dobó István Gimnáziumban
  2001-ben szerzett diplomát a Miskolci Egyetem Állam- 

és Jogtudományi karán
  2005-től ügyvédként dolgozik (jelenleg szünetel a tevé-

kenység)
 2014-ben Eger alpolgármestere lett
 2015-ben az EVAT Zrt vezérigazgatója
  2017 áprilisától ismét Eger alpolgármestere, az EVAT 

Zrt. vezérigazgató-helyettese
 Kapcsolatban él, egy gyermeke van, a 14 éves Hanna
 Hobbija a zene, a sport (tenisz, fallabda) és az utazás
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– Folyamatosan értesülhetnek az egriek, valamint tapasz-
talhatják is, hogy egyre többen járnak moziba. Hogyan sike-
rült ezt elérni?

– Amikor 2015-ben a cég élére kerültem számtalan pon-
ton láttam, hogy fejlesztenünk kell, hogy megfeleljünk 
azoknak az igényeknek, amit az egriek elvárnak tőlünk. 
Még nem tartunk ott, hogy tökéletesnek mondjam az in-
tézményünket, de nagyon sok lemaradást pótoltunk. Ha 
ezekkel megvagyunk, természetesen jöhetnek az extra 
fejlesztések, plusz modernizációk. Korábban a közeli vá-
rosokba mentek át mozizni a filmbarátok, s érezhetően 
sikerült visszacsalogatni a nézőket. Természetesen most 
is mennek mozizni máshova az emberek, bár sem hang-

ban, sem képminőségben nem kapnak többet, leginkább 
a kirándulás élménye, ami vonzó lehet. De ilyen alapon 
Egerbe is jönnek máshonnan mozizni.

– Milyen fejlesztések valósultak meg az idei évben?
– Végre sikerült elkészíteni egy stabil, jól működő rend-

szert az online vásárláshoz, így a nézők otthonról, ké-
nyelmesen megválthatják a jegyüket. A kettes teremben 
3D-vetítést fejlesztettünk. Lecseréltük a vásznat és besze-
reltettünk 3D modult, így az Uránia zárva tartása alatt is 
nézhetnek 3D-ben filmeket a nézők. Emellett megnyitot-
tuk a negyedik pénztárat az Agria Moziban, amire ugyan 
csak alkalomszerűen van szükség, de akkor nagy segítsé-
get nyújt.

Az idén is ösztöndíjjal 
támogatják a fiatal 
orvosokat Egerben
Az idei évben is ösztöndíjjal támogatja a Markhot Ferenc 
Kórház a fiatal orvosokat első szakvizsgájuk megszerzésé-
ben. Dr. Ringelhann Béla nemzetközi hírű, egri származású 
professzorról nevezte el az intézmény az elmúlt évben út-
jára indított egyedülálló és példaértékű kezdeményezést, 
melyet a kórház stabil anyagi helyezte tett lehetővé. Tavaly 
tizennyolc rezidens kötött szerződést a kórházzal, mely sze-
rint az intézmény havi bruttó 100 ezer Ft-al támogatja őket 
a szakvizsgájuk képzési ideje alatt. Az idei év első hónap-
jában már hárman jelentkeztek az ösztöndíjra és kötöttek 
szerződést. Jelenleg 21 rezidens dolgozik az egri kórházban.

A Markhot Ferenc Kórház arra törekszik, hogy minél több 
fiatal orvost készítsen fel sikeres szakvizsgára, ezért dön-
tött az intézmény vezetése az anyagi támogatás mellett. 
Az ösztöndíj névadója dr. Ringelhann Béla (1917–1999) 
professzor, aki az egri kórházban a belgyógyászaton kezdett 
gyógyítani, majd kórbonctani, belgyógyászati, hematológi-
ai és laboratóriumi szakvizsgát tett. Nevéhez fűződik az ön-
álló Központi Laboratórium létrehozása, melynek vezetője 
volt 1964-ig. Dr. Ringelhann Béla nemzetközi hírű kutató, 
orvostörténész, egyetemi tanár, az orvostudományok dok-
tora, iskolateremtő tevékenységéről is ismert. 1966-ban 
a Ghanai Orvostudományi Egyetem klinikai-kémiai pato-
lógiai tanszékének alapítója,  vezető egyetemi tanára volt 
1971-ig. Hazatérése után kapta meg kórházunkban  Mark-
hot méltó utódaként a Markhot Emlékérmet. A Központi 
Laboratórium  későbbi vezető főorvosai  tiszteletből máig 
megőrizték jeles elődjük, dr. Ringelhann Béla professzor sa-
ját kezű aláírásának bélyegzőjét, mint kedves emléket és az 
utókornak adományozták. A Dr. Ringelhann Béla Ösztöndíj 
adományozó oklevelén szerepel a professzor bélyegzője is, 
jelképezve a névadó szellemi örökségét.

„Sínen van” az Uránia Mozi felújítása, 2018-ban újra kinyit filmszínház – Sokan nem tudják, de az Agria Film Kft. a mo-
ziüzemeltetésen túl mással is foglalkozik. Melyek 
ezek a területek, és hogyan alakult az idei év ebből 
a szempontból?

– Igen, filmszolgáltatással is foglalkozunk, ami 
azt jelenti, hogy a gyöngyösi, ceglédi és ózdi mo-
ziknak mi szolgáltatjuk a filmeket. Az Uránia Mozi 
épületében található helyiségeket pedig haszno-
sítjuk, bérbeadjuk. Mindkét tevékenység eseté-
ben folyamatos bevétel és eredménynövekedés 
mutatható ki.

– Sok egrit érdekel a kérdés, hogy lesz-e még 
Uránia Mozi a városban?

– Valóban jó ideje húzódik már a felújítás, de 
az Evatnak és a városvezetésnek hála, úgy néz ki, 
már sínen van a felújítás, és 2018-ban újra meg 
tudjuk nyitni az Uránia kapuit.

– Mi fog változni az Urániában?
– Nem rendelkezünk túl nagy költségvetéssel, 

így az általam elképzelt nagy átalakulás nem most 
fog megvalósulni, de a gépészet nagy részét felújít-
juk, az előírásoknak megfelelően egy biztonságos, 
szabályosan üzemelő mozi fogja várni az egrieket. 
Fontos megemlíteni, hogy egy több száz éves épü-
letről beszélünk, ahol a régi vezetékek cseréje és 
sok más kötelező munka szükséges az újranyitás-
hoz.

Ezen felül lesznek természetesen olyan változá-
sok is, amit a látogatók is érzékelhetnek. A hom-
lokzat megújul, új képet adva a főutca ezen részé-
nek. Az előtér már nagyrészt elkészült, a büfé rész 
is változáson megy át, de technikai fejlesztések is 
megvalósulnak. Ezen felül célom, hogy az épületet 
rendezvényekre is tudjuk használni, ezzel újabb 
lehetőséget és helyszínt biztosítva a helyieknek, 
s nem mellékes, hogy gazdaságilag is fontosnak 
tartom az ingatlan minél szélesebb körű kihasz-
náltságát.

– Mik a tervek a jövőre nézve?
Az Uránia újranyitásán túl több tervünk is van: 

egyeztetve az Agria Park vezetőségével szeretnénk 
a lobby részt felújítani.

REKORD: NÉZNEK, 
MINT A MOZIBAN
Új ügyvezető került 2015-ben az Agria Film Kft., az egri mozikat üzemeltető cég 
élére. Berényi Tamás korábban az Egészségház utcai Kertmozit élesztette újjá, s ve-
zette. Már 2015-ben rekord nézőszámmal és bevétellel büszkélkedhetett az önkor-
mányzati társaság, ami azóta minden évben egyre jobb eredményt ért el, így tavaly 
is rekord nézőszámmal dicsekedhet az egri mozi. A 2017-es esztendőről, a tervekről 
és persze az Uránia Moziról kérdeztük az ügyvezetőt.
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ÚJ MOBIL-ELŐFIZETÉSSEL, 
Mobil M + Net 2 GB díjcsomag-
kombinációval, 2 év hűségidővel, 
mobil előleggel.

További feltételekről érdeklődj 
a Telekom üzletekben!

HUAWEI P10 LITE

A TELEKOMTÓL MAGENTA 1-HEZ

Az ajánlat 2018. február 2-ától visszavonásig érvényes.  2000 Mbit/s letöltési sebesség a Magyar Telekom optikai hálózattal lefedett szolgáltatási területein érhető el, a műszaki felmérés eredményeitől függően. 
Kínált feltöltési sebesség 500 Mbit/s. Garantált letöltési sebesség 300 Mbit/s. Garantált feltöltési sebesség 50 Mbit/s. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1414.

MAR002_Q1_P10Lite_VEA_TPont.indd   1 2018. 01. 29.   14:36

Telekom üzlet Eger: Telekom Partner: Térerő 2000 Kft. (Tesco)
Eger, Törvényház utca 4. (Agria Park) Eger, Rákóczi Ferenc utca 100. 
H–Szo: 9:00–19:00  V: 10:00–18:00 H–Sze: 9:00–20:00  Cs: 8:00–20:00  P–Szo: 9:00–20:00  V: 9:00–19:00
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Minden a nyelvtanulóért

További információ a (36) 411-910 telefon-
számon, és az infoeger@langwest.hu 

címen kérhető.

Langwest Nyelvi Központ
3300 Eger, Nagyváradi u. 14/C

A Langwest Nyelvi Központ az idén ismét 
színvonalas tanfolyamokkal, hasznos prog-
ramokkal, folyamatos kedvezményekkel 
lepi meg az idegen nyelvet tanulni vágyó-
kat. A nyelvtanulóink igényeinek legered-
ményesebb teljesítésére törekszünk.

A csoportos tanfolyamokra jelentke-
zőknek kezdőtől felsőfokig angol, német, 
olasz, francia, spanyol nyelvtanfolyamo-
kat ajánlunk. A kis létszámú csoportokban 
gyorsan fejlődik a nyelvtudás, garantált a 
sikerélmény. Ha a jelentkező fél évre előre 
köt szerződést 10% kedvezményt adunk a 
tanfolyam árából. A nyelvvizsgára készülő-
nek intenzív előkészítőket indítunk. A tan-
folyam során célirányosan azokat a képes-
ségeket fejlesztjük, melyek a nyelvvizsgán 
megmérettetésre kerülnek. A nyelvvizsga 
előtt állókat az előkészítők mellett felkészí-
tő tankönyvekkel, próbavizsgával, helyben 
letehető vizsgalehetőséggel várjuk. 

Amennyiben saját tempóban és időbe-
osztásban szeretne tanulni, a nyelviskola 
lehetőséget biztosít, hogy magántanu-
lóként tanuljon. Tanulóink számára igény 
szerinti tematikát, egyéni időpontokat és 
intenzitást ajánlunk, melyek gyors fejlődést 
biztosítanak. Az egyéni oktatás keretében 
tanáraink kizárólag a magántanuló nyelvi 
fejlődésére koncentrálnak, egyensúlyt te-
remtve a magas színvonalú szakmai mun-
ka és a kellemes, barátságos tanulói légkör 
között.

Tavaszi programjaink közé tartozik kétfor-
dulós országos tehetségkutató tanulmá-
nyi versenyünk, melyet általános és közép-
iskolások részére szervezünk angol, német, 
francia nyelvből 5 kategóriában. Nyelvi ver-
senyünk különlegessége, hogy a döntőbe 
jutott versenyzők BME szóbeli nyelvvizsgát 
tesznek a döntő napján. Jelentkezési határ-
idő február 6.

Másik programunkkal, melyet szintén 
február elején rendezünk meg a nyelvvizs-
gára készülőket várjuk. A BME Nyelvvizsga-
központtal együttműködve országos BME 
próbavizsga akcióban veszünk részt. An-
gol és német, szóbeli és írásbeli próbavizs-
gára lehet jelentkezni. A résztvevők tesztel-
hetik tudásukat. A középfokú és a felsőfokú 
nyelvvizsga követelményeit megpróbálva 
eldönthetik, hogy milyen esélyeik lennének 
a nyelvvizsgán.

Éljen a lehetőséggel, tanuljon új nyelvet, 
fejlessze meglévő nyelvtudását, vagy készül-
jön a nyelvvizsgájára a Langwestben! Jelent-
kezzen tavaszi programjainkra! Kedvezmé-
nyeikről, programjainkról tájékoztatást kap 
36/411-910-es telefonszámon és az infoeger@
langwest.hu címen, valamint honlapunkon.

Nehezen érti a beszédet? Egy speciális chip segíthet.
Számos embernek okoz nehézséget a beszéd 
megértése, noha a hallását még jónak érzi. Egy 
speciális hangchip segítségével a beszédértés 
képessége javítható. 

Egyre több ember számol be arról, hogy problé-
mát okoz számára mások beszédének megértése, 
leginkább társaságban és TV nézés közben. Ennek 
a hátterében a magas frekvencia tartományba eső 
hangok elvesztése is állhat, melyről sok esetben az 
érintetteknek nincsen tudomása. Az ok lehet 
keringési rendellenesség, cukorbetegség, hirtelen hallásvesztés vagy 
munkahelyi zajártalom. A magas hangok elvesztése a beszédet homá-
lyossá és érthetetlenné teszi. A hallásveszteségben szenvedők nem 
hallják vagy gyakran felcserélik az olyan mássalhangzókat, mint az s, f, 
t, k, h és g. Különösen háttérzajban vagy zenei aláfestésű TV műsorok 
esetén korlátozott a beszédértés. Akik a magas hangokat nem hallják, 
gyakran nem ismerik fel, hogy hallásproblémájuk van, hiszen a mély 
hangokat még gond nélkül megértik és sok esetben a környezetükben 
lévők rossz artikulálására fogják a beszédértési problémák okát. Ennek 

ellenére ezen emberek számára is rövid időn belül 
eljön a pillanat, amikor a félrehallások nyomasz-
tóvá válnak.

Új, speciális hangchipet fejlesztettek ki
Svájci kutatók egy új, hangchipet fejlesztettek ki, 
amely újra érzékelhetővé teszi a beszédet, különö-
sen a magas frekvencia tartományban. A chip 
felismeri, hogy milyen környezetben tartózkodik a 
beszélgető partner és csak az ő hangját erősíti fel, a 
környezet zaját elnyomja, illetve automatikusan a 

legoptimálisabb, hallásnak megfelelő beállításokat alkalmazza. A több 
szinkron mikrofonnak köszönhetően, ez a technológia képes valamennyi 
irányból érkező hangot felismerni és a másodperc töredéke alatt 
kiválasztani azt az irányt, ahonnan a beszélő hangja érkezik. A svájci 
kutatók szerint ez nagymértékben segíti a beszédértést, különösen 
társaságban. 

Jöjjön el hozzánk és próbálja ki a hangchippel ellátott készülékeinket 
kötelezettségmentesen február 1. és 28. között.

Új hangchip technológia
a beszédértés elősegítésére!

Svájci kutatók szerint érezhető segítséget nyújt
társaságban, beszélgetés közben.

Tesztelje

ingyen, saját

otthonában!

Prof. Dr. Stefan Launer, a Phonak elnökségi 
tagja és szakmai vezetője

06 80 182 182
Ingyenesen hívható telefonszámunk:

3300 Eger, Érsek út 11.
Telefonszám: 06 36 411 938

www.geers.hu

A készülékajánlat 2018. február 1-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes, új 2 év hűségidős előfizetéssel együtt legalább két, a Telekom kedvezményrendszerbe bevont otthoni és egy mobil szolgáltatással 
rendelkező ügyfeleknek. Egy Előfizető csak egyszer veheti igénybe. Új Alap otthoni telefon szolgáltatáshoz nem igényelhető. Amennyiben az előfizetőnek felróható okból az új, vagy a többi Telekom kedvezményre 
jogosító otthoni és mobil előfizetés a határozott tartam lejárata előtt megszüntetésre kerül, úgy a kapott készülékár kedvezmény egyösszegben visszafizetendő. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1414

PANASONIC TV

A TELEKOMTÓL MAGENTA 1-HEZ

További feltételekről érdeklődj a Telekom üzletekben!

0 Ft kezdőrészlet

PANASONIC FULL HD SMART TV (TX40ES400)

kamatmentes részlet (Teljes ár: 39 380 Ft)
Új mobil-előfizetéssel, Mobil M + Net 2 GB díjcsomag-
kombinációval, 2 év hűségidővel, mobil előleggel.

MAR002_Q1_PanasonicTV_VEA_TPont.indd   1 2018. 01. 29.   14:36

Telekom üzlet Eger: Telekom Partner: Térerő 2000 Kft. (Tesco)
Eger, Törvényház utca 4. (Agria Park) Eger, Rákóczi Ferenc utca 100. 
H–Szo: 9:00–19:00  V: 10:00–18:00 H–Sze: 9:00–20:00  Cs: 8:00–20:00  P–Szo: 9:00–20:00  V: 9:00–19:00
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A Vidékfejlesztési Program támogatásának 
köszönhetően, környezetkímélő technológiát 

alkalmazunk. Ma már 14 különböző 
gyümölcslevet gyártunk.

100 000 NYERTES PÁLYÁZÓ 
A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT

Dani Viktória
agrármérnök, vállalkozó

a jövőnk
Gondoskodó kezükben
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A NŐK A CSALÁDBAN  
ÉS A MUNKAHELYEN
ELINDULT EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA  LEGÚJABB PROJEKTJE, AHOL A 
KÖZÉPPONTBAN, A NŐK ÉS A CSALÁDOK ÁLLNAK EGER  ÉS TÉRSÉGÉBEN

Eger 200 millió forint európai uniós támogatást ka-
pott az EFOP-1.2.9-17-2017-00042-es azonosítószá-
mú „Eger Megyei Jogú Város Női Információs és 
Szolgáltató Központjának létrehozása” című pro-
jektre. A pályázat beadásában és a projekt megvaló-
sításában konzorciumban együttműködik Eger Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a FICSAK 
– Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma elkötelezett a család-
barát közgondolkodás elterjesztésében. Vallja, hogy a csalá-
dok védelme és jólétének erősítése az állam, az önkormány-
zatok, a civil szervezetek, az egyházak, a médiaszolgáltatók 
és a gazdasági élet szereplőinek egyaránt feladata. A fentiek 
megvalósítása érdekében felhívást tett közzé EFOP.1.2.9-17 
kódszámmal, „A nők a családban és a munkahelyen” címen, 
melyen városunk képviseletében a Polgármesteri Hivatal a Fi-
atal Családosok Klubjával közösen pályázott. A projekt során 
megvalósítandó helyi Nő-Köz-Pont célja, hogy a térségben 
élő nők családi, társadalmi és munkaerőpiaci szerepeinek 
összeegyeztetését elősegítse, a nők foglalkoztathatóságát, 
atipikus munkavégzését népszerűsítse. Az iroda többek kö-
zött ingyenes jogi, pszichológiai tanácsadásokat is nyújt majd, 
továbbá a pályázati programok mellett gyermekfelügyeletet is 
biztosít. Kiemelt feladata lesz a nők – már említett munka-

erőpiaci integrálódásán túl – a családok helyzetének javítása 
közvetlen és közvetett segítségnyújtással, a munkáltatók és a 
munkavállalók közötti együttműködés elősegítése, a család 
és a munka össze-egyeztethetőségének érdekében. Mivel a 
kiírás a nők helyzetének javításán keresztül a családok műkö-
dését célozza, így a tevékenységek során a nők elérésekor 
az egész család (apák, gyermekek, idősebb generáció/nagy-
szülők) bevonása fontos szempont. 

A Nő-Köz-Pont feladata olyan helyi hálózat létrehozása, 
amely beazonosítja, nyilvántartja, közvetíti a nők és a hozzájuk 
kapcsolható családi környezet számára a térségben elérhető 
szolgáltatásokat. A megvalósítás során az információk áram-
lása, a szolgáltatások elérhetősége, biztosítása kerül előtér-
be. A helyi hálózat kialakításánál olyan együttműködések ke-
rülnek létrehozásra, melyek ezt a célt szolgálják. Ezen együtt-
működések a helyi erőforrásokra, illetve a helyi igényekre 
fognak támaszkodni. Ehhez a Nő-Köz-Pont kommunikációs 
aktivitásokat, szemléletformáló tevékenységeket fog végez-
ni. Itt elérhetőek lesznek formális és nem formális képzések, 
fejlesztések, felkészítések is a célcsoport számára. A projekt 
három éves időtartama során cél és feladat, hogy Egerben a 
nők és a családok támogatása területén jelentős, minden ér-
dekelt és érintett számára hasznos és sikeres eredményeket 
tudjunk felmutatni. 

A Nő-Köz-Pontban és a projektben dolgozók célja a nők 
munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és 
munka összeegyeztethetőségének elő-
mozdítása helyi megoldásokkal 
és együttműködésekkel.

A projektről további in-
formáció Csomós Beá-
ta szakmai vezetőtől a 
(+36 36) 521 995-ös 
telefonszámon, illetve 
a csomos.beata@
ph.eger.hu e-mail cí-
men kérhető.

Európai Szociális
Alap
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SOROS 
MILLIÓKAT 

TELEPÍTENE BE 
AFRIKÁBÓL ÉS 

A KÖZEL-KELETRŐL
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