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DÖNTENI KELL!
Most, hogy közeledik az április 8-i országgyűlési választások időpontja nem megy 
ki a fejemből egy gondolat: vajon mekkora lesz a részvételi arány? Hányan dön-
tenek amellett, hogy felvállalják a véleményüket és behúzzák az ikszet valaho-
vá vagy otthon maradva hányan dobják sutba a demokrácia alapját, a szabad 
választás jogát? Megszámolni sem tudom hány parlamenti, önkormányzati és 
népszavazást éltem már meg. Soha sem értettem meg azokat, akik nem voksoltak 
amikor lehetett. Nincs véleményük talán? Vagy mindegy merre megy tovább ez az 
ország? Persze jól tudom- hisz hány példát látunk arra nap mint nap-, hogy éppen 
azok a leghangosabb elégedetlenkedők, akik még annyi fáradtságot sem vettek, 
hogy döntsenek amikor lehetett. Számomra a választás egy megszólítás. Kikérik 
a véleményemet valamiben. Én pedig nem rázom le magamról a válaszadást, 
mint kutya a vizet. Elmegyek és ikszelek. Mert ez a kötelességem, mint magyar 
állampolgár. Megszólítom én is Önt, Kedves Olvasó! Jöjjön és döntsön.

Megvalósul 
az M3 és eger 
találkozása

Az M25 autóút az M3-as autópálya és Eger 
összekötését szolgálja. Célja, hogy Egernek 
közvetlen, 2x2 sávos útkapcsolata épüljön 
ki az M3-as autópályával, ezáltal a városból 
Budapest - és a fővárosból Eger - minél 
gyorsabban elérhető legyen. A projekt kivi-
telezése jelenleg is folyik, a teljes beruházás 
várhatóan 2020-ban valósul meg.

Megújulnak 
a város útjai

A „Területi infrastrukturális fejlesztések” 
program keretén belül Eger Megyei Jogú 
Város több pontján út, járda és buszmegálló 
felújítási feladatokra kerül sor. A projekt 
során a városban összesen 21 ponton való-
sulnak meg felújítási munkálatok, és többek 
közt a Kossuth Lajos úti híd renoválására is 
sor kerül.

Fejlődik a déli iparterület 
alapinFrastruktúrája

Eger déli iparterületének három szakaszban 
megvalósuló fejlesztése hamarosan célvonal-
ba ér. Tavaly december 22-én már a forgalom 
számára átadásra került a Faiskola út – Ipari 
bekötő út – Szövetkezet utca felújított cso-
mópontja. A projekt befejezése pedig május 
hónap végére várható.

a jövő
Új eger

EgEr város mEgújuló 
közlEkEdési hálózata

utakon 

felé!

Kivitelező: Beruházó: Megbízó:
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HÍREK

HAMAROSAN KINYIT A 
NŐKÖZPONT
Javítanák a nők foglalkoztatási lehetőségeit

MÁRCIUS 5.
Női információs központ kezdi meg működését Egerben is. 
A kezdeményezéssel a nők úgynevezett atipikus foglalkoz-
tatásának lehetőségeit segítenék kiaknázni. A központok-
ban többek között segítenek felkészülni az állásinterjúra 
és képzéseket szerveznek, miközben biztosítják a résztve-
vőknek a gyermekfelügyeletet is. A munkáltatóknak pedig 
információkat adnak ezen foglalkoztatási formákról és a 
toborzáshoz is adnak ötleteket. 

PÁRBAJOZTAK A 
BIKAVÉREK
Egri és Szekszárdi borokat népszerűsítettek

MÁRCIUS 2.
Tizennyolc egri és tizenöt szekszárdi pincészet népszerűsí-
tette borait Budapesten a Bikavér Párbajon. A rendezvény 
célja nevével ellentétben valójában nem a versengés, ha-
nem a két eltérő karakterű bikavér népszerűsítése. A szak-
ma képviselői mellett a nagyközönség is megkóstolhatta a 
vörösborokat. A 2017-ben a Hungarikumok közé beválasz-
tott Egri Bikavér rendkívüli sikert aratott a párbajon.

KÖZEL 8 MILLIÓ FORINTRA 
PÁLYÁZHATNAK

Szakmai programok és kulturális rendezvények

MÁRCIUS 6.
Konferenciákra és közcélú tevékenységek támogatásá-
ra pályázhatnak a helyi civil szervezetek. Emellett idén 

is folytatódik az Egri Ifjúsági Zenei Program, melyben a 
fiatal zenészek kapnak próbaterembérlésre, koncertszer-
vezésre, illetve lebonyolításra támogatást. Az Eger Város 

Ösztöndíjasa pályázattal pedig a fiatalok pályakezdését 
segíti az önkormányzat.

BETELEPÍTÉS
Az ellenzéki tervek miatt aggódnak a 

polgármesterek

MÁRCIUS 7.
Eger, Felsőtárkány és Füzesabony polgármesterei közö-
sen emelték fel a hangjukat az ellen, hogy migránsokat 

telepítsenek a Dobó István Laktanyába. Ez az épület 
is egy abból a 20 használaton kívüli katonai létesít-

ményből az országban, ahová kormányváltás esetén a 
baloldal migránsokat szállásolna el. A polgármesterek 

egyetértettek abban, hogy ez nagy mértékben rontaná 
a közbiztonságot és hátrányosan hatna a turizmusra is.

AGRIA NYÁRI JÁTÉKOK
Június 8-ától látogathatók a szabadtéri 
előadások a Líceumban

MÁRCIUS 9.
Nagyoperettek, bohózatok, musicalek, vígjátékok és 
gyermekelőadások is szerepelnek az Agria Nyári Játékok 
idei műsorán. Az Egri csillagok filmfeldolgozását húsz év 
után idén először új szereplőgárdával láthatja a közönség. 
A történelmi musicalen kívül három bemutató is színpadra 
kerül. Emellett vendégjátékként a Lili bárónő és a Csókos 
asszony című nagyoperett, illetve a Hófehérke, a Pál utcai 
fiúk és a Robin Hood című musical is megtekinthető.

REKORDKÍSÉRLET
Száznyolcvan gyereket emeltek a magasba

MÁRCIUS 11.
Különleges világrekordkísérletet tartott a Három Királyfi, 
Három Királylány mozgalom az ország 19 településén, 
köztük Egerben is. A családok és a gyermekvállalás 
fontosságát hangsúlyozó programon az egri bevásárló-
központban száznyolcvan gyermeket emeltek a levegőbe 
szüleik, nagyszüleik. 2018-at a kormány a Családok évének 
nyilvánította, a mostani rendezvény ennek a nyitánya volt. 
A fiatalokat gyermekvállalásra szeretnék ösztönözni.

MÁSKÉNT LÁTNI
Előadássorozat indult a közintézményeknek

MÁRCIUS 13.
A Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete 

kezdeményezésére a NAV Heves Megyei Igazgatósága, a 
Heves Megyei Kormányhivatal, a Makhot Ferenc Kórház, 
az Egri Törvényszék, a KMKK Közlekedési Zrt., valamint a 

Polgármesteri Hivatal jelentkezett. A programsorozat célja, 
hogy segítse a dolgozókat a látássérült emberekkel való 
érintkezésben. Ennek jegyében előadásokat, interaktív 

beszélgetéseket és eszközbemutatót szerveztek.

ÚJRA KINYIT AZ URÁNIA
Kívül és belül is újdonságok várják a nézőket

MÁRCIUS 20.
Megújult külsővel, restaurált belső térrel, új színekkel 

várja vissza a nézőket az Uránia Mozi. A még 2016-ban 
bezárt Széchenyi utcai épületben a szolgáltatások 

tovább bővülnek, ahogyan a büfé kínálata is kap némi 
frissítést. Az épület belső tereit akadálymentesítik. A 

nagyteremben kicserélik a székeket és eltávolították az 
asztalokat. A megnyitóra premier előtti vetítéssel ké-

szülnek. A felújítás költségeit egyenlő arányban állja az 
önkormányzat, az EVAT Zrt., valamint az Agria Film Kft.
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HELYI POLITIKA

Habis László:
„TÖRTÉNELMI LÉPTÉKŰ 
FEJLESZTÉS EGERBEN”

Teljesen megújulhat a Sas út és átépítik az itt található kereszteződést, de előrelépés történt az intermodális csomópont 
előkészítésével kapcsolatban is. Egyebek mellett erről is beszélt a TV Eger Fogadóóra című műsorában Habis László 
polgármester.

SZERZŐ: GAY KRISZTINA FOTÓ: NEMES RÓBERT

– Hol tart most Eger abban a fejlődésben, amelyet négy 
évvel ezelőtt célul tűztek ki?
– Meggyőződésem, hogy a fejlődés sokkal gyorsabbá, in-
tenzívebbé vált. Ebben nem kis szerep jutott annak, hogy 
körülbelül három évvel ezelőtt itt járt Orbán Viktor minisz-
terelnök úr és a megyei jogú városok közül másodikként 
Egerrel kötötte meg a kormány a Modern Városok Prog-
ram megállapodását. Emellett tavaly év elején aláírtunk a 
Miniszterelnökséggel egy egymilliárd forintos infrastruk-
túra-fejlesztési keretszerződést. Uniós források is rendel-
kezésünkre állnak, illetve a város a saját erőforrásait is 
mozgósította a fejlődés érdekében. Az, hogy az idei eszten-
dő költségvetési főösszege megközelítette a negyvenmilli-
árd forintot és ennek több, mint a fele felhalmozás, beruhá-
zás, felújítás, ez jelzi azt, hogy történelmi léptékkel mérve 
is jelentős fejlődésen megy keresztül a város.

– Aki Egerre gondol, annak mindenképpen eszébe jut az 
Egri csillagok és a vár. Ez utóbbi is kiemelt fejlődésen ment 
keresztül az elmúlt évek során és további fontos beruhá-
zások várhatók a Modern Városok Program részeként.

– A várrekonstrukció több pilléren nyugszik. A Nem-
zeti Kastély és Vár Program keretében mintegy kilenc-
száz millió forint értékű kivitelezési munkát hirdettünk 
meg, de néhány tízmillió forint erejéig a város is szere-
pet vállal a finanszírozásban. Ebből az összegből valósul 
meg a Tinódi téren a térvilágítás megújítása, valamint a 
déli főbejárat burkolatcseréje. Épül egy új fogadóépület 
és megtörténhet a Varkoch-kapubástya visszaépítése. A 
Zászló dombbal kapcsolatban is komoly terveink vannak, 
ugyanakkor reméljük, hogy jut pénz az úgynevezett Ci-
póosztó ház rekonstrukciójára is. Ezek a fejlesztések el-
sősorban turisztikai szempontból jelentősek. (A Modern 
Városok Programnak köszönhetően rendelkezésünkre áll 
az a több, mint négy és fél milliárd forint, amely a be-
ruházások folytatásának garanciája. A miniszterelnök 
úr látogatásakor abban állapodtunk meg, hogy a tanul-
mánytervek elkészültével bemutatjuk az eddig elvégzett 
munka eredményét. Ebbe már beletartozik a Provizori 
palota újjáépítése, a gótikus palota teljes rekonstrukciója 
és akadálymentesítése, illetve az északi bástyarendszer 
rendbetétele.

– Eger életében kiemelkedő szerep jut a sportnak is. Ez-
zel kapcsolatban is komoly beruházás várható.

– A Nemzeti Úszó és Vízilabda Központ építése része-
ként már a nyáron átadhatjuk a sportolóknak a megújult 
Bárány uszodát, amely teljes mértékben az utánpótlás-
nevelés szolgálatába áll. Ez összességében egy több mint 
kétmilliárd forintos beruházás. A közeljövőben elindulhat 
a vizes centrumot kiszolgáló parkolóház közbeszerzési el-
járása is. Ugyanakkor újabb fázisához érkezett egy szál-
loda és úszóközpont tervezése, s a Nemzeti Úszó és Vízi-
labda Központ úgy válik teljessé, hogy a Bitskey Uszodát 
egy fűtött folyosóval összekötjük a Báránnyal és a később 
ugyanitt megépülő, 10 pályás, új uszodával. Mindez együtt 
egy egyedülálló egységet alkot majd, egy helyen biztosítva 

az edzőtáborok és versenyek résztvevői számára a vízi- és 
szárazföldi edzést és a szálláslehetőséget is.

– Hol tart az intermodális csomópont megvalósítása?
– Zajlik a részletes megvalósíthatósági tanulmány fe-

lülvizsgálata. A projekt előkészítésének, tervezésének 
teljes költségvetése eléri a több száz millió forintot. De 
fontosak a kapcsolódó beruházások is. A TOP-os forrása-
inkat a kormány megemelte. A következő hetekben a Sas 
út rekonstrukció közbeszerzési eljárását is meg tudjuk in-
dítani. A fejlődésből nem marad ki a belváros sem, hiszen 
a korábban megkezdett programot szeretnénk folytatni. 
Például a volt Tiszti Klub épülete a teljes felújítást követő-
en kulturális közösségi célt szolgál majd.

– A fejlesztések hátterében komoly előkészítő munka 
áll. Mind a város, mind pedig az országgyűlési képviselő 
aktívan lobbizik a kormányzatnál azért, hogy ezek tervek 
megvalósulhassanak.

– Valóban, ebben a munkában komoly érdeme van 
Nyitrai Zsoltnak, Eger és térsége országgyűlési képvise-
lőjének, aki koordinálja a megyei fejlesztéseket. Rend-
szeresen egyeztetünk a fejlesztésekről és meghatározzuk 
azokat a pontokat, amelyekben kormányzati segítségre 
van szükség. Egy ilyen fajta, szervezett lobbiháttér nélkül 
sokkal nehezebb lenne a terveink megvalósítása.

– Az önkormányzatnál – mondhatjuk – mára komoly 
hagyománnyá vált, hogy a döntések előkészítésébe be-
vonják a civil szervezeteket is. Miben nyújthatnak ők se-
gítséget?

– A civilek ott vannak a döntések előkészítésében és a 
városi stratégiáinkat is véleményezik előzetesen. Egy futó, 
uniós projektünk a Felsőváros közösségi életét támogatja, 
s ebben igen erőteljes a civil részvétel. Hasonló a Szala 
városrész rehabilitációját szolgáló programunk folytatása 
is. Emellett léteznek olyan városi közszolgáltatások, ame-
lyeknél civil jellegű szerveződéssel kötöttünk megállapo-
dást a munka elvégzésére. Számítunk és építünk rájuk a 
jövőben is.

– A Modern Városok Program több pilléren nyugszik. Leg-
főbb eleme az M25-ös építése. Ez a beruházás hol tart most?

– Több évtizedes várakozás után született meg az a 
döntés, hogy nem csak közvetlen összeköttetés létesül 
Eger és az autópálya között, hanem megépül egy minden 
forgalombiztonsági követelménynek eleget tevő négysá-
vos út, amely elkerüli a lakott területeket. Az egriek het-
venöt százaléka mondta azt egy kérdőíves felmérésnél, 
hogy ezt a beruházást tartja a legfontosabbnak. Különös 
jelentősége van ennek a fejlesztésnek mind az itt lakók, 
mind a város ipara, sőt a turizmus szempontjából is. A ter-
vek szerint ez év végéig az északi szakasz kivitelezése és az 
átadása is megtörténik, Nagytályáig használatba vehető 
lesz. További két év múlva megvalósul a teljes beruházás, 
összesen mintegy hatvanmilliárd forintból.

– Ha egy kicsit távolabb nézünk és elkészül az M25-ös, 
akkor hosszútávon milyen kézzelfogható gazdasági jelen-
tősége lesz?

– Egyrészt garantáltan rövidebb idő alatt lehet majd 
eljutni Budapestről Egerbe, illetve fordítva és biztonságo-
sabb is lesz az utazás. Az ipari befektetők számára pedig 
felértékelődik az egész térség. Nagyon szerencsés, hogy a 
déli iparterület közvetlen szomszédságában csatlakozik be 
ez az út, hiszen az egy másik fontos projektünk. Májusban 
a déli feltáró út vasúti átkelési szakaszai is megépülhet-
nek. Ugyanakkor a Külsősor útnál északi irányban, a vasút 
felé is elindul a TOP-os forrásból finanszírozott beruházás. 
A déli iparterület fejlesztéséhez kaptunk kormányzati for-
rást, amiből megvalósulhat az elektromos ellátás kiépíté-
se és az infrastruktúra fejlesztése. A vasútnál pedig egy 
gyalogos, kerékpáros átkelési pont is épül.

– Mekkora területen valósul meg a déli ipari park és mi 
lesz itt valójában?

– Egyrészt zajlik egy, a város történetében egyedülálló 
méretű ipari csarnoképítés. Áprilisban elkezdődik a gépek 
telepítése és elindul a próbaüzem. A magánberuházó és a 
kormány megállapodása révén egy több milliárd forintos 
munkahelyteremtési program valósul meg.

A következő két évben közel nyolcszáz új munkahely lé-
tesülhet egy több, mint tízhektáros területen, de a közel-
jövőben újabb tíz hektár hasznosítása kezdődhet el. Ezál-
tal a déli iparterület gazdasági szerepe rendkívüli módon 
felértékelődik.
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SZÁZÖTVEN ÉV UTÁN 
EMLÉKEZZÜNK A EGRI NŐKRE!

szerző: szecskó károly

Városunkban állították ki Székely Bertalan Egri nők alkotásá-
nak egyik változatát, amely a Magyar Nemzeti Múzeumban 
őrzött kép előzményeként készült. A korábban magántulaj-
donban álló festményt a magyar állam vásárolta meg. Ez az 
alkotás Eger szimbóluma, a szabadságot, a hazaszeretetet 
és a küzdeni akarást jelképezi. Cikkünkben saját kutatásunk, 
valamint Bakó Zsuzsanna, Breznay Imre és Kiss Péter alapján 
mutatjuk be a méltán híres festmény históriáját. 

A művész első ötlete és a végleges változat között több év 
telt el, és ezen idő alatt számos tanulmányt készített, ame-
lyek jórészét a Magyar Nemzeti Galéria őrzi. Az Egri nők első 
vázlatát – amely még fekvő formátumú volt – 1856-ban ké-
szítette el, és kiállításon is szerepeltette. Egy évvel későbbi 
változaton a női alak középen némileg elkülönült, de igazi 
kiemelése még nincs. Az 1859-ben keletkezett újabb tanul-
mány szintén fekvő formátumú volt, de a központi nőalak 
szinte teljesen hiányzott. Pontosabban a kép bal oldalán állt, 
amint egy társnőjével együtt követ készül dobni az ellenség-
re. A vázlatok alapján 1856–1859 között a művész az Egri nők 
képének tervét elsősorban mozgalmas csatajelenetnek kép-
zelte el. 

Székely Bertalan 1859. után is tovább foglalkozott az egri 
nők témájával, és ezek a vázlatai már lényegi változást je-
leztek. A művész ifjúkori naplójában található az 1860-ban 
készült öt vázlat közül három, s a formátum állóra válto-
zott. A nőalak még mindig egy kosár követ tartott kezében, 
de már jobban elkülönült a többiektől. Az egy évvel később 
készült vázlatokon pedig a központi kiemelt nőalak kezében 
már nem kövekkel teli kosár, hanem kard látható. A későb-
bi olajvázlatok már a végleges festmény előtanulmányai 
voltak. Amikor a művész 1867-ben megfestette a végleges 
képet először Bécsben, majd a fővárosban, s 1868-ban Eger-
ben mutatták be. Az Eger című lap március 26-i számában 
az alábbi hír olvasható: „Székely Bertalannak Eger város hősi 
védelmét 1552-ben előtüntető nagy olajfestménye Pestről f. 
hó 23-án városunkba érkezett, s a lyceumi díszteremben ápril. 
24-ig tetszés szerinti belépti díjért, az utolsó héten pedig ingyen 
megtekinthető.”

Egerben Nánásy Mihályné Csernyus Amália (?1821–?1895) 
1860. február 24-én Kazinczy Ferencre emlékezve kezdemé-
nyezte az Egri Olvasó Nőegylet létrehozását, amely decem-
ber 20-án Eger és Vidéke Olvasó és Jótékony Nőegyletté ala-
kult. Az egyletet 1862-ben politikai okból betiltották, s 1867-
ben, amikor folytatódhatott az egyesületi élet, Hevesmegyei 
Jótékony Nőegylet lett a neve. Az Egri Olvasó Nőegylet első 
elnöke Nánásyné volt, majd öt évvel később alelnökké válasz-
tották. Javaslatára gyűjtést kezdeményeztek az Egri nők fest-
mény megvásárlására. Megjelentek az ívek, a következő szö-
veggel: „Aláírási ív Eger várának hősies megvédését ábrázoló 
képnek a Nemzeti Múzeum számára leendő megszerzésére.” 

Az egyletben a gyűjtés miatt kenyértörésre került sor, mert 
a kezdeményező és még sokan ragaszkodtak a festmény 
megvásárlásához, a másik párt pedig az összeget árva- és 
szegényház céljára akarta fordítani. Végül a képet megvet-
ték, s hátán ma is ott a címke: „Az egri nők ajándékozták 1868. 
május 5-én.”

A festmény 1868. március 23-án érkezett Egerbe, ahol a 
Líceum dísztermében állították ki. A Nőegylet vezetősége 
május 1-jén elküldte a Magyar Nemzeti Múzeumba. A külde-
ményt május 8-án az igazgató Kubinyi Ágoston levélben kö-
szönte meg. „Tisztelt Nagysád! Vettem Nagysádnak f. május 
hó 1-éről kelt becses levelét és vettem tegnap Székely Bertalan 
Eger várának hős védelmét ábrázoló jeles festményt, amely 
Nagysádnak indítványozására és hathatós eszközlésére az 
egri lelkes nők részéről létesíttetett és nemzeti múzeumunknak 
nagylelkűleg átadatott. Fogadja tehát mind Nagysád, ki e vál-
laltnak éltetője volt, mind általában a tisztelt egri nők, kik őseik 
nyomdokait követve, a jelenkor igényeihez képest, a nemzeti 
művészet és nemzeti múzeum pártolásában is tanúsíthatják a 
honszeretetöket, intézetünk hálás köszönetét. Pest, 1868. évi 
május hó 8-án.”

A képhez készült tanulmány még Székely Bertalan életé-
ben került Ernst Lajos műgyűjtőhöz. A Magyar Állam a kö-
zelmúltban megvásárolta azt, s az Érseki Palota Turisztikai 
Látogatóközpontjában augusztus közepéig térítésmentesen 
megtekinthető. Székely Berta-
lan festménye hirdeti az egri 
nők 1552-ben tanúsított 
elévülhetetlen bátorságát, 
valamint a nemzeti kultú-
ra felemeléséért munkál-
kodó nők hazafiságát. 
Reményeink szerint 
a festmény és histó-
riája arra ösztönzi 
Eger polgárait, hogy 
a jövőben minél 
többen meg-
tekintsék 
azt. 

Nemzeti Ünnep
A hagyományokhoz híven a Bazilikában szentmisével kezdő-
dött az idei március 15-ei ünnepségsorozat a városban. Ez-
után a Petőfi szobornál az Eszterházy Károly Gyakorlóiskola 
diákjai adtak műsort, melyben az 1848-as hősökre emlékez-
tek. Habis László polgármester ünnepi beszédében Kölcsey 
Ferenc gondolatát idézve a haza fontosságát, a magyarság 
szellemi örökségének megtartását és átadását hangsúlyozta: 
„A haza örök és nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely 
van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz. Mindenki azért tartozik 
felelősséggel, ami és aki az övé. E felelősség elől a magyar ember 
nem elfut, hanem vállára veszi annak terhét és engedi, hogy cse-
lekedjen általa a hazaszeretet.” fotó: nemes róbert



10 / EGRI MAGAZIN EGRI MAGAZIN / 11

Egy hónappal az országgyűlési választások előtt az Eger-
Hírek által rendelt közvélemény-kutatás segítségével 
objektív képet kaphatunk a Heves megyei 1-es válasz-
tókerület erőviszonyairól. Portálunknak a Nézőpont In-
tézet reprezentatív kutatást végzett, amelyből kiderül, 
hogy utcahosszal vezet a kormánypárti képviselőjelölt 
az egri választókerületben. A felmérés szerint Nyitrai 
Zsoltra voksolna az összes megkérdezett 42 százaléka, a 
biztos szavazók körében pedig 52 százalék támogatná a 
Fidesz-KDNP jelöltjét. Az ellenzéki jelöltek gyakorlatilag 
esélytelenek, az MSZP-DK közös jelöltjére, Kertészné Kor-
mos Noémira az összes megkérdezett 7 százaléka, a biztos 
szavazók 10 százaléka voksolna. Mirkóczki Ádámra , a Job-
bik képviselőjelöltjére az összes megkérdezett 12 százalé-
ka, a biztos szavazóknak pedig a 16 százaléka szavazna.

A Nézőpont Intézet felmérése tökéletesen rávilágít arra, 
hogy nem működne az átszavazás a baloldal és a Job-
bik szimpatizánsainak körében. Az ellenzéki, de nem az 
MSZP-DK jelöltre voksolók 60 százaléka nem szavazna át 
az MSZP-DK jelöltjére. Az ellenzéki, de nem Jobbikos je-
löltre szavazóknak pedig a 46 százaléka nem szavazna át 
a Jobbikos jelöltre.  

Amennyiben tehát a Jobbik jelöltje visszalépne a bal-
oldali jelölt javára, a Jobbik szimpatizánsai jórészt távol 
maradhatnak a voksolástól, de legalábbis elégedetlenül 
távoznak az urnától, hogy nem tudtak a pártjuk jelöltjé-
re szavazni, ezután pedig még inkább kiábrándulnának 
pártjukból. Ugyanez a helyzet, ha a baloldal lépteti vissza 
jelöltjét a Jobbik javára. A kutatásból kiderül, hogy a job-
bikos Mirkóczki Ádámot ráadásul a választók 73 százaléka 
nem szeretné fontos pozícióban látni, vagyis rendkívül 
magas az elutasítottsága. A legalacsonyabb elutasítottság-

NEM MŰKÖDIK AZ ÁTSZAVAZÁS EGERBEN
750 fős, reprezentatív választókerületi kutatásunk alapján nem működik az átszavazás pártszínekben 
induló jelöltekre

SZERZŐ: CSÁSZÁR FERENC

A Fidesz-KDNP képviselőjelöltjének győzelmét vetíti előre az EgerHírek számára, a Nézőpont Intézet által, Heves me-
gye 1-s számú választókerületében készített reprezentatív közvélemény-kutatás eredménye. Nyitrai Zsolt minden ösz-
szehasonlítás szerint a legnépszerűbb politikus Egerben, és a biztos szavazók körében több mint ötven százalékon áll. 
A felmérés rávilágít arra is, hogy a kormánypárti jelölttel szemben csak egy  független, integrálni képes riválisnak lehet 
halvány esélye a mandátum megszerzésére.    

gal az ellenzéki indulók közül Komlósi Csaba, az LMP je-
löltje rendelkezik, őt pusztán a szavazók 28%-a nem látná 
szívesen politikai tisztségben.

A különböző átszavazási lehetőségeket mérve hasonló 
következtetéseket vontak le más közvélemény-kutatások 
is a közelmúltban, ilyen volt a Közös Ország Mozgalom1 
egyes választókerületekben történt mérése is. Szegeden 
például ha a jobbikos jelölt lépne vissza az MSZP-Párbe-
széd aspiráns javára, akkor utóbbi nyerné a mandátumot, 
de a baloldal visszalépése esetén a Jobbik képviselőjelöltje 
vereséget szenvedne a kormánypárti riválistól.

A Nézőpont Intézet felmérése rávilágít arra is, hogy 
Nyitrai legyőzésére minimális esély akkor lehet, ha az el-
lenzék nem Kertészné vagy Mirkóczki mögött sorakozik 
fel, hanem egy független, szimpatikus jelöltet támogat. 
A felmérés időpontjában még nem volt ismert az összes 
induló képviselőjelölt, de ilyen személy lehet például Vá-
mos Csaba, a Kéményseprők Országos Szakszervezetének 
vezetője, aki függetlenként indul Egerben április 8-án. 
Ebben a felállásban  szorosabb eredmény születhetne, de 
ez persze nagyban függ a jelölt szavazatintegráló képes-
ségétől.

A felmérés kitér arra is, hogy a választópolgárokat leg-

inkább a jelölt választókerülettel való törődése (72 száza-
lék), tisztességessége (71 százalék) és felkészültsége (67 
százalék) befolyásolja a szavazásnál. Ezen jellemzők közül 
mindhármat legnagyobb arányban Nyitrai Zsoltra tartják 
jellemzőnek: 58 százalék szerint törődik a választókerület 
gondjaival, 56 százalék szerint tisztességes és 67 száza-
lék szerint felkészült a kormánypárti képviselő. A nega-
tív tulajdonságokat nagyon kevesen tartják jellemzőnek 
Nyitrai Zsoltra és egyébként a többi képviselőjelöltre is. A 
fenti választói preferenciák szerint Mirkóczkinak komoly 

hátrány lehet, hogy nem a választókerületben lakik, hi-
szen így kevésbé tartják hitelesnek, hogy az itt élők prob-
lémájával törődne megválasztása esetén.

A jelöltek közötti versengés várható kimenetelét erősítik 
a pártpreferenciák, vagyis az egyes politikai erők népsze-
rűsége. Ha most vasárnap lennének a választások, az ösz-
szes megkérdezettnek a 41 százaléka, a biztos szavazóknak 
pedig az 52 százaléka a Fidesz-KDNP-re voksolna. A Job-
bikra a megkérdezettek 10 százaléka, a biztos szavazóknak 
pedig a 12 százaléka szavazna. Az elsődleges pártpreferen-
ciával rendelkezők negyede nem szavazna saját pártján kí-
vül más politikai pártra. A másodlagos preferenciával nem 
rendelkezők aránya a Jobbik (52 százalék) és a Fidesz-KD-
NP (47 százalék) szimpatizánsainál a legmagasabb.

A pártszimpátia átlagok alapján egyértelműen a Fi-
desz-KDNP a legrokonszenvesebb párt a választókerü-
letben (5,4 átlag). A második helyen a Jobbik áll 3,2-es 
átlaggal.

1 https://index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/03/07/sza-
bo_sandor_az_eselyes_ellenzeki_szegeden_kozos_orszag_moz-
galom_kutatasa/

Migránstábor lehetne a laktanyákból
Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő és Nyitrai Zsolt, a kormánypártok országgyűlési képviselője Eger-
ben, a Dobó István laktanya előtt arra figyelmeztetett, hogy Karácsony Gergely az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelölt-
je migránsokkal töltené meg a használaton kívüli laktanyákat.

SZERZŐ: CSÁSZÁR FERENC

Az érintett laktanyák egyike az egri, ahová akár több ezer beván-
dorlót helyeznének el az ellenzéki pártok, amennyiben döntési 
helyzetbe jutnak – hangsúlyozta Deutsch Tamás. Megjegyezte: az 
ellenzéki összefogás mindezt uniós forrásokból tenné lehetővé. 
Azt is elmondta, hogy ezek a pártok az elmúlt hónapokban igye-
keznek eltitkolni a migrációval kapcsolatos álláspontjukat.

Nyitrai Zsolt Eger és térsége országgyűlési képviselője ugyanak-
kor kijelentette: sem az egriek, sem a környékbeli települések lakói, 
sőt a Heves megyeiek sem kérnek a migránsokból. Ha baloldal és 
Karácsony Gergely terve valósulna meg, akkor párhuzamos tár-
sadalmak jönnének létre, kialakulnának a tömegszállások, gettók, 
majd a no-go zónák. Erre számos példa van már Nyugat-Euró-
pában. Az április 8-ai választás tétje az ország megvédése – zárta 
gondolatait Nyitrai Zsolt.

„A Jobbik soha nem akart és nem is fog migránsokat telepíteni 
az egri laktanyába” – jelentette be ezt követően Mirkóczki Ádám. 
Az ellenzéki párt országgyűlési képviselőjelöltje aláhúzta, bár a 
kormányzat ennek folyamatosan az ellenkezőjét hangoztatja, ők 
számos egyéb módon hasznosítanák az épületet. – A kormányzati 
vádakkal ellentétben soha nem volt olyan tervünk, hogy beván-
dorlókat telepítsünk a laktanyába, mi sem szeretnénk, hogy mig-
ránsok lepjék el hazánkat. Sőt, pártunk választási győzelme esetén 
újra visszaállítanánk a 2008-ban megszüntetett határőrséget, hogy 
a műszaki határzáron felül is legyen védelmi vonal a bevándorlók 
megfékezésére – fejtette ki a politikus.

Szavait árnyalják a párt elnökének korábbi nyilatkozatai. Vona 
Gábor 2015-ben az EchoTv-nek úgy nyilatkozott: a kerítés, az egy 

hatalmas bukás, a kormány bevándorláspolitikájának a bukása, 
„totálisan” alkalmatlan Magyarország megvédésére. Az RTL Klub 
egyik műsorában pedig azt mondta a Jobbik elnöke, hogy el lehet 
gondolkozni azon: kvóták alapján osszunk szét pár ezer migránst 
az Európai Unió tagállamai között.   

Kérdés, hogy egy esetleges ellenzék választási győzelem után, 
baloldali pártokkal koalícióban miként alakítanák a migrációs 
politikát. Karácsony Gergely, az MSZP- Párbeszéd miniszterel-
nök-jelöltje, illetve pártja korábban rendszeresen „vasfüggönynek” 
nevezte a déli határon épített kerítést, és ellenezte azt. A Párbeszéd 
szerint a kerítés „csak a gyűlöletkeltést szolgálja, 2015 júliusában 
fel is szólították a kormányt, hogy „azonnal hagyja abba annak 
építését.”

VÁLASZTÁS 2018
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„Nyitrai Zsolt nemcsak a munkatársam, hanem a 18 éve a 
barátom is” – kezdte a beszélgetést Szijjártó Péter külgazdasá-
gi és külügyminiszter. „Ha segítségként értékeli, hogy eljövök 
ide, akkor itt a helyem. Az egriek számára is szeretnénk egyér-
telművé tenni, hogy a választásnak különösen nagy tétje van: 
bevándorlóország leszünk-e vagy sem. Olyan kormánya lesz-e 
az országnak, amelyik meg akarja vívni az illegális bevándor-
lás elleni harcot vagy olyan, amelyik fel akarja adni azt. 

Ha az egriek Nyitrai Zsoltot küldik a parlamentbe, akkor 
az ő szavazatára már egészen biztosan számíthatnak azon 
az oldalon, amelyik harcolni akar az ország szuverenitásáért. 
Ellenkező esetben, ha nem őt küldik a parlamentbe, akkor az 
ellenzék erősödik, és az ellenzéki pártok bevándorlóországgá 
tennék Magyarországot.

– Az egriek számára mit jelentene, ha migránsokat 
engednénk be az országba? Az elmúlt napokban felme-
rült annak a lehetősége, hogy az ellenzéki politikusok 
migránstanyává tennék a Dobó István Laktanyát is.

– Ez szimbolikus jelentőségű, hiszen Dobó István az or-
szágot védte, az ellenzék meg a róla elnevezett laktanyát 
odaadná a migránsoknak. Az Unióban arról zajlik a vita, 
hogy a kötelező betelepítési kvótát bevezessék-e vagy 
sem. Brüsszel rá akarja erőltetni a kvótát a tagállamokra, 
a magyar kormány álláspontja szerint azonban a kötele-
ző betelepítési kvóta teljesen ellentétes Magyarország és 
Európa érdekeivel, hiszen gyakorlatilag meghívást jelent 
migránsok további milliói számára. Az Európai Parlament 
már egy olyan döntést is hozott, hogy a kvóta vagyis a be-
telepítés legyen folyamatos 
és létszámkorlát nélküli.  
A brüsszeli politikusok ál-
tal betelepíteni akart mig-
ránsokat pedig el kellene 
helyezni, ezért gondoltak 
az ellenzéki politikusok az 
egri laktanya üresen álló 
épületére. Feltételezem 
azonban, hogy ez egriek ez-
zel nem értenek egyet.

– Említette, hogy a mig-
ráció kérdésében komoly 
nemzetközi vita zajlik je-
lenleg is. Mit tartalmaz az 
ENSZ migrációs csomagja?

– Az ENSZ migrációs 
csomagja egy szélsősége-
sen migrációpárti doku-
mentum, ami azt állítja, 
hogy a migráció jó és meg-

állíthatatlan. Mi ennek az 
ellenkezőjét gondoljuk. 
Szerintünk a migráció rosz-
sz, rendkívül veszélyes és 
megállítható. Éppen ezért 
a migrációt nemcsak meg 
lehet, hanem meg is kell 
állítani, ahogy azt Magyar-
ország is tette a kerítés 
megépítésével.

Az elmúlt két és fél évben 
– amióta Európa jelentős 
migrációs nyomásnak van 
kitéve – 27 terrortámadást 
követtek el az Európai Unió területén migrációs hátterű 
terroristák. Megöltek 330 embert, 1300-nak pedig súlyos 
sérüléseket okoztak. Szerintünk nem nehéz belátni, hogy 
a multikulturális társadalmak, a párhuzamos társadal-
mak, amelyek Nyugat-Európában kialakultak, milyen ko-
moly biztonsági kockázatokat jelentenek, a terrorveszély 
mellett nő a bűnözés is. A leghatározottabban kikérjük 
magunknak és visszautasítjuk a nyugat-európai politi-
kusok nyilatkozatait, miszerint a nagyvárosi létnek most 
már hozzátartozó eleme a terrorfenyegetettség.

A mai napig folyamatosak a betörési kísérletek a ma-
gyar–szerb határon, azonban a rendőrség, a honvédség 
és maga a kerítés megálljt parancsol ezeknek. Ha valaki 
ezt a kerítést lebontaná, akkor Magyarország újra átjáró-
ház lenne. Érdemes visszaemlékezni arra, ahogy agresz-

Szijjártó Péter: 

Magyarország biztonsága a tét
SZERZŐ: GAY KRISZTINA FOTÓ: NEMES RÓBERT

Orbán Viktor miniszterelnök után Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is Egerben járt kampánykörút-
ján. A miniszter a TV Eger Fogadóóra című műsorában beszélt arról, mi a választás valódi tétje az egriek és az egész 
ország számára.

szív módon viselkedve több százezer illegális bevándorló 
masírozott végig Magyarországon. Mi 1100 éve itt élünk a 
Kárpát-medencében, nem káoszt akarunk magunk körül, 
hanem rendet, párhuzamos társadalmak helyett egysé-
ges, homogén társadalmat.

– Az ENSZ migrációs csomagjára válaszul a magyar 
kormány egy 12 pontból álló javaslatcsomagot fogalma-
zott meg. Ebben mi szerepel?

– A szuverenitásunkból és a biztonságunkból nem en-
gedünk. Fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy kizáró-
lag mi, magyarok dönthessünk arról, hogy kik jöhetnek 
be az országba és kikkel akarunk együtt élni. Ha a franci-
ák, a hollandok vagy a belgák azt gondolják, hogy nekik a 
migráció a jó megoldás, akkor majd elszámolnak a válasz-
tóik felé, de minket hagyjanak ki ebből. 

Nem fogadjuk el az ENSZ-nek azt a kezdeményezését 
sem, hogy a migrációhoz fűződő jogot alapvető emberi 
jogként ismerjük el, mert nem az. Az ENSZ javaslatában 
szintén benne van, hogy a határsértéseket ne bűncselek-
ményekként, hanem közigazgatási ügyekként kezeljük. 
Szerintünk a határsértéseknél kevés súlyosabb bűnt lehet 
elkövetni egy ország szuverenitásával szemben. Az az or-
szág, amelyik nem tudja megvédeni a határait, nem or-
szág többé. Mi ország, mégpedig biztonságos ország aka-
runk maradni.

– Mit jelentene Eger számára az, ha Magyarország el-
veszítené az egyik legbiztonságosabb ország címet?

– Eger óriási lépést tett előre az elmúlt négy eszten-
dőben. Jelentős mértékben növelte beruházásvonzó ké-
pességét, az egriek nagyon sokat nyertek ezzel. Nyitrai 
Zsoltnak ebben elévülhetetlen érdemei vannak, mert a 

parlamenti képviselő munkája kiemelkedő fontosságú 
ebben a tekintetben. Napjainkban óriási verseny van az 
országok között azért, hogy egy-egy nagyobb beruházást 
hol valósítsanak meg. A legfontosabb kérdés az, hogy hol 
találnak a vállalatok versenyképes beruházási környeze-
tet, jogi, fizikai és politikai biztonságot. Ha Magyarország 
elveszítené ezt a pozícióját, akkor ezek a beruházások el-
mennének máshová és máshol teremtenének munkahe-
lyeket. Ezért is érdemes átgondolniuk a választóknak azt, 
hogy kire adják a voksukat.

Dobrev Klárával kampányolt a DK
Szavazatszerző körúton járt Egerben Gyurcsány Ferenc felesége

Lakossági fórumot tartott a Demokratikus Koalíció képviseletében Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc pártelnök felesége. 
Beszélt a párt országos programjáról, az esetleges kormányváltásról, valamint arról is, hogy kitartanak Kertészné Kor-
mos Noémi országgyűlési képviselőjelöltsége mellett.

SZERZŐ: GAY KRISZTINA
Összehozzuk Magyarországot címmel tartott országjárást a 
Demokratikus Koalíció. A kampányban aktívan részt vállalt 
Dobrev Klára is. Egerben egy lakossági fórumon arról beszélt, 
hogy a DK milyen Magyarországot szeretne. Megfogalmazá-
sa szerint az összetartás a legfontosabb. Ismertette ugyanak-
kor a párt országos programját és kitért a helyi jelölt bemuta-
tására is. Szerinte Kertészné Kormos Noémi komoly eséllyel 
indul a választáson, már csak azért is, mert nőként azt az 
érzékenységet képviseli a politikában, ami a mai közéletből 
hiányzik.

A fórumon felszólalt a képviselőjelölt is, aki a párt orszá-
gos programjából elsősorban a saját körzetére, az 1. számú 
választókerületre vonatkozó pontokat emelte ki. Kertészné 
Kormos Noémi azt mondta: az oktatás, az egészségügy és a 
nyugdíjkérdés rendbetétele feltétlenül szerepel a megoldan-
dó feladatok között.

Kertészné Kormos Noémi pár nappal később közösségi ol-
dalán kemény kritikát fogalmazott meg a Jobbikkal szemben. 

„Nem kéne a tolvajokat nácikra cserélni” – hangsúlyozta, kije-
lentve, hogy a Jobbik fasiszta párt. Ezzel pedig véglegesnek 
tűnik, hogy nem valósul meg a nagy ellenzéki összefogás.

VÁLASZTÁS 2018

Újabb fejlesztések várhatók 
Egerben

Orbán Viktor miniszterelnök Egerben indította kam-
pányát és február végi látogatásakor három pontos 
megállapodást kötött a város vezetésével. A miniszter-
elnök garanciát vállalt arra, hogy a fejlesztések meg-
valósulnak, amennyiben folytathatja a kormányzást. 
„Az M25-ös útépítés befejeződik, és azután megépül a 
várost keletre elkerülő, tehermentesítő út is. A vidék Ma-
gyarországán elsőként Egerben épül panorámalift, ami 
a várba visz majd, és a termálvizeket is több szállodába, 
termálfürdőbe vezethetjük be az infrastrukturális fejlesz-
tés részeként. Ezzel kényelmesebb lesz majd az itt élők 
és az Egerbe látogatók élete is” – mondta el lapunknak 
Nyitrai Zsolt egri országgyűlési képviselő.
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KÖVÉR LÁSZLÓ: „MEG KELL 
VÉDENÜNK AZ EREDMÉNYEINKET!”
Nyitrai Zsolt meghívására Egerbe és Füzesabonyba látogatott Kövér László, az Országgyűlés elnöke, aki lakossági fórumot 
tartott az Polgárok Házában.

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége or
szág gyűlési képviselője köszöntőjében elmondta: az elmúlt 
időszakban számos olyan eredményt értünk el közösen, me
lyekre büszkék lehetünk. Évtizedes várakozás után végre elké
szülhet az autópályát Egerrel összekötő M25ös út, megalakult 
az Eszterházy Károly Egyetem, hungarikummá nyilvánították 
az Egri Bikavért. Mi készen állunk arra, hogy a jövőben is foly
tassuk azt a munkát, amit elkezdtünk – jelentette ki. A közelgő 
or szág gyűlési választással kapcsolatban ugyanakkor megje
gyezte: csupán egyetlen felelős politikai erő 
létezik csak Magyarországon, ez pedig a Fi
deszKDNP.

Kövér László Házelnök a fórumon arról 
beszélt: célunk, hogy erőt adjunk egymásnak 
és a polgároknak a kampány végén. Mindezt 
pedig nem magunkért, hanem az országunk 
jövőjéért és utódainkért tesszük – hangsú
lyozta.

A párt szimpatizánsait ugyanakkor em
lékeztette arra, hogy nem szabad megfe
ledkezniük a 2002es választás kudarcáról. 
„Tudnunk kell, hogy most sem lehet elkényel-
mesedni, mindenkinek el kell mennie szavaz-
ni, ha nem akar olyan katasztrofális követ-
kezményekkel szembesülni, mint amit 2002 

után megtapasztalhattunk” – figyelmeztetett Kövér László. 
Emlékeztetett arra is, hogy a SZDSZMSZP kormány egyebek 
mellett azonnal megszüntette a lakástámogatási rendszert. Ez 
vezetett a devizahitelek tömeges felvételéhez, majd 1 millió 300 
ezer család rettegéséhez és félelméhez, hogy elveszíthetik az 
otthonukat. „Sokakon segítettünk, de ma is vannak kilátásta
lan helyzetben lévő adósok. A kormány minden erejével azon 
dolgozik, hogy segítsen a bajbajutottakon” – tette hozzá.

A kormányváltást követően hatalmas kihívással kellett 
szembenézni a FideszKDNP pártszövetség
nek, hiszen a szakadék széléről kellett vissz
arántani az országot. „Mi más utat választot-
tunk, mint elődeink. Orbán Viktor kormányfő 
és Matolcsy György miniszter vezetésével 
merőben más gazdaságpolitikát alakítottunk 
ki. Nemet mondva az IMF-nek és az Európai 
Uniónak. Nem a magyar emberek megszorí-
tásával csökkentettük a hiányt, hanem a kül-
földi multik és bankok adóztatásával jutot-
tunk többletforráshoz” – szögezte le. 

Kövér László kifejtette azt is: „valójában 
gazdasági érdekek motiválják külföldi bíráló-
inkat arra, hogy a jogállamiságot kérjék szá-
mon tőlünk, pedig egyszerűen csak a pénzről 
van szó”.

Felpörgetné a fejlődést Komlósi Csaba
Győzni szeretne a választáson és kormányt alakítani az LMP. Ez esetben Komlósi Csaba lépéseket tenne a szegénység 
felszámolására, fejlesztené az oktatást és elektromos buszokat állítana forgalomba.

SZERZŐ: DEBNÁR ÁDÁM
Országos bérlakásprogramot indítana az LMP – közölte 
Komlósi Csaba a párt képviselőjelöltje annak érdekében, 
hogy az Egert is érintő demográfiai gondokat megoldja. 
A nyugati régió összességében jól áll ebben a kérdésben, 
de a keleti kezd kiürülni – fogalmazott a politikus. Kom-
lósi Csaba leszámolna a dolgozói szegénységgel is. A vál-
tozás eléréséhez emelné a béreket és úgy alakítaná át az 
adórendszert, hogy a minimálbér 0 százalékkal adózzon. 
Komlósi szerint a kötelező iskolába járás korhatárát visz-
sza kell emelni 18 évre és ahol az önkormányzat jól fenn 
tudja tartani az iskolákat, vissza kell nekik adni azokat.

Kifejezetten Egert érintő terveivel kapcsolatban közöl-
te: hasznosulhatna jobban is az a pénz, amit az egri kór-
ház fejlesztésére fordítottak, hiszen még mindig sok a 
kritika az intézménnyel szemben. Ennek fő oka Komlósi 
meglátása szerint a dolgozók hiánya és a változatlanul 
alacsony bérek. Az épülő M25-ös és a leendő elkerülő út 
mellett a képviselőjelölt figyelmet fordítana a már meg-
lévő utak állapotának javítására. Elektromos buszokat 

állítana forgalomba és új vonatmegálló helyeket alakí-
tana ki.

Az illegális migrációt Komlósi Csaba elismeri valós problé-
maként, ami ellen nem óriásplakátokkal kell küzdeni, hanem 
a megfelelő intézmények és szervezetek megerősítésével.

VÁLASZTÁS 2018

A Jobbikot kritizálva sürget 
összefogást Karácsony Gergely
Bárkivel szövetségre lépne az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje

A TV Eger vendége volt Karácsony Gergely. A Fogadóóra stúdiójában az MSZP-Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltjével arról 
beszélgettünk, hogy korábbi pártja nevét alapul véve: vajon lehet-e más a politika?

SZERZŐ: GAY KRISZTINA
– 2010-ben az MSZP által alkotott kormány idején jött létre 
a Lehet más a politika nevű párt, amely komoly kritikákat 
fogalmazott meg a regnáló kormánnyal szemben. Innen Ön 
kilépett a Párbeszédbe és szövetségre lépett az MSZP-vel. Ezt 
azt jelenti, hogy nem lehet más a politika?

– Nem. Én valóban ahhoz a generációhoz tartozom, amely 
azért indított el pártot azért, hogy Magyarországon is legyen 
zöldpolitika. Az LMP egy új szín volt a politikai palettán. Én ezt 
viszem tovább, de az együttműködés egy nagyon fontos érték 
a politikában. Az LMP az emúlt húsz év válságával szemben 
fogalmazódott meg, nem kifejezetten az MSZP-vel szemben, 
hanem azzal a politikai berendezkedéssel szemben, amiről ma 
én is másképp beszélek. Az én programom arról szól, hogy a 
Fidesz kormány illiberális demokráciájával szemben alternatí-
vaként legyen egy szociális demokrácia. Én makacsul azt kép-
viselem a politikámban, ami a politikába hozott.

– De miben más most az MSZP? Mert az, hogy Ön az 
MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje lett attól a másik 
oldal nem változott.

– MSZP is változott, hiszen eltelt nyolc év. Az ország is sokat 
változott. Aki a múltat akarja újrajátszani az nem építi a jövőt és 
aki az ellenzék leváltásával van elfoglalva, az nem a kormány levál-
tásával foglalkozik. Én azokkal kötök szövetséget, akikkel lehet. A 
DK-val is van megállapodásunk, ennek eredménye, hogy Egerben 
az ő jelöltjüket támogatjuk. Szövetséggel lehet választást nyerni és 
ehhez az embernek vissza kell lépnie. Büszke vagyok arra, hogy 
a rendszerváltás óta elsőként én vagyok az miniszerelnök-jelölt, 
aki nem csak programot mondott, hanem megneveztem azokat 
a kulcsszereplőket is, akik az én kormányban a legfontosabb tár-
cákat vinni fogják. Ezek nem pártpolitikusok, hanem olyan embe-
rek, akiknek világos érték elkötelezettségeik vannak.

– A napokban szögezte le az LMP-s Komlósi Csaba és a 
Jobbikos Mirkóczki Ádám, hogy ők nem szövetkeznek és 
senki javára nem lépnek vissza a választásokon. Ha nincs 
totális összefogás, akkor milyen eredménye lehet a válasz-
tásnak?

– Az, hogy győzni foguk. Világos választóvonal van a pártok 
között, de én bárkivel, bármikor, bármiről szívesen tárgyalok. 
Arra buzdítok mindenkit, hogy azokat a pártokat díjazza a vá-
lasztáskor, akik képesek az összefogásra.

– Nem visszás az egyébként, ha a jelöltekkel elkezdenek 
sakkozgatni, hogy ki kinek a javára lép vissza? A választó-
polgár jogosan mondhatja azt, hogy miért szavazna más ér-
tékrendű pártra, ha egyszer azzal nem ért egyet?

– Jogos a kérdés. De a pártok a maguk lelkiismereti értéke-
it megtartva döntenek ahogy döntenek. A választók meg vagy 
követik ezt a döntést vagy nem. Azok a választókerületek, ahol 
győzött bárki a Fideszen kívül, azok baloldali körzetek voltak. 
Nekem is van kritikám a Jobbik politikájával szemben, legin-
kább az, hogy túlságosan hasonlít a Fideszére. Aki nem akarja, 
hogy Vona Gábor ott folytassa, ahol Orbán Viktor abbahagyta, 
az ne a Jobbikra szavazzon, hanem a baloldali szövetségre.

– Az imént már szóba került az Önök árnyék kormánya. 
Miért dobták be ezeket a neveket?

– Mi ezzel üzenjük meg a választópolgároknak, hogy nem 
zsákbamacskát árulunk. Hogy az emberek tudhassák, hogy 
mire számíthatnak. Ez nem arról szól, hogy az árnyékkormány 
tagjai bársonyszékre vágynak. Ők korábban tisztviselőként, 
civilkét dolgoztak, most vállalják, hogy beállnak a politikai 
reflektorfénybe. Én büszke vagyok erre a csapatra. Az önkor-
mányzatokat talpra kell állítani, meg kell állítai azt a folyamatot, 
hogy a feladatokat és a pénzt elviszik az önkormányzatoktól.

– De hát a Fidesz kormány volt az, amelyik rendezte az 
önkormányzatok adósságállományát.

– Ez egy szükséges lépés volt, mert az önkormányzatok hor-
ribilis adósságokat halmoztak föl. De az önkormányzatok adós-
ságát elvette a kormány és átrakta minden adófizető zsebébe. 
Emellett a pénzt és a feladatköröket is elvettek tőlük és ha a 
Fidesz programja az, hogy folytatjuk, akkor formálisan is meg 
fogják szüntetni azokat. Az önkormányzatok szabad társulási 
lehetőségét vissza kell adni. Amíg az egri önkormányzat volt a 
fenntartója az egri iskoláknak, azok jobban működtek.

– Nincs olyan párt, amelyik ne tűzné a választási kam-
pányzászlójára az egészségügyi bérrendezést. Önök honnan 
biztosítanának ehhez forrást?

– Az egészségügy alulfinanszírozott. Ezen változtatni kell. 
Bármit mond a kormány a bérrendezés nem valósult meg. Ha 
nem teszünk bele plusz pénzt, a magyar egészségügy össze fog 
omlani. Ha megnyerjük a választást, leállítjuk az uniós pénzek 
kifizetését és egészségügyi, lakhatási és oktatási célokra fogjuk 
fordítani.
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Szerkesztőségünk megkereste Mirkóczki Ádámot, a Jobbik 
képviselőjelöltjét is, hogy foglalja össze választási program-
ját, elképzeléseit. Lapzártánkig azonban nem érkezett vá-
lasz.

VÁLASZTÁS 2018

„Hajóskapitány” a 
kétfarkú kutya párt egri 
jelöltje

SZERZŐ: CSÁSZÁR FERENC

Új színfolt a választási küzdelemben a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 
(MKKP), amely – mint neve is jelzi – fanyar humorral fűszerezi a 
mondanivalóját, görbe tükröt állítva a hazai politikának, közélet-
nek. A párt Heves megye 1. választókerületében Várady Zoltánt 
indítja képviselőjelöltként. Az MKKP  „hajóskapitánya” saját be-
vallása szerin nem egri, nem is Heves megyei, de járt már a vá-
rosban. Kampányszlogenje – „lassú víz partot mos” – is utal arra, 
hogy életében fontos szerepet tölt minden, ami összefügg a vízzel. 
A párt internetes oldalán olvasható bemutatkozásában úgy fogal-
maz: legénységével megtisztítja, kibővíti a patakot. Vonzóvá teszi 
azt a hevesi polgárok és a nemzetközi kereskedelem előtt. Példánk 
végig fog áramolni Magyarország, sőt Európa csövein, elhárítjuk a 
dugulásokat – fejti ki grandiózus tervét a képviselőjelölt.

A kapitány – ígérete szerint – biztos kézzel kormányozza 
majd a megyét a jövőbe. Megépül az Egri Nemzetközi Hajóki-
kötő, és már egy éven belül tízezer konténerhajó indul Kínába. 
Így a vasutas importtal és hajós exporttal Egerből Európa egyik 
meghatározó, sőt, a legmeghatározóbb logisztikai központja le-
het. „Öt intermodális, intergalaktikus csomóponttal teszünk pontot 
a végére, ezzel száztízezer munkahelyet teremtünk” – koronázza 
meg nagyra törő programját Várady Zoltán.

A párttagság feltételei szerint: „pártoló tag lehet bárki, aki 
nagykorú, nem bolond, és természetesen egyetért pártunk céljai val, 
bármi is legyen az”.

A becsapott 
radikálisokért is 
küzd Tokár Zsolt
Elsősorban a devizahitele-
seket és a becsapott nem-
zeti radikálisokat támo-
gatná az Értünk Értetek 
Párt, amelynek egri képvi-
selőjelöltje Tokár Zsolt. A 
politikus Facebook oldalán 
úgy fogalmaz: céljuk egy 
tiszta, becsületes közélet 
megteremtése Egerben is. 
„Elegünk van az arrogáns kormányból éppúgy, mint az 
arrogáns, és összefogni csak szavakban képes ellenzékből” 
– hangsúlyozza Tokár Zsolt. Felhívja a választópolgárok 
figyelmét, hogy akinek fontos a tiszta közélet, számíta-
nak a devizahitelesek és a kormány által út szélén ha-
gyott szegények gondjai, azok szavazzanak rá. 

Tokár Zsolt saját bevallása szerint nem vette igénybe 
a kampányához a törvény szerint járó egymillió forin-
tot. Ezzel is jelezve, hogy ő és szervezete nem tartozik 
az úgynevezett kamupártok közé. Arra kérte a Jobbikos 
és LMP-s riválisát: ismerjék el, hogy nem ők az egyetlen 
alternatíva Egerben, mellettük nemcsak a DK, hanem 
számos más induló, köztük ő is tisztességes céllal áll rajt-
hoz április 8-án. 

Karaktergyilkosságot 
sejt Vámos Csaba
Ellene zajló lejárató kampányt sejt annak a hátterében Vámos Csa-
ba, hogy a közelmúltban az egyik kormányközeli médium állítóla-
gos bűncselekményeiről írt. Az országgyűlési választáson függet-
lenként induló jelölt szerint a Fidesz retteg a függetlenektől.

SZERZŐ: DEBNÁR ÁDÁM

Először egy bulvárlap írt állítólagos bűncselekményeiről, börtönbün-
tetéséről, majd ezt több más médium is átvette. „Ezzel a karaktergyil-
kossági kísérlettel a Fidesz nyíltan beismerte, hogy az említett válasz-
tókerületben én vagyok a legesélyesebb ellenzéki jelölt a kormánypárti 
jelölttel szemben. Igenis érdekükben áll, hogy lejárassanak az emberek 
előtt, ilyen módon befolyásolva a választást.” – állt Vámos Csaba közle-
ményében. Az országgyűlési választásokon való induláshoz szükséges 
500 ajánlást az összes ellenzéki párt jelöltje előtt megszerző és füg-
getlenként induló Vámos hozzátette: 2017 januárjában – a Kémény-
seprők Országos Szakszervezetének képviselőjeként – személyesen 
fogadta őt hivatalában a köztársasági elnök. „Azt senki sem gondol-
hatja, hogy újévi jókívánságokat fogadott volna Áder János egy bűnöző-
től”- magyarázta Vámos. „Éppen a politikában zajló személyeskedésből 
és nemtelen sárdobálásból lett elegem, ezért döntöttem a függetlenként 
való indulás mellett” – tette hozzá.

A kampánykörútja első állomásaként Vámos Csaba Felnémeten 
járt, ahol a gyűlölködés ellen emelt szólt. Hisz abban, hogy le lehet 
számolni a megosztottság, a kirekesztés minden formájával – mondta 
felnémeti lakossági fórumán. Vámos Csaba úgy véli, meg kell hallgatni 
a helyi kisebbség problémáit és megoldást kell találni azokra. A szak-
szervezeti múltját jellemző érdekképviseleti felfogást szeretné átül-
tetni a politikába is. Kiemelte, el kell menni az emberekhez, és meg 
kell kérdezni a véleményüket, az ő legfontosabb problémáikkal kell 
foglalkozni. Parlamentbe jutása esetén a munkalehetőség megterem-
téséért és a tisztességes bérekért fog küzdeni. Megfogalmazása sze-
rint csökkenteni kell a munkavállalók közötti diszkriminációt. Hang-
súlyozta: egy polgári párttal együtt tudna dolgozni Eger sikeréért.

KAMUPÁRTOK 
INDULÁSÁTÓL 
TART AZ 
ELLENZÉK
Egy közös tájékoztató erejéig az úgynevezett ka-
mupártok elleni fellépés jegyében egy oldalra állt 
a Jobbik és az LMP. Egyetértenek abban, hogy 
az utóbbi években elszaporodott a kizárólag 
anyagi haszonszerzés céljából alapított pártok 
száma. Azt azonban már idejekorán leszögez-
ték: a mostani összeállás nem jelenti az országy-
gyűlési választásokkal kapcsolatos kooperációt.

SZERZŐ: GAY KRISZTINA
Csarnó Ákos, az LMP Országos Egyéni Vá-
lasztási Bizottságba delegált tagja ismertette: 
40 jelölt lett volna az egri körzetben, ebből 
végül öten távol maradtak az aláírásokért fo-
lyó versenyben, de így is 35 név szerepelhet 
majd a szavazólapon. Komlósi Csaba, a Le-
het Más a Politika egri jelöltje mindezt azzal 
egészítette ki: aggályos az, hogy valós politi-
kai munkát nem végzők indulhatnak a vá-
lasztáson. Ezek a pártok ugyanis nem tarta-
nak attól, hogy a számukra kifizetett állami 
támogatást be fogják rajtuk hajtani, pedig az 
ilyen listát állító bizniszpártok mintegy 1,7 
milliárd forintot kapnak majd.

Mirkóczki Ádám, a Jobbik országgyűlési 
képviselőjelöltje a kialakult helyzetért a vá-
lasztási irodákat okolja, amelyek megfogal-
mazása szerint a legnagyobb választási csalást 
követik el azzal, hogy engedik indulni ezek-
nek a kamupártoknak a jelöltjeit. Hozzátette: 
hiába jelezték kifogásaikat az illetékeseknél a 
jelöltek indulásához szükséges aláírások va-
lódiságával kapcsolatban, érdemi lépés nem 
történt. Mirkóczki Ádám szerint a választási 
irodák – így az egri is – politikai parancsot 
hajtanak végre azzal, hogy nem foglalkoznak 
a bejelentésekkel. Ezért a rendőrséghez, illet-
ve az Európai Biztonsági és Együttműködési 
Szervezethez fognak fordulni, és kezdemé-
nyezik, hogy nemzetközi választási megfi-
gyelők ügyeljenek a törvények betartására 
április 8-án. „Ezt a visszaélést pedig nem fog-
ják megúszni, a választások után felelniük kell 
a tetteikért” – fogalmazott a Jobbik országy-
gyűlési képviselőjelöltje. 

A Nemzeti Választási Bizottság az ellen-
zéki képviselők bejelentésére hozott dönté-
sében azt írta: álláspontjuk szerint egyetlen 
választási szerv, így az ajánlások ellenőrzését 
végző irodák sem jogosultak arra, hogy az 
eljárás során a választópolgárok aláírásképét 
vizsgálják.fo
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A MÚLT ÉS A JÖVŐ 
TALÁLKOZIK A VÁRBAN

Tovább folytatódik a várfelújítás és hamarosan elkészül a minaret
SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: LÉNÁRT MÁRTON

Nem csupán a helyiek, hanem a városba látogató több százezernyi 
kül- és belföldi turista számára is jó hír, hogy ütemesen zajlik a 
hevesi megyeszékhely talán leghíresebb és legtöbb vendéget vonzó 
két látványosságának, a várnak és a minaretnek a felújítása. Ezek-
ről a projektekről kérdeztük dr. Stefán Zoltánt, aki az elmúlt év 
novemberétől önkormányzati biztosként felügyeli a várban zajló 
munkálatokat. 

– Ha jól tudom, a vár fejlesztése, felújítása több forrásból va-
lósul meg. Melyek ezek, és milyen nagyságrendű összegről van 
szó?

– Három nagyobb forrást kell megemlítenem, amelyek se-
gítségével zajlik a beruházás – mondja dr. Stefán Zoltán –, így 
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot, az 
Észak-Magyarországi Operatív Programot és a Modern Városok 
Programot. Ez utóbbi támogatás az egri önkormányzat és a kor-
mány által aláírt szerződésen alapszik. Hadd tegyem hozzá, hogy 
a közelmúltban Egerbe látogatott Orbán Viktor miniszterelnök 
és egyeztetett Habis László polgármester úrral. Megállapodtak 
abban, hogy a választások után az önkormányzat elkészít egy 
nagy, átfogó várrekonstrukciós programot. A miniszterelnök 
pedig ígéretet tett arra, hogy a vár az országos műemléki szem-
pontok figyelembevételével, de az egriek elvárásainak megfele-
lően újul meg. A Zárkándy-bástya rendbetételéhez pluszforrás 
szükséges. Ami a költségeket illeti, hozzávetőlegesen 7 milliárd 
forintról van szó. Még egy tervről nem szabad megfeledkeznünk: 
a jövőben elkészülhet az a panoráma lift, amely a látogatókat a 
Dobó bástyától viszi majd fel a várba. Ez a megoldás azon túl, 
hogy segíti a mozgáskorlátozottak vagy idősek közlekedését, a 
liftből gyönyörű kilátás nyílik majd a városra. 

– Mi az alapvető célja ennek a több elemből álló, összetett fej-
lesztésnek, és mikorra fejeződhet be?

– A legfőbb cél, hogy egy modern, a XXI. század kihívásainak 
mindenben megfelelni képes múzeumot és emlékhelyet alakít-
sunk ki. Fontosnak tartjuk egy európai színvonalú kulturális és 
kiállítótér kialakítását, mégpedig úgy, hogy egyúttal azt a történel-
mi, szellemi, építészet örökséget is megőrizzük, amiről az egri vár 
nemcsak hazánkban, de a Kárpát-medencében, sőt, egész Európá-
ban ismertté vált. Ami a munka befejezését illeti, nos, úgy vélem, 
2020-2021-re érhetünk a végére. 

– Először nézzük talán azokat a munkálatokat, amelyek már 
zajlanak vagy be is fejeződtek. Ezek ugye, a belső várig tartó te-
rületeket érintik?

– Így van. Ide tartozik – többek között – a várfeljáró, a déli ka-
puhoz vezető külső út, a fülesbástya a főkapuval és a kis támfallal, 
a déli belső várfal, a Varkoch-kapu, a gyilokjáró és a zászlódomb. 
Korszerűbbé, kulturáltabbá válik a déli fogadóépület is. Már elké-
szült a vár déli bejáratánál található török kert várfalának felújí-
tása, a terület – a terveknek megfelelően – teljesen bejárható lett. 

Újjáépült a Szépbástya, s a vár legmagasabb 
pontjára – csaknem 190 esztendő után – ismét 
hármas keresztet állítottunk. Restaurálták az 
egykori ágyúfelvonó rámpáját, rendbe tették a 
fegyvertárat, amit teljesen modern felfogásban 
építettek újjá, és persze, ott van a tíz állomásból 
álló panoráma várfalsétány, hogy a váron be-
lüli új közműhálózatról már ne is beszéljünk.   

– Bár eddig jobbára építésről-felújításról 
esett szó, ám az Észak-Magyarországi Ope-
ratív Program keretein belül tartalomfej-
lesztésre, interaktív kiállítások létrehozásá-
ra is lehetőség nyílik…

– E körben nagyon sok dolgot említhetnék, 
az animációs filmek készítésétől elkezdve, a 
kőtár termeinek háromdimenziós, digitális 
feldolgozásán keresztül egészen a tüzérségi 
bemutatókig vagy éppen a különféle multi-
médiás tartalmakig. Létrejön az Egri csillagok 
című állandó kiállítás, a keleti fal alatt futó aknafigyelő folyosó 
pedig egészen a Zárkándy-bástyáig bejárható lesz. A látogatókat 
150 darab, kilencnyelvű audio guide készülék szolgálja majd ki, ez-
zel is interaktívabbá téve a várban tett látogatást. A rendezvények 
színvonalát pedig tovább növeljük színpadfedéssel, illetve korszerű 
hang- és fénytechnikával is.

– Milyen fejlesztések várhatók a jövőben?
– A belső várrész rendbehozatala történhet meg. Az elképzelések 

közül kiemelném a vár középkori főterének, aztán a provizori pa-
lota újjáépítését és a gótikus püspöki palota felújítását, a középkori 
székesegyház és az északi bástyarendszer rekonstrukcióját, ide értve 
a Földbástyát és a Tömlöc-bástyát is. A megújult provizori palota 
földszinti négy termében egyébként egy, az egri vár XVI–XVII. szá-
zadi életét bemutató kiállítás kaphat helyet. De úgyszintén ehhez a 
projekthez tartozik a képtár felújítása, vagy mondjuk a díszvilágítás, 
illetve a térbútorok és a tájékoztatótábla-rendszer kihelyezése.  Bár 
nem szorosan tartozik a tárgyhoz, szeretném elmondani, hogy ter-

veink szerint az egriek újból ingyen kaphatnak 
majd sétajegyet a várba.  Erről akár már a kö-
vetkező közgyűlésen döntés születhet.

– A minaret épülete – a vártól eltérően – 
az állam tulajdonában van. Ennek megfe-
lelően az itt zajló munkálatokat a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. koordinálja. 
Tudomásom szerint a minaret utoljára 
1976-78 között esett át komolyabb rekonst-
rukción. Most pedig ismét javában zajlik a 
felújítás.

– Nem vitás, hogy a minaretben azóta 
jelentős állagromlás következett be, így az 
átfogó beavatkozás elengedhetetlen lett. Az 
építmény lábazati burkolóköveinek jelleg-
zetes repedései hívták fel a figyelmet arra, 
hogy ezek a kövek túlzott terhelést kapnak. 
Ennek pedig az az oka, hogy a burkolat 
alatti, eredeti szerkezeti kövek teherviselő 

képessége erősen megromlott. A gyanút a statikai vizsgálatok 
is megerősítették. A jelenlegi, komplett felújítás révén azonban 
a minaret ismét évtizedekre biztonságos lesz és olyan lesz, mint 
újkorában.

– A minaret két ütemben újul meg. Mi történik a felújítás so-
rán egészen pontosan?

– Az első ütem során a minaret alapozását, illetve hat méter es 
magasságig a szélesebb, alsó rész rendbetételét végzik el a szakem-
berek. A második ütem pedig a torony felújítását takarja. Érdemes 
megemlíteni, hogy a torony egyedülálló történelmi értéket képvi-
sel, hiszen a legészakibb fekvésű minaret, amely szinte teljes épség-
ben fennmaradt.   

– Mikor nyitják meg ismét a látogatók előtt az újjávarázsolt 
minaretet?

– Nagyon bízom benne, hogy a nyár folyamán végeznek a szak-
emberek a teljes rekonstrukcióval és így – sokak örömére – újra 
látogatható lesz a törökkor eme szép és klasszikus emléke.
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PORTRÉ

„Aki következetesen képviseli az 
elveit, megőrzi a hitelességét”
Életútról, sportról, kultúráról, politikáról Martonné Adler Ildikó alpolgármesterrel

–Nem hiányzik Önnek a tanítás, a 
gyerekek?

– Azért nem, mert a munkám ré-
vén most is napi kapcsolatban va-
gyok az oktatási intézményekkel, a 
kollégákkal, a diákokkal, csak éppen 
más dimenzióban, mint korábban. 
Sőt, mivel a munkámból adódóan 
az iskolákkal- akár alap, akár közép 
vagy felsőfokú oktatási intézmé-
nyekről van szó-  éppúgy kell foglal-
koznom, mint a városi bölcsődékkel 
és óvodákkal, még tágabb körben is 
mozgok, mint annak idején.

– Fel tudná idézni, hogy minek 
köszönhetően kezdett el érdeklődni 
a közélet, vagy – ha úgy tetszik – a 
politika történései iránt?

– Az igazság az, hogy otthon, a 
családunkban a szüleimmel gyak-
ran beszélgettünk a politikáról. 
Később, amikor már tanítottam, 
egy idő után elkezdett foglalkoztatni az oktatás rendszer-
szintű ügye. Mikor jobban beleástam magam a témába, 
láttam, mely politikai tényezők gátolják a továbblépést. 
Azt is megtapasztaltam, hogy azok az oktatáspolitikai 
elgondolások, amelyeket a Fidesz szakműhelyében ki-

Nem szokványos, hogy egy hosszú éveken át tanító pedagógus egyszer csak felcserélje a katedrát a politika „színpadá-
val”, hogy aztán alig néhány esztendő múltán már egy megyei jogú város alpolgármestereként tegye a dolgát, és feleljen 
– egyebek mellett – a helyi kulturális életben és a sport világában zajló folyamatokért. Többek között e pályamódosí-
tásról és a mindennapokban végzett munkájáról kérdeztük Martonné Adler Ildikót, Eger alpolgármesterét.

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

munkáltak, alapvetően egyeznek az 
általam preferált elképzelésekkel. 
Ezért később én is dolgoztam ebben 
a műhelyben. Úgy hiszem, ennek 
és a tanári munkám révén megszer-
zett ismertségemnek köszönhetően 
kértek fel, hogy a 2010-es önkor-
mányzati választáson induljak kép-
viselőjelöltként.

– Ennek már nyolc esztendeje, 
2014 óta pedig a város egyik alpol-
gármestereként tesz Eger sikeréért. 
Ennyi idő után olyannak tartja-e a 
politika világát, mint amilyennek 
egy kívülálló elképzeli?

– Mindig izgalmas, kihívásokkal 
teli, felelősségteljes munkának tar-
tottam. Úgy vélem, aki mindvégig 
megmarad olyannak, amilyen volt, 
és következetesen képviseli az elve-
it, az megőrzi a hitelességét. Ennyi 
tapasztalattal a hátam mögött azt 

kell mondanom, nem egyszerű ez a világ, de hát melyik 
az… Egyébként pedig azt gondolom, nem rossz, ha peda-
gógusok politikai pályára tévednek, mert ők a hivatásuk-
ból adódóan képesek közelebb kerülni az emberekhez. 
Ráadásul a gondjaik is sokkal jobban érdeklik őket, mint 

NÉVJEGY

Név: Martonné Adler Ildikó

Születési hely, idő: Eger, 1959. 03. 21.

Iskolák: Gárdonyi Géza Gimnázium 
Egészségügyi Szakközépiskola; Jász-
berényi Tanítóképző Főiskola testne-
velés–pedagógia szak; ezután többek 
között rekreációs edzői képesítést 
szerez a Testnevelési Főiskolán, az 
Eszterházy Károly Főiskolán pedig 
közoktatás-vezetői szakvizsgát tesz;

Család: férje gépészmérnök, harminc-
éves lányuk ügyvédként dolgozik; a 
család legfiatalabb tagja a 7 hónapos 
unoka, Barnabás

Hobbi: olvasás, utazás
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azokat, akik más területekről érkeztek, avagy eleve a poli-
tikusi pályán indultak. Ha egy pedagógusból lett politikus 
kérdez valamit, azt nem udvariasságból teszi, hanem a vá-
laszra is kíváncsi. 

– Noha Eger nem került azon három város közé, ame-
lyek tovább versenghetnek az Európa Kulturális Fővárosa 
2023 címért, nem hiszem, hogy a pályázatba befektetett 
energiák fölöslegesek lettek volna. Ön szerint profitál-
hat-e a város az elvégzett munkából?

– Meggyőződésem, hogy nem dolgoztunk hiába – mond-
ja Martonné Adler Ildikó –, hiszen a pályázati anyag elké-
szítése során olyan fontos stratégiai célokat fogalmaztunk 
meg a partnereinkkel és a munkánkat segítő szakembe-

rekkel együtt, amelyekre nemcsak hosszabb távon épít-
hetünk, de amelyeket szeretnénk is megvalósítani.  És, ha 
már a partnereink kerültek szóba… Komoly eredménynek 
tekintem, hogy sok olyan kapcsolatot alakítottunk ki, il-
letve erősítettünk meg, amelyekre építhetünk a jövőben: 
példaként említhetném az együttműködést azokkal  a vá-
rosokkal, amelyek szintén harcoltak már az Európa Kultu-
rális Fővárosa címért, avagy épp el is nyerték azt, de azon 
helyi intézményeket, cégeket is – például az Eszterházy 
Károly Egyetemet és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságát 
–, amelyekkel tovább erősödött a munkakapcsolatunk. 

– A város kulturális és sport életében zajló folyamatok 
irányítása az Ön kiemelt feladata. Bár hatalmas területről 
van szó, bizonyára vannak olyan elemek, amiket prioritá-
sokként kezel…

– Eger az úszás és a vízilabda hazai fellegvára. Ennek egy-
fajta elismerése, hogy – mint az a Modern Városok Prog-
ramban is szerepel – nálunk jön létre a Nemzeti Úszó- és 
Vízilabdaközpont. Itt jegyzem meg, hogy az élsportot azért 
is tartom igen fontosnak, mert annak révén az utánpótlás 
korú fiatalok látják, mit érhetnek el, ha energiát fektet-
nek egy-egy sportágba. Ami pedig a kulturális életet illeti, 
úgy vélem, nagy szükség van egy multifunkcionális kul-
turális központ létrehozására – ez egyezik a kormányzati 
elképzeléssel is –, ami magába foglalna egy színvonalas 
kiállítóteret, illetve egy nagy befogadóképességű koncert-
termet is. Fontos lenne, ha Eger nevet szerezne magának 
a hazai filmes körökben, például a Filmművészeti Nyári 
Egyetemek kapcsán. Ezeket a jövőben fel lehetne éleszte-
ni. Ez azért sem lehetetlen, mert élő kapcsolatot tartunk 
a Nemzeti Filmarchívummal és az Olasz Kulturális Inté-
zettel, emellett a jövőben is számíthatunk Koltai Lajos 
Kossuth-díjas operatőr támogatására. Tervezzük emellett 
a Végvári Vígasságok fesztivál minősíttetését is, amitől a 
színvonal és a látogatottság további emelkedését várjuk.

Fellőtték az Egri Csillagot
Bemutatták vagyis fellőtték a Líceum dísztermében a 2017-es év-
járatú Egri Csillagot. Az ünnepségen Habis László polgármester kö-
szöntőjében azt emelte ki, hogy az egri borászok összefogása révén 
találhatott méltó párra a Bikavér. A látogatók közül, aki kedvet ér-
zett hozzá, végigsétálhatott a teremben a Csillagösvényen, vagyis 
megkóstolhatta tizenöt borászat legjobb Egri Csillagait és Bikavéreit. 
Az esemény volt egyúttal a Tavaszi Fesztivál nyitánya is, amely az 
Egri Csillag bemutatásától az Egri Csillag Weekendig, vagyis Csillag-
tól- Csillagig tart. Másfél hónap alatt a városban több, mint ötven 
előadás, kiállítás, koncert, zene, tánc, színház és képzőművészeti 
program várja a látogatókat. fotó: lénárt márton
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HARMINCÉVES A TV EGER!
HÁROM ÉVTIZED A KÖZÖSSÉG SZOLGÁLATÁBAN – 2. RÉSZ

Az Egri Magazin márciusi lapszámában a KTV Eger 1987-es megalakulásának hátterét tekintettük át 
Jónás Zoltánnal, a televízió akkori vezetőjével. Folytatjuk múltidézésünket, de ezúttal az 1988-as indulás 
érdekességeit vesszük sorra.  

SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN

– Érdekes, hogy az első adás felvételei között a legkoráb-
bi 1987. december 17-én készült, amikor még valahol az In-
diai-óceánon, egy konténerben utazott Európa felé a stúdió 
összes felszerelése, beleértve a kamerákat is.

– Azok az anyagok még nem az új U-MATIC, hanem Var-
ga Endre SVHS kamerájával készültek, illetve miután minden 
megérkezett, idő volt az is, amíg összeszereltük, beüzemeltük, 
kitapasztaltuk és használni tudtuk ezeket a berendezéseket.

– És akkor még nem is beszéltünk a stábról. Valakinek üze-
meltetnie is kellett a TV-t, még akkor is, ha kezdetben kísérleti 
jelleggel és havonta egyszer jelentkezett adással a KTV Eger.

– 1987 novemberében, a Népújságban riporter keresteti-
ket hirdettünk. Olyan fiatalokat vártunk, akik kedvet éreztek 
ehhez a munkához. Kamerapróbával egybekötött meghallga-
tást tartottunk az Ifjúsági Házban (ma Kepes Központ). Több 
mint 400 érdeklődő volt, a többfordulós válogató után végül 
25 jelentkezővel vettük fel a kapcsolatot. Az első stáb itt és így 
született meg. Büszkén mondhatom, hogy már az első hónap 
után felkért bennünket a Magyar Televízió, hogy készítsünk 
anyagokat olyan országos műsorokba, mint például az Ablak 
vagy éppen a TeleSport.

– Az indulás sem volt mindennapi. Annak is van jelentő-
sége, hogy 1988. február 1-jén, hétfőn, 18:01-kor indult el az 
első műsor.

– Akkoriban kábelen, három fejállomásról mentek a műso-
rok a városban. A kész adás kazettáját így három helyre kel-
lett eljuttatni és egyszerre elindítani a kazettákat. Szó szerint, 
mint a filmekben: egyeztettük óráinkat, a három ember autó-
ba ült és a megbeszélt időben indítottuk az adást, ami mindig 
hétfőn, a Magyar Televízió adásmentes napján volt látható a 
francia TV5 adásának helyén. Akkoriban 17 500 lakásban lát-
hatták a műsorainkat.

– Ahogy láttam, mindenért meg kellett harcolni. A be-
rendezések mellett stúdió sem volt az indulásnál.

– Az első adásokat a műszaki vezető, Varga Endre lakásán 
vettük fel és raktuk össze. Az indulás után, 1988-ban volt egy 
féléves szünet, utána költöztünk a Rákóczi utcai Garzonház 
alagsorába, egy tűzoltó szertár helyére.

– 1996-tól pedig a jelenlegi helyén, a Törvényház utcában 
működik a TV. Mint a televízió első felelős szerkesztője, ho-
gyan látod ezt az elmúlt 30 évet?

A város első állandó és „egyszemélyes híradós műhelye” Hevesi Sándorhoz, 
a település két világháború közötti főmérnökéhez köthető, aki 1930 és 1939 
között kamerájával nagyon sok helyi eseményt megörökített. Később ezeket 
a felvételeket az akkori Kaszinóban, a mai Kepes központban nyilvános film-
vetítéseken be is mutatta. Nem a mai értelemben vett híradós anyagokra kell 
gondolni. Valójában ezek családi felvételeknek indultak, de mint érdeklődő 
mérnökember a 30-as évek egri mindennapjait is bemutatta. Kevés ilyen 
alapos filmes/híradós dokumentum létezik a két világháború közötti vidéki 
Magyarországról. Ezek még feliratos, rövid és néma filmösszeállítások voltak.

– Nem vagyok egy elektromos doboz előtt ülő ember, de természetesen nyomon követ-
tem a TV-ben és a TV-vel történteket, hiszen a saját gyermekemnek is tartom egy kicsit. 
Néha, amikor elfogult vagyok, akkor azt szoktam mondani, hogy ha mi akkor ezt nem 
vállaljuk, abban az esetben nagyon nehéz lett volna létrehozni, mert sok-sok változás zú-
dult abban az időben a nyakunkba és nem biztos, hogy ez lett volna a fontos a városnak. 
Summa summarum, örömmel nézem, amikor nézem, hatalmas fejlődésen ment keresztül 
a TV és amit mi az elején mondtunk, hogy beköltözünk az egriek lakásába, ezt úgy látom, 
tartják az utódok is és együtt élnek a várossal.  

A TV EGER EDDIGI VEZETŐI:
Jónás Zoltán. dr. Gábor László, Nagy Attila, 
Budai Ferenc, Bozsik Katalin, Bérczessy András, 
Antal Anett

ÍGY VÁLTOZTAK A  
TV EGER LOGÓI 1988 ÓTA:
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AMERIKÁBÓL JÖTTEM
Júliustól ismét a ZF-Eger játékosa Valics Bence

Biztos mindenki emlékszik erre a gyerekjátékra, amikor a folytatásban ez következik: ’… mesterségem címere”, majd el-
mondtuk annak a foglalkozásnak az első és utolsó betűjét, utána pedig próbáltuk elmutogatni, hogy mivel is foglalkozik 
az az ember, aki olyan messziről jött. Riportalanyunk bemutatásához a K- és az S-betűt használnám és az biztos, hogy 
úszó- és védőmozdulatokat mindenképp tennék a pantomim közben. Ha még egy labda is lenne a közelben, az sokat segí-
tene a megoldásban, ugyanis Valics Bencéről, az egriek saját nevelésű vízilabda kapusáról lesz szó, aki valóban Amerikából 
jön, méghozzá vissza. Júliustól ugyanis ismét a ZF-Eger OB I-es férfi vízilabda csapatának keretét erősíti az immár 28 éves 
pólós. Egertől Egerig, csak közben eltelt 17 év!

SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN FOTÓ: LÉNÁRT MÁRTON

SPORT

– Az első, ami veled kapcsolatban eszembe jut, az nem 
a vízilabda, hanem a hajdani országos bajnok és kupagyőz-
tes egri női röplabdacsapat. Édesanyád, a volt válogatott 
röplabdázó, Bóta Enikő révén Te is mindig ott voltál azo-
kon a nagy meccseken a Körcsarnokban. Hogyan kötöttél 
ki végül a vízilabdánál?

– Anyukám pont akkor igazolt Egerbe, amikor az általá-
nos iskolát kezdtem. A 4-esbe kerültem, ahol Holló Tiva-
dar volt a testnevelő. A röplabda klubnál Seress József és 
Sike József ajánlotta Anyunak, hogy tegyünk egy próbát az 
uszodában a vízilabdázóknál. 

– Az 1989-91-es születésűekből álló csapatok legendá-
san jó generációnak számítottak Egerben. Te is azon egri 
játékosok közé tartozol, akik utánpótlás szinten abban az 
időben mindent megnyertetek. 

– Rüll Csabánál kezdtem a pólót, később a serdülőknél 
Gyulavári Zoltán, az ifjúságiaknál pedig Tóth Kálmán volt 
az edzőm. A zsinórban három aranyérmet nyerő ifjúsági 
csapatban én is szerepet kaptam. Első évben még Erdélyi 
Balázzsal, Chilkó Mártonnal és Madaras Márkóval kiegészí-
tő emberek voltunk, majd az újabb szezont pontveszteség 
nélkül nyertük. Közben a korosztályos kupákban is rendre 
az Eger lett az első. Ezek után Tóth Kálmán, az edzőnk azt 
mondta, ha a 90-91-es korosztállyal bejutunk a felsőházba, 
az nagy siker lesz, Nos, harmadszor is mi nyertük az ifjúsági 
bajnokságot. És ne feledjük a Komjádi-kupa sikereket sem.

– Egy remek szezon után viszont Amerika és az egyetemi ösztön-
díj következett…

– A Szilágyiban végeztem. Jogi pályára készültem, de rájöttem, 
hogy a sport mellett itthon, vidéken, netán levelezőn ez nehezen 
teljesíthető. Az évek során nagyon sok egyesült államokbeli közép-
iskolás csapat megfordult Egerben. Tőlük hallottam, hogy milyen 
lehetőségek vannak Amerikában. Végül úgy döntöttem, hogy Kali-
forniában, a Pepperdine University ajánlatát fogadom el. 

Ki merem jelenteni, hogy az amerikai egyetemi bajnokság a vi-
lág egyik legjobbjának számít a 18–22 évesek korosztályában. Más 
kérdés, hogy egyetem után sok tehetség elkallódik. Próbál ezen 
változtatni az amerikai szövetség, ezért indult el 2016-ban a mi Or-
szágos Bajnokságunkhoz hasonló National League, egyelőre nyolc 
csapattal. A két nagy múltú egyesület a San Franciso-i Olympic és a 
New York Athletic Club uralja eddig ezt a bajnokságot, ami érthető, 
hiszen a válogatottak is itt játszanak. 

Pénzügyi szakon végeztem az egyetemen, majd New Yorkban 
kaptam munkát, így – egyetlen külföldiként – a NYAC-hoz kerül-
tem. Így már amerikai bajnoknak is mondhatom magam. 

Volt közben egy kis magyarországi kitérőm. A 2015/16-os sze-
zonban Sike Jószef hívására az OB I-ben újonc Miskolc csapatát 
erősítettem.

– És akkor most ismét Eger jön, hiszen a következő megkeresés 
Bárány Attilától, az Egri Vízilabda Klub ügyvezetőjétől érkezett. 
Klasszikus hazatérés: újra a nevelőegyesületben!

– Erdélyi Balázs példája is mutatja, hogy aki Amerikában vízi-
labdázik az egyetemi évek alatt, az igenis megállja utána a helyét 
a hazai bajnokságban, csak dolgozni kell. Hiszek az edzésekben. 
Úgy döntöttem, hogy elfogadom a felkérést. Ha bármit is szeretnék 
még elérni a vízilabdában, akkor erre ez a legjobb lehetőség. Ideá-
lis korban vagyok. Érzek magamban annyi motivációt, hogy meg 
tudjak felelni az itthoni kihívásoknak. Dabrowski Norberttel még 
egyeztetnünk kell, hogy pontosan mikortól kezdődik a felkészülés. 
Április 21–22-én rendezik az amerikai bajnokság szuperdöntőjét, 
azon szerepelek, illetve utána Arizonában lesz még egy tornánk 
májusban. 

Nyártól viszont szeretnék visszarázódni a napi két edzésbe. Tré-
ningben vagyok, de 2-3 hónapos intenzív felkészülés mindenképp 
szükséges az első meccsek ellőtt. Amikor tehetem, májusban meg-
nézem a fiúkat. Aztán én is bekapcsolódóm az itteni munkába.

NÉVJEGY
Valics Bence / Budapest, 1990. december 20.

Klubjai
Egri Vízilabda Klub: 2001–2010
EKF-EgerFood-Imola: 2011
Pepperdine University Waves: 2010–2013
Miskolc VLC: 2015–16
New York Athletic Club: 2014–2018

Jelentősebb eredmények
Ifjúsági bajnok: 3x
Komjádi Kupa-győztes: 2x
Magyar Kupa-győztes: 2x
OB I.: 2. hely 2x
OB I/B: 2. hely 1x
Ifjúsági Eb 2. hely: 1x
Amerikai bajnok (NL): 2x

Egri mérkőzései
OB I.: 38

Első OB I-es mérkőzés: 2007. november 3.
Brendon-UPC-ZF-Eger – Szentes 15-3

OB I/B: 4
Magyar Kupa: 12
Euroliga: 9

– Nem hiszem el, hogy már kisgyerekként is kapus 
akartál lenni. Ráadásul balkezes vagy, akikre a pólós hie-
rarchiában fontos szerep hárul, csak éppen nem a kapu-
ban, hanem a mezőnyben,!

– Igen, ez érdekes történet. Természetesen én is kint 
kezdtem és csak „véletlenül” lett az enyém az egyes sapka. 
Hódmezővásárhelyen játszottunk egy vidékbajnoki tor-
nán. Talán 11 éves lehettem. Első számú kapusunk meccs 
közben rosszul lett. Akkoriban nem számítottam megha-
tározó játékosnak, épp kint ültem a kispadon, amikor Rüll 
Csaba szólt, hogy álljak be Szabó Gábor helyett. Épp a Sze-
geddel mérkőztünk. Kifogtam Török Béla (ma válogatott 
pólós) négyméteresét, illetve az egész meccsen jól ment 
a védés. 

A találkozó után az edzőm arra kért, hogy próbáljak 
megbarátkozni a gondolattal, hogy ezentúl kapus leszek. 
Serdülőként még volt egy olyan időszakom, amikor egy-
egy félidőt a mezőnyben és a kapuban is játszottam, de 16 
éves koromtól eldőlt: kapus vagyok.

– Végigjártad a „szamárlétrát” és még be sem töltötted 
a 17. életévedet, de már a felnőtt OB I-ben védtél sőt, Ma-
gyar Kupa- és Euroliga találkozókon is szóhoz jutottál. 

– Éltem a lehetőséggel. A klubvezetés is látta, hogy erre 
a 89-91-es korosztályra a felnőttek között is lehet építeni. 
Fokozatosan egyre több lehetőséget kaptunk. Nálam Szé-
csi Zoltán sajnálatos sérülése is szerepet játszott ebben. 
Úgy érzem, nem vallottam szégyent. Komoly tapasztalat-
szerzés volt ez nekem.A ’89–90-es gyerek csapat

89-90-es Ifi Bajnoki Győzelem
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A HIPA kiemelt figyelmet fordít a nagyvállalatok beruházásainak 
és újrabefektetéseinek ösztönzésére, a befektetői környezet átfogó fej-
lesztésére, a hazai kis- és középvállalkozások beszállítói szerepének 
támogatására, valamint a beruházási helyszínek felkészítésére, illet-
ve nagybefektetők fogadására. A 2017-es eredmények alapján 7+1 
kategóriában díjazta az ügynökség a cégeket.

Az év legtöbb munkahelyet teremtő vállalata: a ZF Hungária 
Kft.!

A díjakat február 21-én Szijjártó Péter külgazdasági és külügymi-
niszter, valamint Ésik Róbert, a HIPA elnöke adta át Budapesten, 
a Vigadóban. Idén a díjazottak között van a ZF Hungária Kft. is! 
Vállalatunkat, mint az év legtöbb munkahelyet teremtő vállalatát 
ismerték el! Az oklevelet és az emlékplakettet a ZF Hungária Kft. 
ügyvezető igazgatói, Őszi Csilla és Markus Schleier vették át.

A világ egyik legjelentősebb járműipari beszállítója, a német 
ZF közel 100 millió euró értékben bővíti egri vállalatát a ZF 
Hungária Kft-t, melynek eredményeként 770 új munkahely jön 
létre. Az egri telephelyen haszongépjárművekhez készülnek 
manuális és automatizált sebességváltók 1996 óta. A váltógyár-
táshoz kapcsolódó több évtizedes tapasztalat, a kiváló szakem-
berek és a remek infrastruktúra rendelkezésre állása - ezek vol-
tak a ZF konszern döntésének meghatározó tényezői, amelyek 
alapján magyar vállalatát, a ZF Hungáriát választotta a ZF 8HP 
személygépkocsi automataváltók gyártóhelyévé. A termelés a 
nyár végén indul az új üzemben, és a beruházásnak köszönhe-
tően a jelenleg ezerfős vállalat a dolgozói létszámát majdnem 
megduplázza 2019-ig.

AZ ÉV BEFEKTETŐJE A  
ZF Hungária Kft.!
A Nemzeti Befektetési Ügynökség, a HIPA által immár 7. alkalommal megszervezett „Év Be-
fektetője” gálán minden évben az előző esztendő legjelentősebb beruházásait végrehajtó 
vállalatokat díjazza. 

– A ZF Hungária fennál-
lásának több mint két évti-
zedes története során min-
dig arra törekedtünk, hogy 
szaktudásunkkal, elkötelezett-
ségünkkel, szorgalmunkkal és 
megbízhatóságunkkal megteremtsük 
német anyavállalatunkban azt a bizalmat, ami alapot adhat válla-
latunk további bővítésének, fejlesztésének. Feltett szándékunk és 
vezetői hitvallásunk szerves része volt, hogy munkahelyeket te-
remtsünk, és ezzel is hozzájáruljunk térségünk fejlődéséhez és a 
fiatalok helyi munkavállalási lehetőségeinek bővítéséhez. Ezeket a 
törekvéseinket nagymértékben támogatta a magyar kormány be-
ruházás ösztönző politikája és a Nemzeti Befektetési Ügynökség 
kiváló szakembereinek a munkája, és Eger város önkormányzatá-
nak támogató hozzáállása. Úgy gondoljuk, hogy ezek a tényezők 
is hozzájárultak ahhoz a pozitív döntéshez az anyavállalatunknál, 
melynek eredményeképpen most egy 40 ezer négyzetméteres 
csarnokot építünk, automata személygépkocsi váltók gyártására és 
ezzel a beruházással közel 1000 fő részére teremtünk új munkahe-
lyet Eger városában. Alig 8 hónapja, 2017. júliusában kezdtük el 
a beruházást, és azóta már közel 200 új munkatársunk van. Már-
ciusban indul a toborzási kampányunk, ami elsősorban a fizikai 
dolgozók felvételére irányul. Sok munkáskézre lesz szükségünk, 
hiszen a nyáron megkezdjük a váltók szériagyártását, amelyekből 
még az idén mintegy harmincezer darabot fogunk szállítani első 
vevőnk, az Audi részére. Várunk mindenkit, aki egy hosszú távon 
is biztos munkahelyen, korrekt feltételek között szeretne dolgozni! 
– tudtuk meg Őszi Csilla ügyvezető igazgatótól. (X)

THM

BANK1 BANK2 BANK3

4,54 4,42 4,3

HA MEGVAN 
AZ ÁLOMINGATLAN,

TALÁLJA MEG HOZZÁ  
A KEDVEZŐ  

ÉS BIZTONSÁGOS 
LAKÁSHITELT!

KERESSE AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ, 
FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITELEKET!

www.minositetthitel.hu
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ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK
— Több ismert egrit is díjaztak március 15-én —

Széchenyi díjat kapott Bitskey István Eger díszpolgára, Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést Thummerer Vilmos 
borász, A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje címet pedig  id. Herman István a Grafotip Reklám és Kereskedelmi Kft. 
ügyvezető igazgatója vehette át. Az Egri Magazin a kitüntetetteket kérdezte.

SZERZŐ: TÓTH BEÁTA

Bitskey István, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia rendes tagja, a 
Debreceni Egyetem Bölcsészettu-
dományi Kar Magyar Irodalom- és 
Kultúratudományi Intézetének pro-
fessor emeritusa és Eger díszpolgá-
ra, az Eszterházy Károly Egyetem 
díszdoktora, Széchenyi-díjas iroda-
lom- és művelődéstörténész. A régi 
magyar irodalom, a reneszánsz és a 
barokk korszak, valamint Pázmány 
Péter korának, illetve életművének 
bemutatása területén folytatott pél-

daértékű, nemzetközileg is elismert tudományos kutatói-oktatói 
pályája, továbbá a debreceni irodalomtudományi képzés magas 
színvonalához hozzájáruló, széles körű oktatás- és tudomány-
szervező tevékenysége elismeréseként kapott Széchenyi-díjat.

Bitskey István:
A díj több szempontból nagyon sokat jelent számomra. Sze-
mélyemen kívül megbecsülése annak a tudományágnak is, 
amelyet egész életemben műveltem. A nemzeti műveltség 
hagyományainak tudományos feldolgozását és közkinccsé 
tételét mindig fontosnak éreztem. Örülök, hogy ezt mások 
is így gondolják. Az elismerés azoknak a közösségeknek is 
szól, amelyekben kutatói eredményeimet elértem. Eger a 
szülővárosom, itt jártam általános iskolába, írni-olvasni a 
líceum épületében működő Tanítóképző gyakorló iskolájá-
ban tanultam meg. Magyar-történelem szakos tanári dip-
lomám megszerzése után első munkahelyem az egri Tanár-
képző Főiskola Gyakorló Iskolája volt, s mindmáig szívesen 
teszek eleget az intézmény meghívásának, ha arra kérnek: 
tartsak előadást. Az édesapámról elnevezett egri sportuszo-

dában, a szenior úszóversenyek aktív résztvevője vagyok. 
Amíg erőm engedi, szeretném segíteni fiatal munkatársa-
im és tanítványaim munkáját, nagyon fontosnak tartom a 
szakmai utánpótlás biztosítását.

Nyitrai Zsolt Eger és térsége or-
szággyűlési képviselője javasla-
tára Thummerer Vilmos borászt, 
a noszvaji Thummerer Pince ala-
pítóját és tulajdonosát, a hazai 
borászati kultúra fejlődéséért tett 
kimagasló színvonalú munkájáért 
díjazták Magyar Arany Érdemke-
reszt kitüntetéssel. 

Thummerer Vilmos:
Nagy megtiszteltetésnek tar-
tom, a 35 éves szőlő-és bor-
termelésben végzett munkánk elismerésének, mintegy 
életmű díjnak. 1984-ben a Városi Tanácstól bérelt bozótos 
parlag terület kitisztítása után telepítettük első 7 hektár 
szőlőnket. A rendszerváltozás után a noszvaji egykori ura-
dalmi pince mellett újabb földterületeket vásároltunk és 
szőlőt telepítettünk.

Első borainkkal 1990-ben az Országos Borversenyen a 
legeredményesebb családi pincészet lettünk, elnyertük a 
Hungexpo nagydíját. 1993-ban a mezőgazdasági minisz-
ter által adományozott Aranykoszorús Gazda kitüntetés-
ben is részesültem. Az évek során hazai és külföldi bor-
versenyeken sikeresen szerepeltünk.

Ez az elismerés azt bizonyítja, hogy jó úton indultunk 
el, amikor arra törekedtünk, hogy a szőlő- és bortermelés-
ben a legmagasabb minőséget érjük el. A jövőben is ezzel 
a szemlélettel folytatjuk munkánkat.

Id. Herman István, volt országy-
gyűlési képviselő, a Grafotip Rek-
lám és Kereskedelmi Kft. ügyve-
zető igazgatója, a Heves Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara kéz-
műves alelnöke. A Magyar Érdem-
rend Lovagkeresztje kitüntetést 
példaértékű, elkötelezett közéleti 
szerepvállalása, vállalkozóként 
elért sikerei, valamint a civil szfé-
rában végzett munkája elismeré-
séért kapta.

Id. Herman István:
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a 28 éves közéleti 
munkámat ilyen magas elismeréssel jutalmazták. Úgy is 
fogalmazhatok, hogy 28 év munkássága egy csokorba köt-
ve lapul a szép díszdobozban. 

Örömmel tölt el, hogy egy boldog, harmonikus család 
állt mögöttem. Az eredményeim, egyben az ő sikerük is. 
Országgyűlési képviselői munkám során 16 települési ön-
kormányzat polgármesterétől kaptam elismerő oklevelet. 
Ezen időszak alatt komoly fejlesztések valósultak meg a 
térségben. 

Büszke vagyok arra, hogy az elmúlt évek során bátran 
fordultak hozzám ügyes-bajos problémáikkal az emberek, 
melyekre lehetőségeimhez mérten minden esetben a se-
gítségükre is siettem. 

Ez az elismerés továbbra is a cselekvő tenni akarásra 
motivál.

Március 15-e alkalmából 
–  Életfa Emlékplakett Arany fokozata elismerést vehetett át 

Leic József, az Egererdő Zrt. nyugalmazott erdészvezetője, 
–  Fasching Antal díjat kapott Fister György, a Heves Megyei 

Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhiva-
tali Főosztály vezetőhelyettese. 

Elismerő oklevelet vehetett át 
– Varga István, Egerszalók polgármestere, 
–  Kovács Krisztián László, a Bükki Nemzeti Park Igazgató-

ságának erdészeti osztályvezetője, 
–  valamint a Juhász Attila és Juhász Péter a Juhászvin Kft. 

tulajdonosai. Európai Szociális
Alap

SZAKKÉPZÉSEK 
FEJLESZTÉSE A 
MARKHOT FERENC 
KÓRHÁZBAN
A Markhot Ferenc Kórház 156 725 220 Ft-ot nyert  
a „Szakképzések fejlesztése a Markhot Fe-
renc Oktatókórház és Rendelőintézetben” című 
EFOP-1.10.3-17-2017-00012 azonosító számú 
pályázaton az intézményben dolgozó  46 szak-
ember képzésének támogatására. A projekt 
megvalósulásával, a képzéseknek köszönhető-
en javulnak az egészségügyi szakmai tevékeny-
ség feltételei, csökken a gyógyító orvosok leter-
heltsége, csökken a hiányszakmának minősülő 
munkakörök aránya. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg.

A Markhot Ferenc Kórház a betöltetlen intézményi hi-
ányszakmának minősülő munkakörök arányának csök-
kentését kiemelt feladatnak tekinti. Ennek érdekében a 
pályázat segítségével 46 fő képzését valósítja meg, 
ezáltal az egészségügyi szakmai tevékenység 
végzésére jogosító képesítéssel/felkészítéssel 
rendelkezők arányát öt százalékkal növeli az in-
tézményben.

A „Szakképzések fejlesztése a Markhot Ferenc Okta-
tókórház és Rendelőintézetben” című projekt megvaló-
sulása során kettő aneszteziológiai szakasszisztens, hat 
betegkísérő, egy boncmester, két egészségügyi gáz-
mester, egy endoszkópos szakasszisztens, nyolc felnőtt 
intenzív szakápoló, két fertőtlenítő sterilező, két hospice 
szakápoló, három műtéti szakasszisztens, négy  műtős-
segéd-gipszmester, két pszichiátriai szakápoló és gyógy-
foglalkoztató és hat sürgősségi szakápoló tud a gyógyítás 
szolgálatába állni. Az orvosi licencképzésben heten vesz-
nek részt: diabetológia, neuroszonológia, palliatív orvos-
lás, szülészeti-nőgyógyászati ultrahang diagnosztika terü-
leteken. A fejlesztés, képzések megvalósulásával javulnak 
az egészségügyi szakmai tevékenység feltételei, csökken 
a gyógyító orvosok leterheltsége. A projekt megvalósítása 
2018.02.15-től 2019.12.15-ig tart.

További információk:
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
3300 Eger, Széchenyi út 27–29.
E-mail: titkar@mfkh.hu
www.mfkh.hu
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Különleges borokkal és különleges tortával ünnepelt a város és a borvidék

EGRI BIKAVÉR 
EGY ÉVE HUNGARIKUM

Bikavérrel készült tortával, borkóstolóval és tűzijátékkal ünnepelte meg Eger és az Egri Borvidék, hogy egy éve a hun-
garikumok közé választották zászlósborát, az Egri Bikavért. A kitüntetés ismertebbé tette a bikavért, a borászokat pedig 
arra ösztönzi, hogy folyamatosan bizonyítsák: nem érdemtelenül jutottak az ország értékpiramisának csúcsára.

FOTÓ: LÉNÁRT MÁRTON

A 15.52-es díszlövés hangjára egy hatalmas, Egri Bikavér-
rel töltött magnum borospalackkal a kezükben indultak el 
az Egri Vitézlő Oskola vitézei, hogy hírül adják a városban: 
egy éve már, hogy hungarikum lett a borvidék legfonto-
sabb terméke. A várba hívták a városlakókat és a turistá-
kat, hogy együtt ünnepelhessék velük az évfordulót. Aki 
hallgatott a hívó szóra nem bánta meg, hiszen a kazamata 
falai közt igazi ünnepi hangulat részese lehetett.

– Az összefogás meghozta a sikert és az Egri Bikavér, 
a magyar vörösborok közül elsőként lehetett hungarikum. 
Erre az összefogásra a jövőben is szüksége van a városnak, 
hogy a borászatban és a turizmusban elfoglalt vezető helyét 
megőrizhesse – mondta köszöntőjében Habis László pol-
gármester. Hozzátette: a siker elsősorban a szőlőtermelőké 
és a borászoké, akik létrehozzák ezt az értéket, de szükség 
van a jó ízlésű fogyasztókra is, akik képesek értékelni ezt a 
hatalmas munkát. Pál Sándor, az Egri Borvidék Hegyköz-
ségi Tanács elnöke szerint a mai, globalizálódó világban 
sok munka kell ahhoz, hogy egy-egy termék kitűnhessen 
a többi közül, a borok esetében pedig ez fokozottan igaz. 
Hiszen nemcsak az egyre jobb hazai borok, de a világ nagy 
bortermelő országai közt is helyt kell állni az egrieknek. A 
hungarikummá válással egy olyan körbe került be a borvi-
dék zászlósbora, amely garancia arra, hogy az valóban egy 
kiemelt minőségű és értékű termék. Mindent meg kell ten-
niük a borászoknak – fogalmazott – hogy az Egri Bikavér 
a jövőben is népszerű és kedvelt legyen a fogyasztók köré-
ben, és sokáig öregbíthesse a borvidék és Eger hírnevét.

Az összefogás az egy éves évforduló megünneplésében 
is érvényesült, hiszen a borvidék 16 pincészete ajánlotta 
fel legjobb bikavérét az ünnephez. Az Egri Borbarát Höl-
gyek Egyesületének tagjai nem győzték tölteni a kóstolót a 
vendégeknek. Az egri Marján cukrászda pedig kifejezetten 
erre az alkalomra készített egy különleges, bikavérrel ízesí-
tett, hatalmas, több száz szeletes tortát, amely – az egyön-
tetű vélemények szerint – méltán pályázhatna az Ország 
Tortája címre is.

Az ünnepséget a Hollóének Hungarica együttes zenéje, 
majd zárásként az elmaradhatatlan tűzijáték tette még em-
lékezetesebbé. 
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Tűztorony Játszóház

2018. április 3-tól 
sok új játékkal várjuk a 

gyerekeket Egerben
a Tűzoltó téri játszóházban. 

Szülinapi zsúrokra időpont 
foglalható 

a (+36 30) 272-3479-es 
telefonszámon. 

ADÓBEVALLÁS
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2018-BAN IS ELKÉSZÍTJÜK SZJA BEVALLÁS TERVEZETÉT
ÖN HELYETT, HOGY NYUGODTAN FOGLALKOZHASSON
LEGÚJABB HOBBIJAIVAL.
RÉSZLETEK: ESZJA.NAV.GOV.HU
KÉSZÜLT A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL MEGBÍZÁSÁBÓL.
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Aki tudja, hogy milyen egy adósság nyomasztó 
terhét viselni, az azt is tudja, hogy egy idő után 
már nagyon nehéz reménykedni a „csodában”. 
Ezért a Pénzügyi Fogyasztóvédők nem a csodavá-
rásra hanem a reálisan elérhető optimum elérésére 
ösztönzik és segítik ügyfeleiket.

A közelmúltban több jogszabályváltozás révén 
lehetővé vált, hogy a kölcsön- és hitelügyletekkel 
kapcsolatos fi zetési nehézség ügyével is a Pénzügyi 
Békéltető Testülethez forduljanak a fogyasztók. Ez 
egy olyan kivételes lehetőség, amely kizárólag po-
zitív hozadékkal járhat, hiszen a teljesen ingyenes 
eljárásban együttműködési kötelezettség terheli a 
bankot, illetve a követeléskezelőt.

Az Egerben több mint hét éve működő Pénz-
ügyi Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Iroda szakem-
berei nagy tapasztalattal és hozzáértéssel segítenek 
elkészíteni az eljárás megindításához szükséges 

KIVÉTELES LEHETŐSÉG 
AZ ADÓSSÁGPROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

iratokat, szintén 100%-ig díjmentesen. A felkészült 
tanácsadók az elmúlt években több száz panasz-
ügy megoldásában működtek közre, és az új sza-
bályoknak köszönhetően a jövőben még többek 
számára jelenthet érdemi előrelépést az országos 
hálózat részeként működő iroda felkeresése. Né-
hány héttel ezelőtt egy kedves ügyfelünk így fog-
lalta össze az irodával kapcsolatos tapasztalatait:

„Bár előbb tudtam volna, hogy a helyzetemre itt 
találom meg a megoldást. Másfél év stressz után 
kaptam végre valódi segítséget is az ügyem lezárá-
sához. Köszönöm!”

Keresse fel Ön is a Pénzügyi Fogyasztóvédők 
egri irodáját, ahol a fi zetési nehézség tárgykörén 
kívül a pénzügyi szolgáltatások teljes spektrumát 
érintő kérdése vagy panasza esetén állunk rendel-
kezésére.  (X)

Elérhetőségek: 
3300 Eger, Trinitárius u. 2. I. em. 
Telefon: (+36 30) 8779 886, 
web: www.penzugyofogyaszto.hu 
facebook.com/penzugyifogyaszto
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Építőipari vitarendezés

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
Lassan öt éve működik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett a Telje-
sítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ), melynek létrehozását az építőiparban 
tapasztalható, egyes becslések szerint több százmilliárd forint nagyságrendű 
ki nem fizetett tartozás kezelése tette szükségessé.

MILYEN ÜGYEKKEL FOGLALKOZIK?
A TSZSZ eljárása építészeti-műszaki tervezési, kivitelezési szerződések tel-
jesítéséből eredő viták rendezésére vehető igénybe. A folyamat bármely sze-
replője, tehát a megrendelő, tervező, kivitelező, alvállalkozó kérheti az eljárás 
lefolytatását szerződő partnerével szemben, ha a teljesítésigazolás kiadása 
nem történt meg, a teljesítésigazolás kiadása vitás, vagy kiadták a teljesíté-
sigazolást, de a kifizetés nem történt meg.

Kérhető a TSZSZ eljárása mellékkötelezettség érvényesítése esetén is, ami-
kor az érvényesítés indokoltságát vitatja a kérelmező. Olyan esetben például, 
amikor a vállalkozó indokolatlannak tartja a bankgarancia lehívását, kérheti, 
hogy a TSZSZ szakvéleményben vizsgálja meg a lehívás indokoltságát.

HOGYAN LEHET IGÉNYBE VENNI?
Kérelmet a jogszabály által meghatározott forma szerint lehet benyújtani, leg-
egyszerűbben a TSZSZ elektronikus kérelem befogadási rendszerén, ahol az 
űrlap kitöltését és a vitás teljesítéshez kapcsolódó dokumentumok csatolá-
sát követően egyetlen kattintással kérelmezhető a TSZSZ eljárása (az online 
felület elérhetősége: www.mkik-tszsz.hu). 

A TSZSZ által vizsgálandó dokumentumok közül legfontosabb a felek között 
létrejött írásos szerződés, így annak másolatát a kérelemhez minden esetben 
mellékelni kell. A kérelem beadásakor kell megfizeti a szakértői eljárási díjat, 
melynek összegét jogszabály szabályozza, a kérelemben vitatott összeg bruttó 
értékének 1%-a, minimum bruttó 60 000 Ft, maximum bruttó 450 000 Ft.

HOGYAN MŰKÖDIK A SZERVEZET?
A szerv a nemzetgazdasági miniszter által kinevezett csaknem 200 igazságügyi 
szakértő taggal működik. Az egyes esetekben a szakértői eljárást a kérelem 
ismeretében kijelölt háromtagú, megfelelő szakterülteken jártas szakértőkből 
álló tanács folytatja le a befogadástól számított 30 napos határidővel, amely 
indokolt esetben egy alkalommal, maximum 30 nappal hosszabbítható. A 
TSZSZ szakvéleménye a beadott dokumentumok és a helyszíni szemlén ta-
pasztaltak alapján készül.

A szakértői eljárások legkedvezőbb eredménye, amikor a felek a szakvéle-
mény alapján meg tudnak egyezni, erre sok példa volt, de többször előfor-
dult az is, hogy ez már a szakértők jelenlétében, a helyszíni szemle alkalmával 
megtörtént. Számos esetben a beadott kérelem már önmagában elősegítette 
a vita megoldását, amikor a szakértői eljárás lefolytatására azért nem került 
sor, mert a nem fizető fél, amikor tudomást szerzett az eljárásról, kiegyenlí-
tette tartozását.

Ha a felek közötti megegyezés a szakvélemény alapján sem jön létre, a bíró-
ságon indítható a TSZSZ szakvéleményére alapított per, speciális eljárási sza-
bályokkal, melyek az ügymenet gyorsítását szolgálják.

A létrehozás óta eltelt több, mint három év után a TSZSZ-hez benyújtott 
kérelmek száma már meghaladja a 800-at. A kérelmezők döntő többsége kivi-
telező vállalkozó vagy alvállalkozó. 

A kérelem beadásának módjáról a www.mkik.hu/hu/tszsz honlapon részle-
tes tájékoztatás található.

MESTERSÉGEM CÍMERE 
Szakmabemutató videópályázat!

–  Általános iskola 7–8. osztályos, vagy 
középiskolás vagy?

–  Fogj össze két barátoddal! (3 fős csapat)
–  Válassz egy szakmát a listából! 
–  Forgass róla egy max. 2 perces videót! 
–  Töltsd fel a YouTube-ra!
–  Regisztrálj a www.hkik.hu oldalon 

megadott felületen, és küldd el a videó 
linkjét nekünk!

–  Majd gyűjtsd be a like-okat a Mester-
ségem Címere Facebook-oldalán!

Ki nyer? Döntsön a közönség!
–  A videókra a Mesterségem Címere  

Facebook-oldalán lehet szavazni! 

Hogyan lehet szavazni?
–  Lájkold a Mesterségem Címere Facebook- 

oldalát!
–  Lájkold és oszd meg az általad kedvelt 

videót a Facebookon!

Határidők:
–  Filmbeküldési határidő: 2018.05.07.
–  Like-gyűjtés határideje: 2018.06.01.
–  Eredményhirdetés, és díjak átvétele – az 

utolsó tanítási napon. Hogy jól záruljon 
az év!

NYEREMÉNYEK!

A videók lájkjai alapján:
1.  Bluetooth-hangszóró a csapat minden 

tagjának
2.  Fejhallgató a csapat minden tagjának
3.  100 gombóc fagylalt a csapatnak

Az első helyezett csapat osztálya egy buszos 
osztálykirándulást nyer az Euro skills-re 
(2018. szeptember 26–28. Hung expo).
A Mesterségem Címere Facebook-oldal 
követői között kisorsolunk egy 100 
gombócos ajándékcsomagot.  

Légy kreatív! 
Elő a mobilokkal! 

Felvétel! 
Vágod?

BőveBB információ és az elfogadóhelyek listája: 
www.agriapark.hu
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Az Isonzó Expressz 
EGERBEN

A vonat, amelyről három éven át három ország beszélt, negyedszer is útnak 
indul 2018. május 24-én… ez alkalommal Egerbe, a vasútállomásra. A Hősök 
Napjához közeledve emlékezünk meg az első világháború hőseiről, történése-
iről a Bródy Sándor Könyvtár és a MÁV Nosztalgia Kft. közös szervezésében. Az 
Isonzó Expressz nosztalgiakocsijaiban a Nagy Háború Blog előadói és katonai 
hagyományőrzők közreműködésével, a Sebő-együttes szívet-lelket melenge-
tő zenei előadásával egész nap várjuk Önöket. A programon való részvétel 
regisztrációhoz kötött. A részletekről tájékozódjon a Bródy Sándor Könyvtár 
olvasószolgálatánál személyesen, telefonon (+36 36/516-595) vagy e-mailben 
(szorsolya@brody.iif.hu)!

A Bródy Sándor Könyvtár első világháborús programsorozatának további 
programjai (2018. április 16. – május 24.):
• „Gondolatban mindig ott leszek…” – kiállítás az 1. világháború emlékére – 

Megnyitó: 2018. április 16., 17:00 óra
• „Szürke senkik” Egerben – fi lmvetítés és közönségtalálkozó (Kovács István 

nagyjátékfi lmje)
• Sorsfordulók – Emlékülés az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudomá-

nyi Intézete oktatóinak előadásában az első világháborúról

A programokat támogatja a Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány.

EGER / A TE TÖRTÉNETED

ALMA EGYÜTTES KONCERT
A KALANDPARK MEGNYITÓJÁN A 
SZÉPASSZONYVÖLGYBEN
2018. április 29. 11:00–13:00

JEGYEK:
Elővételben: 1600 Ft / Helyszínen: 2000 Ft
Jegyek kaphatók a Tourinform Irodában és online: www.tixa.hu

Harmónia Szépségszalon 
a megálmodott külsőért 

hölgyeknek-uraknak egyaránt

 Új dimenzió a bőrfi atalításban az 
esszenciák varázslatos világából 

csak nálunk – a szépség a bennünk 
áramló harmónia külső tükröződése

 Öregségi és májfoltok, 
aknés hegek kezelése 

3D szempilla építés

Készülj velünk 
a bikiniszezonra! 

Makacs zsírpárnák eltávolítása, 
testkontúr formázása

Vásárolhatsz  ajándékutalványt 
bármilyen alkalomra!

 Szép kártyával, egészségpénztári 
kártyával is fi zethetsz!

Tel: 06-30/345-08-09
www.szepno.hu

Tel: 06-30/345-08-09
Agria Park földszint

 szepsegszalon.harmonia
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Új utakon 
a jövő felé!
EgEr város mEgújuló 
közlEkEdési hálózata

Megvalósul 
az M3 és eger 
találkozása

az m25 autóút az m3-as autópálya 
és Eger összekötését szolgálja. 
Célja, hogy Egernek közvetlen, 2x2 
sávos útkapcsolata épüljön ki az 
m3-as autópályával, ezáltal a város-
ból Budapest - és a fővárosból Eger 
- minél gyorsabban elérhető legyen. 
a projekt kivitelezése jelenleg is 
folyik, a teljes beruházás várhatóan 
2020-ban valósul meg.

MegÚjulnak 
a város Útjai

a „területi infrastrukturális 
fejlesztések” program keretén 
belül Eger megyei jogú város 
több pontján út, járda és busz-
megálló felújítási feladatokra 
kerül sor. a projekt során a 
városban összesen 21 ponton 
valósulnak meg felújítási 
munkálatok, és többek közt a 
kossuth lajos úti híd renová-
lására is sor kerül.

fejlődik a déli iparterület 
alapinfrastruktÚrája

Eger déli iparterületének három szakaszban megvalósuló fejlesztése hamarosan 
célvonalba ér. tavaly december 22-én már a forgalom számára átadásra került a 
Faiskola út – ipari bekötő út – szövetkezet utca felújított csomópontja. a projekt 
befejezése pedig május hónap végére várható.

Kivitelező: Beruházó: Megbízó:
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