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„Az a jó bor, amit szívesen fogyaszt az ember”

BOLYKI JÁNOS 

NYITRAI ZSOLT: 
„Eger továbbra is 
számíthat a kormány 
támogatására!”

A VÁROS AZ 
EGRIEKÉRT

Megújuló Bazilika, 
iskolák, utak,  
járdák és parkolók
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KAMASZ! PANASZ?
Most, hogy lassan véget ér a tanév, egyre többet lehetek a fiammal és részt vehetünk mindenben, 
amiben csak szeretné. De hol van a határ? Egy kamasznak már ciki az anyjával moziba menni? 
Vagy koncertre? Anyu csápol a nagyfiú mellett… hát, nem is tudom. Azt hiszem erre nincs bevált 
recept, nem tudják megmondani a tutit az okosok. Minden „gyerek” maga dönti el, meddig 
marad gyerek. Én pedig igyekszem alkalmazkodni. A suli előtt reggel ugyan még kapok futtában 
egy puszit, de lassan már ennek is örülni kell. Ha kettesben vagyunk vagy a családdal az más… 
ebben a körben még anyuci pici fia. A komfortzónából kikerülve azonban hirtelen felnő. Az álta-
lam kinézett program már nem mindig „frankó”, a neki szánt férfi póló „tiszta gáz”, a film amit 
meg szeretnék Vele nézni „ciki”. Na, most legyen okos az ember! Ilyenkor jön jól egy nagyszülő, aki 
elmondhatja: pont olyan, mint Te ebben a korban. Akkor jó. Nem valami borzalmas kamasz-kór, 
csupán kamaszkor. Hogy ne legyek jól megtermett házisárkány? Hogyan találom meg a közé-
putat a fiatalos, de még nem nevetségesen bohóc-szerű anyatípus között? Nos, ebben nekem kell 
hagyni, hogy a fiam vezessen. Ő mutassa meg, mit vár tőlem. Én meg csak reménykedem, hogy 
átmegyek a vizsgán.

VÁSÁROLJ JÚNIUS 12-ÉN KEDDEN 10 VAGY AKÁR 50%  
KEDVEZMÉNNYEL AZ AGRIA PARK ÜZLETEIBEN!
Amennyiben az adott üzletben más kedvezmény is érvényben van, a kedvezmények összevonhatóságáról az 
üzletek saját hatáskörükben döntenek. Egy vásárlás alkalmával kizárólag egy kupon váltható be az egri Agria 
Parkban. A kupon kizárólag a feltüntetett napon használható. A kedvezmény készpénzre nem váltható. Továb-
bi részletek az üzletekben! A kuponokat a www.agriapark.hu weboldalról és a bevásárlóközpontban található 
információs terminálokról is kinyomtathatod!

Napijegyre.

50%
 2018 JÚNIUS 12.

20%
 2018 JÚNIUS 12.

Megjelölt termékekre.

10-
30%

 2018 JÚNIUS 12.

Teljes árú termékekre, ajándékutalvány  
vásárlásra nem vonatkozik

20%
 2018 JÚNIUS 12.

Minden teljes árú Douglas saját márkás 
termékre, valamint ingyenes 
sminkfrissítés és bőranalízis.

20%
 2018 JÚNIUS 12.

Minden használt játékszoftverre

20%
 2018 JÚNIUS 12.

20%
 2018 JÚNIUS 12.

20%
 2018 JÚNIUS 12.

20%
 2018 JÚNIUS 12.

Teljes árú Retro termékekre, Gift Card 
vásárlása esetén nem érvényes.

20%
 2018 JÚNIUS 12.

15%
 2018 JÚNIUS 12.

A vásárlás végösszegéből
(kivéve rendelések és előrendelések).

10%
 2018 JÚNIUS 12.

10%
 2018 JÚNIUS 12.

15%
 2018 JÚNIUS 12.

 2018 JÚNIUS 12.

10-
50%

Megjelölt termékekre.

 2018 JÚNIUS 12.

AJÁNDÉK

 2018 JÚNIUS 12.

AJÁNDÉK

Lakberendezési termékekre.

20%
 2018 JÚNIUS 12.

20%
 2018 JÚNIUS 12.

10%
 2018 JÚNIUS 12.

Megjelölt termékekre.

Megjelölt termékekre.
 2018 JÚNIUS 12.

10-
50%

Gant karórákra

20%
 2018 JÚNIUS 12.

925 ezüst ékszerekre. 

30%
 2018 JÚNIUS 12.

20%
 2018 JÚNIUS 12.

20%
 2018 JÚNIUS 12.Teljes árú termékekre, kivéve  ruházati-  

és sajtótermékek.

Minden teljes árú termékre.

20%
 2018 JÚNIUS 12.

Megjelölt termékekre.

20%
 2018 JÚNIUS 12.

20%
 2018 JÚNIUS 12.

 2018 JÚNIUS 12.

2.000 FT

Rádiófrekvenciás arcfeszesítés  
csak 2.000 Ft.

 2018 JÚNIUS 12.

500,-FT 
ÉRTÉKŰ 
KUPON

Minden Berkemann és Rieker lábbeli 
vásárlása esetén.

 2018 JÚNIUS 12.

1.300 FT

20 perces frissítő hátmasszázs   
csak 1.300 Ft.

Minden Bellinda termékre.
 2018 JÚNIUS 12.

20%

20%
 2018 JÚNIUS 12.

A teljes árú termékekre. 

20%
 2018 JÚNIUS 12.

Teljes árú termékekre.

Hátizsákokra.

 2018 JÚNIUS 12.

1.000 FT
1.000 Ft értékű jóváírást biztosít új vagy  
meglévő törzsvásárlói kártyára legalább  
10.000 Ft értékű vásárlás esetén.  

10-
30%

 2018 JÚNIUS 12.

Megjelölt termékekre.

30%
 2018 JÚNIUS 12.

Minden termék teljes fogyasztói árából.

 2018 JÚNIUS 12.

20%
Shellac szolgáltatásra.

20%
 2018 JÚNIUS 12.

Teljes árú termékekre, kivéve Lego.

20%
 2018 JÚNIUS 12.

Minden könyvre és hangoskönyvre.

20%
 2018 JÚNIUS 12.Minden termékre. Klubkártyás 

vásárlásra nem vonatkozik.

20%
 2018 JÚNIUS 12.Teljes árú termékre, kivéve Dormeo 

matracok

10%
 2018 JÚNIUS 12.

Dormeo matracok árából.

15%
 2018 JÚNIUS 12.

Teljes árú termékekre.

Megjelölt TV készülékekre
Nagy pályás TV-k, nem kispályás árakon!

2500 Ft feletti vásárlás esetén 
ajándék bizsu ékszer

Nálunk már tombol a nyár! Folyamatos  
„LAST MINUTE” ajánlatokkal várjuk Önöket.
Ingyenes reptéri parkolás Budapesten a  
Shopping Day napján történő foglalásokra.

5.000 Ft vásárlás felett ajándék  
kávé, vagy öngyújtó.

AJÁNDÉK

 2018 JÚNIUS 12.

 2018 JÚNIUS 12.

5-
10%
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HÍREK

CANNES-BAN JÁRTAK 
AZ EGRI BOROK
A filmsztárok asztalára is került Bikavér

MÁJUS 3.
Egri Csillagot, Rosét és az egy éve hungarikummá nyilvání-
tott Egri Bikavért is megkóstolhatták a résztvevők a cannes-i 
filmfesztiválon. Cannes-ba a Juhász Testvérek Pincészete 
mellett az Eszterházy Szőlőbirtok, az Ostorosbor, a Petrény 
Winery, illetve a St. Andrea Szőlőbirtok és Pincészet borai 
jutottak ki Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képvi-
selője, valamint Andy Vajna filmügyi kormánybiztos közben-
járására.

DIPLOMATÁK 
EGERBEN
Városunkba látogattak a nagykövetek

MÁJUS 4.
Kétnapos látogatáson jártak városunkba a Magyarország-
ra akkreditált nagykövetek. A diplomaták Nyitrai Zsolt, 
Eger és térsége országgyűlési képviselője meghívására 
érkeztek a megyeszékhelyre. A közel 40 fős delegáció tag-
jai megtekintették a belvárost, az Érseki Palotát és a Dobó 
István Vármúzeumot és kirándultak Szilvásváradon is.

EGER A LEGÉLHETŐBB 
VIDÉKI VÁROS

A turizmusban is érződik a pozitív változás

MÁJUS 10.
Az egyik ingatlanportál felmérésben az oktatás és az 

egészségügyi ellátás színvonalát, valamint a munkalehe-
tőségeket vetették össze az ingatlanárakkal. Eszerint a vi-
déki városok közül Eger lett a legélhetőbb. A város pozitív 
megítélése a turizmusban is látszik. Az első negyedévben 
100 ezer vendégéjszakát regisztráltak, ami 20 százalékos 

növekedés az előző évhez képest.

OLASZ FILMSZEMLE VOLT 
AZ URÁNIÁBAN

Tíz alkotást mutattak be

MÁJUS 17.
Ingyenes vetítésekkel várták az olasz filmművészet 

szerelmeseit az Uránia Moziban az I. Egri Olasz Filmhé-
ten. A program létrejötte önkormányzati összefogás 

eredménye és egy világméretű kezdeményezéshez kap-
csolódik. A nézők filmdrámákat, dokumentumfilmeket, 

vígjátékokat és egy vígdrámát is láthattak, némelyiket 
eredeti nyelven. A jövőben hasonló tematikus héten 

mutatják be más nemzetek filmművészetét is.

ÚJDONSÁGOK A 
SZÍNHÁZBAN
„Nosztalgikus, magyar évaddal” készülnek

MÁJUS 17.
A Gárdonyi Géza Színház nagyszínpadán hat (Rokonok, 
Régi nyár operett, Illatszertár, Liliomfi, Csínom Palkó, Magyar 
rapszódiák), a stúdiószínpadán pedig két bemutató lesz. A 
gyerekeknek három darabbal készülnek. A teátrumban a 
2018/19-es évadban külön a fiataloknak szóló új bérletkonst-
rukció is lesz. Ennek kidolgozására a Fidesz-KDNP frakció 
javaslatára a közgyűlés kérte fel a teátrum vezetését.

NAGY SIKERE VOLT A 
MUSKÁTLIOSZTÁSNAK
Háromezer cserép virágot kaptak az egriek

MÁJUS 18.
Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője 
javaslatára és a Fidesz frakció támogatására még novem-
berben fogadta el a közgyűlés a muskátliosztás finanszíro-
zását. Az egri lakcímkártya felmutatásával bárki kaphatott 
két cserép virágot. A város vezetése ezzel is támogatta a 
helyieket abban, hogy virágba boríthassák a várost, felké-
szülve ezzel a Virágos Egerért Versenyre.

PROGRAMKAVALKÁD A 
KISEGÉR FESZTIVÁLON

A gyerekeké volt a főszerep Egerben

MÁJUS 18.
Ehető mézeskalácsház, ügyességi, készségfejlesztő és 

interaktív játékok, bábelőadások, illetve koncertek várták a 
gyerekeket az I. KisEgér Fesztiválon. A programsorozat két 

intézmény, a Harlekin Bábszínház, valamint az Egri Kulturális 
és Művészeti Központ összefogásával valósult meg.  2018 

a családok éve, ehhez is kapcsolódott a KisEgér Fesztivál – 
fogalmazott Habis László polgármester.

ÁGYÚKAT AVATTAK  
AZ EGRI VÁRBAN

A Magyar Honvédség Napjára emlékeztek

MÁJUS 22.
Hat újjáépített ágyút avattak fel a Dobó István 

Vármúzeum ban a Magyar Honvédség Napján a Kubinyi 
Ágoston program anyagi támogatásának köszönhetően. 

A falkonéta-másolatok rendbetételével befejeződött a 
négy éve tartó ágyúrekonstrukciós program, így mostan-
ra a várban lévő összes löveg újjászülethetett. A munkála-

tok során a korábbinál tartósabb anyagokat használtak.
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AMIRŐL BESZÉLNEK

UTAK, JÁRDÁK, PARKOLÓK 

AZ EGRIEK SZOLGÁLATÁBAN
Turizmus és ipar. Nem egymást kizáró dolgok, sőt, nagy hagyományra, szép eredményekre, 
hosszú évtizedes tapasztalatokra épül mindaz, amit ma ezeken a területeken látunk a váro-
sunkban. Két közös dolog egészen biztosan van bennük. Az egyik az, hogy az ipar is, a turizmus 
is nagyon fontos Eger számára, mert mindkettő kulcsfontosságú az egri polgárok boldogulása 
szempontjából. A másik pedig az, hogy egyik ágazat sem nélkülözheti a jó közlekedést, hiszen 
a közlekedés életminőségi kérdés. A jó minőségű út és járda, a jó megoldások folyamatos ke-
resése és megvalósítása hozzátartozik az élhető városhoz. A jól használható közterek, út- és 
térburkolatok éppúgy meghatározói a vonzó településképnek és a helyi polgárok komfortérze-
tének, mint egy-egy patinás épület szépsége. A közlekedésfejlesztéssel tehát az egri húzóága-
zatok sikerét segítjük elő.

Kedves Egri Polgár! 
Meggyőződésem szerint a mindennapjaink minőségét és a jövőnket is meghatározza 
az a jelentős közlekedésfejlesztés, melynek előkészítésén – kollégáimmal együtt – már 
régóta dolgozom. Kérem, szánjon néhány percet arra, hogy közösen áttekintsük: hol is 
tartunk most. Szeretném, ha tudná, mire számíthat Egerben a következő időszakban, 
akár lakókörnyezetében, akár közlekedőként a városban.
Köszönöm megtisztelő figyelmét! Habis László polgármester

Folytatódik az egymilliárdos program

A Miniszterelnökség keretéből elnyert forrásból egy több 
mint 30 elemből álló közterületi infrastruktúra-fejlesztési 
csomagot állítottunk össze. Tavaly ősszel már szép ered-
ményeket láthattunk: ilyen volt az Almagyar utca, vagy a 
Barkóczy út megújítása. A 22 beruházási helyszínen össze-
sen csaknem 3 km út, 4 km járda és 600 méter kerékpárút 
újult meg, 100 parkolót és 4 buszmegállót építettünk át. 
Az egymilliárdos programot a nyár folyamán a Nagylaposi 
úttal, a Bródy Sándor utcával, a Felnémeti bringás átkelő 
átalakításával, a Stadion utcával folytatjuk. Szerepel a terv-
ben parkolók megújítása és a kapacitás bővítése, valamint 
fontos elem a lajosvárosi csapadékcsatorna felújítása is.

Általánosságban elmondható, hogy a nagyobb, enge-
délyköteles munkákat ütemeztük 2018 nyarára, s egy-egy 
ilyen projekt hozzávetőlegesen hat hónapot vesz igénybe. 
A végrehajtás nagy valószínűséggel átnyúlik majd a jövő 
év tavaszára. 

Június végén, július elején kezdődhet el a Nagylaposon 
a munka: utat építünk a jelenlegi földút helyén, egészen 
az Alvégi utcáig (27 M Ft). A Bródy Sándor utcában „fal-
tól falig” ér majd a fejlesztés: a hiányos és elhasználódott 
kockakő burkolatot aszfalt váltja, ezzel megszűnik az utca 
téli lezárása. Kicseréljük a teljes csapadékvíz-rendszert, 
teljesen új lépcső épül, bőröndhúzó és babakocsis sávval. 
A sétáló utcához érve a Bródy utca a Széchenyi utcáéhoz 
hasonló, díszkő burkolatot kap, a korláttal ellátott lép-
csőt pedig elegáns térkővel rakja ki a kivitelező (Összesen 
90 M Ft).

Az Egri úton a jelenleg csak közúti festéssel jelzett át-
kelő jelzőlámpás biztosítást kap, egyúttal ide kerül át a 
gyalogos átkelő is. Mindezzel nagyban növeljük az átkelés 
biztonságát, ésszerűsítjük a közlekedési megoldásokat. 
(20 M Ft)

A Stadion utcában megújítjuk az útpályát és kétoldali 
járdát (80 M Ft), az Arany János utcai óvodánál két-, a Ko-
dály Zoltán utcai nevelési intézmények környékén pedig 

23 új várakozóhelyet alakítunk ki (Összesen 23 M Ft). A 
lajosvárosi csapadékcsatorna déli iparterületre eső sza-
kasza megújul, egészen a befogadó csatornáig. Mindez 
kiszolgálja az új munkahelyteremtő ipari beruházáso-
kat, másrészt javítja a városrész csapadékvíz-helyzetét 
(115 M Ft). 

Az egymilliárdos program egy későbbi, harmadik üte-
mében építjük meg a jelenleg még hiányzó Szövetkezet 
utcai járdát, ekkor végezzük el a Füzér utcai út-, járda- és 
csapadékvíz rekonstrukciót (18 M Ft), valamint az útépí-
tést a Fertőbánya utcában (62 M Ft), továbbá a kanyar 
kiszélesítését a Gerle és Könyök utcák találkozásánál 
(10,5 M Ft).

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programunk 
részeként elkészült a déli iparterület feltáró útja, melyre a 
napokban terítik a kopóréteget, mintegy 1 km hosszban. 
2017-ben a Faiskola úti szakasz és csomópont átalakítása 
valósult meg, most pedig a Külsősor útig tartó, teljesen új 
építésű rész készült el. Mindez jelentős előrelépés a már 
városunkban működő iparvállalatok és az Eger iránt ér-
deklődő beruházók szempontjából is. Júliusban indulhat 
el a Kistályai úti kerékpárút építés, s egy másik, a Malom 
utcára vonatkozó bringás projektünknél még kormányza-
ti és államkincstári jóváhagyására várunk.

Kiemelt TOP-programként tekintünk a Csiky-Maczky 
utca csapadékvíz problémáinak végleges megoldására. A 
Csiky utcát május közepe óta ismét használhatják az au-
tósok, elkészült a márciusban történt beszakadás tartós 
javítása, immár a nagy fejlesztési projekt műszaki megol-
dásaihoz igazítva. Amint a munkások befejezik a kivite-
lezést a Maczky utcában, elindul a Csiky utca feltárása és 
a nagyszelvényű csapadékcsatorna lefektetésének előké-
szítése. Ehhez kapcsolódóan arra kell számítani, hogy az 
autósok június közepétől már nem használhatják a Csiky 
utcát, noha a buszjáratokat – amíg csak tehetjük, vagyis 
további néhány hétig – beengedjük a belvárosi közleke-
dés szempontjából fontos szakaszra. Július elején való-
színűleg életbe lép a teljes útzár és mintegy két hónapig 
el kell kerülnünk a Csiky utcát. Az eredmény reményeink 
szerint mindenki megelégedésére szolgál majd, hiszen 
nem kell többé arra számítani, hogy felhőszakadás ese-
tén elárasztja a víz a Széchenyi utcát és más, belvárosi 
területeket.

Rég várt fejlesztés valósul meg idén a Sas úton is. 
Amennyiben a közbeszerzési kiírást minden szükséges 
fórumon jóváhagyták, ősszel indulhat el a kivitelezés, itt 
azonban nem kell teljes útzárra számítani: rövidebb mun-
kafázisoktól eltekintve egy nyomsávon folyamatosan biz-
tosított lesz a haladás.

Ugyancsak a TOP-ban Eger rendelkezésére álló 13 mil-
liárdos forrásból tervezzük a Kertész-Hadnagy úti csomó-
pont körforgalommá alakítását. Erre a programra a Sas út 
teljes felújítása után kerülhet sor, hiszen a nagy volumenű 
fejlesztések idején is biztosítanunk kell a folyamatos köz-
lekedést az egriek számára.

További információ, hogy a Kertész utca és a Sas utca 
csomópontjának átalakítása információink szerint június 
hónapban indul el. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. egri be-
ruházásának eredményként egy jól működő, biztonságos 
és egyértelmű közlekedési viszonyokat teremtő, jelzőlám-
pás kereszteződést használhatunk majd a forgalmas sza-
kaszon.Bródy Sándor utca

Felnémet, Egri út FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT

A belvárosi részeket illetően fontos tudni, hogy idén 
megkezdődik és reményeink szerint 2019 tavaszára be is 
fejeződik az Eszterházy tér megújítása, valamint a Kos-
suth utca északi részének felújítása. A területfejlesztési 
források felhasználásával ugyancsak újjászületik az Erzsé-
bet udvar és a Bajcsy-tömbbelső.Stadion utca Déli ipartelep
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BERUHÁZÁSOK 
az energiatakarékosság jegyében

A NYÁRI ISKOLA FELÚJÍTÁSOKRÓL KÉRDEZTÜK AZ EGRI TANKERÜLETI KÖZPONT IGAZGATÓJÁT

Noha a diákok számára a nyár a gondtalan pihenés, a jól megérdemelt kikapcsolódás időszaka, rendkívül sokan vannak, 
akik ezekben a hónapokban azért dolgoznak, hogy az oktatási intézmények a most még igencsak távolinak tűnő szeptemberi 
iskolakezdéskor megfelelő körülményekkel várják a tanulókat és a pedagógusokat egyaránt. Az ilyenkor szokásos felújítási, 
karbantartási munkákról kérdeztük Ballagó Zoltánt, az Egri Tankerületi Központ igazgatóját. 

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

– Tankerületi központunk 36 olyan köznevelési intézményt tart 
fenn – mondja Ballagó Zoltán –, amelyben nevelő-oktató tevé-
kenység folyik. – A hátrányos térségek felzárkóztatását segítő 
szakmai programok végrehajtása mellett kiemelt feladatunknak 
tartjuk a megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítását, ezért 
folyamatosan nyomon követjük az intézmények műszaki állapo-
tát, méghozzá az azokban dolgozókkal nagyon szoros együttmű-
ködésben. Tekintettel arra, hogy ez összesen 85 épületet jelent, 
nem csekély feladatról van szó. Hogy aztán hol és milyen mun-
kálatokat végeztetünk el, azt a fontossági sorrend, illetve a ren-
delkezésünkre álló anyagi lehetőségek határozzák meg.

– Milyen forrásokat fordíthat a tankerületi központ ezekre 
a célokra?

– Költségvetési, illetve pályázati forrásokról egyaránt szó van. 
Ami az előbbieket illet, örömmel mondhatom, hogy az úgy-
mond saját források az elmúlt években egyre növekedtek: 2018-
ban például a 100 millió forintot is meghaladó összegről beszél-
hetünk. Emellett tankerületünk minél több pályázati lehetőséget 
igyekszik megragadni, és nem is sikertelenül, hiszen több mint 4 
milliárd forint értékű támogatást nyertünk el, amelyekből folya-
matosan végezzük a tervezett felújításokat.

– A dolog jellegéből fakadóan a nagyobb léptékű karban-
tartások, felújítások a nyári vakáció idejére koncentrálódnak. 
Döntően milyen munkákról van szó?

– A legjellemzőbbek között kell megemlítenem a tantermek, 
öltözők, mosdók felújítását, a tisztasági festéseket, vagy például 
az elektromos hálózatok fejlesztését. Ez utóbbit a megnövekedett 
terhelés és az aktuális szabványoknak való megfelelés indokolja. 
Természetesen folyamatosan zajlanak az említetteknél sokkal na-
gyobb léptékű munkálatok is. Merthogy nemcsak az a törvényi 
kötelezettségünk, hogy energiamegtakarítási intézkedési tervet 
készítsünk, de az is, hogy az általunk fenntartott intézményekben 
energetikai célú fejlesztéseket – például nyílászárócseréket, tető-, 
illetve homlokzatszigeteléseket – valósítsunk meg. 

– Az Egri Balassi Bálint Általános Iskolán, valamint a 
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumon kívül mely 
intézményeket érint a nyári iskola felújítás? 

– Mindkét helyen jelentős munkálatokat végzünk a nyáron, 
amelyekre intézményenként közel 130 millió forintot fordítunk 
majd. De ott van a Hunyadi Mátyás Általános Iskola is, amely 

egy úgynevezett alacsony hajlásszögű tetőt kap, ami 30 millió 
forintba kerül. Végül, de nem utolsósorban meg kell említenem 
a Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intéz-
ményt, ahol már elindult egy 340 millió forintos energetikai 
korszerűsítés. A kivitelezéseket természetesen valamennyi he-
lyen úgy időzítettük, hogy az őszi tanévkezdésre minden ké-
szen álljon. 

A liturgikus előírásoknak megfelelően átrendezik a szen-
télyt, sőt az elképzelések szerint a bazilika azáltal kap új 
turisztikai funkciót, hogy kialakítanak egy kiállítóteret, 
valamint látogathatóvá teszik a kupolát.

SZERZŐ: GAY KRISZTINA FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

A bazilika tavaly ünnepelte felszentelésének 180. évfor-
dulóját. Az azóta eltelt időben kisebb átalakításokat, fel-
újításokat szinte folyamatosan végeztek az épületen, de 
a most tervezett – részben átépítést is tartalmazó – nagy 
léptékű rekonstrukció kevés akadt. Most, a közös gondol-
kodás érdekében a Főegyházmegyei Fejlesztési Bizottság 
és a Főegyházmegyei Egyházművészeti Bizottság tagjai 
mellett bevonták a tervezésbe Ternyák Csaba egri érsek 
vendégeként Piero Marini érseket, Szent II. János Pál pápa 
egykori szertartásmesterét, a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusok Pápai Bizottságának elnökét, valamint 
Valenziano Crispino professzort, a liturgikus építészet 
szakértőjét. Minderre azért volt szükség, hogy az átalakí-
tás során a lehető legteljesebb mértékben érvényesülje-
nek a teológiai alapok, liturgikus szempontok.

Az áprilisi találkozón Valenziano Crispino arról beszélt, 

mennyire lenyűgözte az egri bazilika. „Aki ezt építtette, 
tudta, mit csinál” – fogalmazott a Magyar Kurír beszámo-
lója szerint akkor a professzor. Előadásában kitért arra 
is, hogy az épület díszítőelemei nem lehetnek öncélúak, 
sokkal inkább jelentést kell hordozniuk. Tudatniuk kell 
a hívekkel, hogy Isten népéhez tartoznak. A szentmisék 
cselekményére pedig a templom belső terének is reagál-
nia kell: az oltár, az ambó és a keresztelőkút hármas egy-
ségének meg kell valósulnia.

Az oltár átépítésével kapcsolatban a professzor megje-
gyezte azt is: azt a szimbólumok és a funkció egységének 
jegyében kell kialakítani. Emlékeztetett arra, hogy az ol-
tár szimbóluma kettős, hiszen egyrészt az utolsó vacsorá-
ra, Jézus Krisztus keresztáldozatára emlékeztet, másrészt 
olyan asztal is, melyen étkezni lehet. Kialakításánál a koc-
ka alak a legkifejezőbb, mert az egy összehajtott keresz-
tet rejt, amely a hit által nyílik meg, ahogyan a hívők is 
megnyílnak a hitre. Valenziano Crispino javaslatot tett a 
püspöki trónus áthelyezésére is.

Rudolf Mihály tervező és csapata hónapok óta dolgozik 
a bazilika felújításának koncepcióján. A pontos részletek-
ről, a rekonstrukció ütemtervéről és annak költségeiről 
későbbre ígért tájékoztatást az Egri Főegyházmegye.

OLASZ SZAKEMBEREKET IS BEVONTAK A TERVEZÉSBE

Hamarosan megújul a főszékesegyház

AMIRŐL BESZÉLNEK
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Nyitrai Zsolt napirend előtti felszólalásában az április 8-i 
választások kapcsán azt mondta: az emberek erős legiti-
mációt és felhatalmazást adtak az Országgyűlésnek és a 
kormánynak a megkezdett munka folytatásához.

„Köszönetemet fejezem ki azoknak, aki rész vettek a 
voksoláson, de azoknak is ígérem, akik most nem éltek 
demokratikus jogukkal, hogy az Országgyűlésben min-
denkit képviselni fogok. Azokat is, akik mást tiszteltek 
meg a bizalmunkkal” – jelentette ki.

A honatya ugyanakkor köszönetét fejezte ki a választá-
si bizottságoknak, a szavazókörökben és választási irodán 
dolgozóknak, valamint politikai ellenfeleinek is.

Nyitrai Zsolt hangsúlyozta: április 8-án az ország dön-
tött arról, nem akarja, hogy Magyarország bevándorló or-
szággá váljon, ugyanakkor kiállt amellett, hogy a települé-
seken, így Egerben is folytatódjon a fejlődés.

Szólt arról is, hogy a kampány során több javaslatot is 
kaptak a választóktól, akik azt is elmondták, hogy mit 
kellene másképp csinálni. „Ezeket a véleményeket meg-
fogadjuk” – tette hozzá.

Majd arról beszélt: „Bár természetesen nem nyerhetünk 
meg minden pályázatot, igyekezni fogok segíteni abban, 
hogy Eger és az itt élők minél több támogatáshoz jussanak, 
mert meggyőződésem, hogy ez a város kivételes fejlődési 
pályán indult el. Hosszú évtizedek után végre elkezdődött 
az Egert az autópályával összekötő M25-ös út építése, pár 
hónap múlva megtörténik az első szakasz átadása. Ezzel 
gyorsabbá és biztonságosabbá válik a hozzánk vezető út, 
így több vállalkozás és turista jöhet a településre és a tér-
ségbe. Mindez új munkahelyek megteremtését eredmé-
nyezi a következő időszakban” – fejtette ki.

EGER TOVÁBBRA IS SZÁMÍTHAT 
A KORMÁNY TÁMOGATÁSÁRA!
Eger hazánk legszebb és leglátogatottabb vidéki városa, ezért el kell érnünk, hogy kiemelt turisztikai régió legyen. 
A megyeszékhely ugyanakkor továbbra is számíthat a kormány támogatására – jelentette ki az egri közgyűlésen 
Nyitrai Zsolt, Eger és térsége újraválasztott országgyűlési képviselője.

„Előttünk a város, mögöttünk a kormány!” – jelentette 
ki felszólalásában Nyitrai Zsolt. A város ugyanis továbbra 
is számíthat a kormány támogatására, ez így volt azelőtt 
és így lesz ezután is – mondta a képviselő.

Emlékeztetett: Orbán Viktor miniszterelnök ígéretet 
tett az M25-öshöz kapcsolódó egri elkerülő út megépíté-
sére, amely tehermentesíti a várost a forgalomtól: a beru-
házást előkészítő tárgyalások hamarosan megkezdődnek.

Nyitrai Zsolt beszélt arról is, hogy Eger az ország leg-
szebb és leglátogatottabb városa, ezért azt kell elérni hogy 
a város a kiemelt turisztikai régió része legyen. „Öt-hat 
éven belül újabb fejlődési lehetőségek nyílnak majd meg, 
s nem engedhetjük meg magunknak, hogy minderről le-
maradjunk” –fejtette ki az országgyűlési képviselő.

Nyitrai Zsolt első 
hivatalos útja az egri 
érsekhez vezetett
Nyitrai Zsolt, Eger és térsége újraválasztott ország
gyűlési képviselője első hivatalos látogatásán Ter
nyák Csaba egri érsekkel találkozott az Érseki Palo
tában.

Eger érseki központként Heves megyének és az egri 
egyházmegyének is székhelye, ezért a találkozó szim-
bolikus jelentőségű volt mindkét fél számára. A meg-
beszélésen az állam és az egyház számára egyaránt 
fontos területek helyzetét tekintették át a felek, így 
a kultúra, az oktatás és a fejlesztések kerültek napi-
rendre.

Az egri választókerület kapcsán az egyeztetésen el-
hangzott, hogy az Egri Főegyházmegye oktatási fel-
adatainak gyakorlásához a jövőben is rendelkezésre 
állnak a szükséges feltételek.

2018–2021 között több, mint 67 milliárd forintot 
biztosít az állam az egyház óvodafejlesztési program-
jára, amelyből Eger és térsége is komoly mértékben 
részesedik. Ez jól illeszkedik a Főegyházmegye meg-
lévő oktatási intézményhálózatának fejlesztéséhez, 
segíti az anyák munkába állását, illetve a kedvező 
demográfiai folyamatok megerősödését. A Főegyház-
megye állami támogatásból egri műemlékvédelmi és 
turisztikai projektjeit is megvalósíthatja. Ilyen a Szé-
kesegyház és a Pyrker tér, az érseki palota déli és észa-
ki szárnya, valamint a Ferences templom és rendház 
rendbetétele.

Nyitrai Zsolt és Ternyák Csaba, stratégiai fontossá-
gú ügyekben a jövőben is konzultál egymással.

Június elsejétől ingyenes 
lett az egrieknek a 
sétajegy a várban
A döntésről a Dobó István Vármúzeum önkormányzati biztosa, Dr. Stefán Zoltán 
tájékoztatta a képviselőket a májusi közgyűlés napirendi pontjai előtt. Az egriek-
nek a jövőben nem kell sorba állniuk a jegypénztáraknál, csupán egy személy-
azonosításra alkalmas, fényképes igazolványt és a lakcímkártyát kell bemutatniuk. 
A javaslatot Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője javaslatára, a 
Fidesz-KDNP frakcióindítványaként fogadták el.

Megalakult az 
új Országgyűlés
Az Országház épületében megalakult az új parlament, az 
országgyűlési képviselők letették esküjüket. Áder János köz-
társasági elnök az alakuló ülésen elmondta, az új Országy-
gyűlés és a leendő kormány legitimációja minden vitán felül 
áll. Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője 
ötödik ciklusát kezdi el.

A parlament nagy többséggel elfogadta a Választási Bizottság 
és a Választási Iroda elnökének beszámolóját az országgyűlési 
választásokról. Patyi András és Pálffy Ilona is jogszabályszerű-
nek értékelte az áprilisi választást.

A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. Ezt meg-
előzően az Országgyűlés korelnökéből – aki a legidősebb kép-
viselő, a 82 éves, fideszes Turi-Kovács Béla – és a korjegyzőkből 
– vagyis a legfiatalabb képviselőkből – álló testület jelentést tett 
a mandátumvizsgálat eredményéről, amely mindenki megbí-
zólevelét szabályszerűnek találta.

A parlamentnek ezúttal is 199 képviselő a tagja, a Ház mun-
kájában további 12 szószóló vesz részt.

Az új Országgyűlés és a leendő kormány legitimációja min-
den vitán felül áll – jelentette ki Áder Jánosköztársasági elnök 
kedden az új parlament alakuló ülésén. Hangsúlyozta: a válasz-
tók döntését mindenkinek tiszteletben kell tartania, ez a de-
mokrácia alapszabálya. Az elnök beszédében javasolta, hogy 
az Országgyűlés  Orbán Viktor  kormányfőt, a Fidesz elnökét 
válassza újra miniszterelnöknek.

Az alakuló ülésen ismét Kövér Lászlót választották meg az 
Országgyűlés elnökének, aki beszédében kiszámíthatóságot 
ígért, mint kiemelte: „azt ígérhetem, ami egyre inkább felérté-
kelődik a politikában, a kiszámíthatóságot.”

Nyitrai Zsolt,  Heves megye 1. számú választókerületének 
egyéni országgyűlési képviselője immár ötödik ciklusát kezdi 
meg a magyar törvényhozásban.
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PORTRÉ

Bár erre vonatkozó statisztikákról nem tudok, úgy vélem, hogy 
a borásztársadalom tagjai között sokkal többen vannak, akik a 
családi mesterséget folytatva, a szülők-nagyszülők értékes ta-
pasztalatait felhasználva kezdtek el foglalkozni a borkészítés-
sel, mint azok, akiknek egy csomó dolgot autodidakta módon – 
ha úgy tetszik: saját kárukon – kellett megtanulniuk. Minthogy 
utóbbiak közé tartozik Bolyki János is, így érthető, hogy találko-
zásunkkor nem kizárólag a jelenről és a jövőről beszélgettünk, 
hanem az indulásról, a kezdetekről is szót váltottunk.

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

– Bányamérnök apa és közgazdász édesanya gyereke-
ként nem igazán a szőlő és a bor világában nőtt fel. Ön 
sem úgy indult az életben, hogy itt köt majd ki, mert-
hogy a középiskolai tanulmányokat követően a Köny-
nyűipari Műszaki Főiskolán bőripari üzemmérnöknek 
tanult. Hogyan és miért lett a bőr bor?

– Való igaz – mondja Bolyki János –, jómagam első 
generációs borász vagyok. Bár 
édesapámnak – aki egy téesz-
ben volt bányászati ágazatveze-
tő – szövetkezeti tagként volt 
háztáji szőlője, nem úgy tűnt, 
hogy valamikor is ilyesmivel 
foglalkozom majd. A történet 
akkor fordult, amikor Budapes-
ten befejeztem az iskoláimat és 
a szüleimtől földeket kaptam. Az 
ő támogatásukkal, továbbá pá-
lyázatok segítségével és rengeteg 
hitel felvételével szőlőtelepítés-
be kezdtem. Minthogy akkor még – frissen végzett mű-
szakiként – remekül tudtam számolni, rögtön ki is kalku-
láltam, hogy ha a hektárjaimat jól megterhelem, lesz 1500 
mázsa szőlőm. Ez pedig az akkori, 150 forintos kilónkénti 
szőlőárral felszorozva még a művelési költségek levonása 
után is egy szép nagy összeget eredményez. Arról ábrán-
doztam, ha majd a terület termőre fordul, akkor október 

„Igazán bele lehet szeretni  
a borkészítésbe”

Bolyki János nem bánná, ha a gyermekei folytatnák  
az általa megkezdett munkát

végéig évről évre leszüretelek, aztán irány Franciaország, 
ahol snowboardozok pár hónapig, s csak a márciusi met-
szésre térek vissza. Hadd ne mondjam, hogy ennek az el-
képzelésnek mennyi köze volt a valósághoz…  

– Noha – mint említette – Ön első generációs borász, 
azt nem zárhatjuk ki, hogy a három gyermeke közül egy 
vagy akár mind is a nyomdokaiba lép. Nem bánná? Vagy 
esetleg kifejezetten szeretné ezt?

– Abszolút… Szoktam vinni őket a szőlőbe, a pincébe, 
így már most belekóstolhatnak egy picit ebbe a világba. 
A különböző gépek – a traktor, a targonca – nagyon tet-
szenek nekik, de hát, hogy felnőttként mivel foglalkoznak 
majd, az csak később dől el.

– Meg lehet azt valamiképp fogalmazni, mi is a borké-
szítés szépsége? Mi az, ami az Ön számára vonzó ebben 
a világban?

– Szerintem ezt igen nehéz megmondani, s igazán csak 
azok tudják, akik ebben élnek. 
Annyi biztos, hogy a borászatba 
úgy bele lehet szeretni, hogy va-
lósággal a rabjává válik az ember. 
Például évről évre izgatottan vár-
juk, hogy milyen lesz a termés, 
jó lesz-e az évjárat, és így tovább, 
és így tovább. Amikor elkezdtem, 
nem hittem volna, hogy az ember 
egy idő után amolyan jó értelem-
ben vett megszállottá válik. 

– Körülbelül másfél évtize-
de készít borokat. Ez idő alatt nemcsak a borai, de Ön 
is számos elismerést kapott. A teljesség igény nélkül: 
2006-ban Az Év Egri Fiatal Borásza lett, alig három évre 
rá Az Év Fiatal Borásza, 2010-ben Az Év Egri Borásza, 
2012-ben Az Év Gasztro-Borásza, és még hosszan sorol-
hatnám. Fontosak ezek az elismerések?

– Hazudnék, ha azt állítanám, hogy nem. Természete-

NÉVJEGY
Név: Bolyki János
Foglalkozás: borász
Születési hely, idő: Eger, 1974. 11. 11.
Iskolák: bőripari középiskola, Könnyűipari 
Műszaki Főiskola, gyöngyösi főiskola
Család: nős, három gyermek édesapja (Zsolt 
10 éves, Borisz 2,5 éves, Szonja 1,5 éves)
Hobbi: snowboard
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sen fontosak nekem, hiszen ezek egy-egy csoportnak – de 
akár azt is mondhatnám: a szakmának – az elismerései, 
amelyek visszaigazolják a munkámat.

– Arról nem faggatom, hogy melyik a kedvenc bora, 
mert tudom, hogy ettől a kérdéstől kiveri a víz. Az el-
lenben érdekelne, hogy Ön szerint miről ismerszik meg 
a jó bor?

– Erre szerintem rendkívül egyszerű a válasz: az a jó 
bor, amit szívesen fogyaszt az ember. Számomra az a leg-
fontosabb, hogy egy finom, szerethető bort készítsünk, 
amely mentes a túlzásoktól. 

– Ezt értem, de ha ennyire szubjektív a történet, ak-
kor hogy lehet például egy borversenyen objektív dön-
tést hozni?

– Ott más szempontok dominálnak, így többek között 
az összetétel, a struktúra, stb. 

– Apropó… Van jelentőségük ezeknek a megmérette-
téseknek?

– Igen, és ezt nem azért mondom, mert a különfé-
le versenyeken – így többek között Bordeaux-ban – na-
gyon szép eredményeket értünk el, hanem, mert ezek a 
seregszemlék mindenkor megmutatták, jó úton járok-e. 
És persze, az is kiderült, hogy egy-egy borom nemzetközi 
szinten is megállja-e a helyét, vagyis, hogy érdemes-e ex-
portban gondolkodni.

– Jóllehet csontig lerágták már a „jó bornak is kell a 
cégér” mondást, ez a bölcsesség aligha vitatható, mert-
hogy a legjobb terméket is el kell tudni adni. Feltétele-
zem, ezt a célt szolgálták a különleges elnevezésű borai, 
plusz az azokhoz társított sztorik…

– Így van. Egy tetszetős címke, egy furcsa név, egy ér-
dekes történet nyilván azok érdeklődését is felkeltheti, 
akik nem ismerik a Bolyki nevet. Most egyébként éppen 
egy címkeváltás kellős közepén vagyunk. Majd meglátjuk, 
hogy sikeres lesz-e.

– Tudom, hogy nem nagyon szeret beszélni a dolog-
ról, de szerintem nem megkerülhető: Ön különféle mó-
don többeket támogat, így egyebek mellett Böjte Csaba 
torockói gyermekotthonát is…

– Valóban nem szívesen beszélek erről. Ettől függet-
lenül meggyőződésem, hogy akiknek megvan a lehető-
ségük, hogy segítsenek azon embertársaikon, akik nem 
annyira szerencsések, mint ők, kutya kötelességük meg-
tenni ezt.     

– Nézzünk egy kicsit távolabbra, mondjuk 15-20 évet 
röpüljünk előre az időben. Milyennek szeretné látni ak-
korra Bolyki János cégét?

– Hát, addigra már réges-régen túl leszünk azokon a 
beruházásokon, amelyeket most tervezünk, s azt is remé-
lem, hogy akkortájt már nem kell a hitelek visszafizetésé-
vel bajlódnunk. Természetesen jó lenne, ha addigra azo-
kon az exportpiacokon is erősíteni tudnánk, amelyeken 
már jelen vagyunk.

– A családdal kezdtük a beszélgetést, fejezzük is be 
velük. Azt csiripelik a madarak, hogy pár hónap múlva 
kistestvért kapnak a gyermekei. Mikor érkezik a baba?

– Hát, ha minden igaz – stílszerűen – szüret táján.

„A nemzet csak akkor remélhet jobb jövőt, ha polgárai képesek közös 
erőfeszítéssel felelősséget vállalni a közjóért.”

(II. János Pál)

szerző: szecskó károly

SCHWARTZ ISTVÁN
(?–1868)

Az elmúlt századokban Eger lakossága sokszínű 
volt. Az évszázadok során éltek itt bolgárok, 
csehek, görögök, lengyelek, németek, ola-
szok, szerbek (rácok), szlovákok, törökök 
és zsidók. Erről tanúskodnak a máig 
fellelhető családnevek és a temetők 
is. A XVIII. században három nagy te-
metője volt a városnak. A Rókus-te-
metőt „német”, a Kisasszony teme-
tőt „szlovák”, a Hatvani temetőt 
„magyar” temetőnek nevezték. A 
különféle nemzetek fiai békesség-
ben, egyetértésben éltek. Termé-
szetesen az együttéléssel járó ap-
ró-cseprő problémák előfordultak, 
amelyek az emberi természet vele-
járói, de nem a felekezeti és szárma-
zási különbségeké. Az elkövetkező 
hónapokban az itt élő nemzetiségek 
egy-egy hajdan jeles képviselőjét mu-
tatjuk be, időrendben.

Schwartz István sályi kereskedő volt az 
első egri zsidó polgár, aki az 1840. évi 29. 
törvénycikk megjelenése után benyújtotta 
kérelmét Egerbe. Ez a törvénycikk megadta szá-
mukra a letelepedés jogát, mert korábban nem élhettek 
izraeliták a városokban. A kérelmező beadványához csatolta 
Sály földesurainak bizonyságleveleit is:„Aláb meg nevezett 
adom tudtára, mindenkinek, az kiknek illik, hogy ezen bizony-
ságlevelemet mutató Schwarcz István becsületes izraelita sályi 
rész jószágomban boltot nyitván 8 esztendőkig birtokom alatt 
igen becsületesen folytatta kereskedését s valóban is vagyonát 
iparkodása által jó értékkel szaporította, s ez a vidék fájdalom-
mal ereszti el őtet...”

A város közgyűlése a kérelemre adott válaszában Pyrker 
János László érsekre, mint „kettős földesuraság”-ra hivatko-
zott. Schwartz folyamodványát 1841. január 2-án tartott „ta-
nácskozmány” elé terjesztette, s a következőt határozta: „...
hogy becsületes magaviseletű hitelesen beigazlotta, az 1840-ik 
évi 29-ik Törvény Czikkely értelmében az Eger Várossá kebelé-
ben való lakhatás nekie megengedtetik.” Ebben az időben ke-
rült a városba Bródy Jakab, Bródy Sándor író édesapja is, aki 
jómódú gabonakereskedő, Bartakovics Béla egri érsek gabo-
nafelvásárlója volt. 

Schwarcz István találékony, sokoldalú személy volt. Egerbe 
költözése után a Petrovics-féle házban lakott a Fő utcán (ma 
Széchenyi utca), s hamarosan bőrfeldolgozó üzemet alapí-
tott. A Schwartz-féle bőrgyár 1842-ben kezdett el termelni. 
A tulajdonos csak 1847-ben kért kiváltságlevelet üzemére, 

amelynek épületét Helmeczy Mihály újságírótól 
vette haszonbérbe. Ez a ház a belvárosban, a 

Széchenyi utca 24. számú telken állt, a mai 
főposta környékén. Mivel a bőrüzem ron-

totta a belváros levegőjét, ezért 1863. 
után a mai Rákóczi útra kitelepítették. 
Az egri bőráru hamarosan meghódí-

totta nemcsak a helyi, hanem a tá-
volabbi piacokat is. Schwartz István 
már az 1860-as évek elején kapcso-
latot teremtett a pesti, a bécsi és a 
trieszti vásárlókkal.

Az első egri gőzmalmot 1859-
ben szintén ő alapította. Az éve-
kig egyetlen megyei gőzmalom jó 
minőségű, túlnyomó többségében 
Tisza vidéki nyersanyagot dolgozott 

fel, kiváló minőségű lisztté. Az üze-
met indulásakor hat kőre állították 

be, s kezdetben a munkások száma 50 
fő volt. Gyors felvirágzását bizonyítja az 

az 1864-ből származó hírlapi közlés, mely 
szerint az „Egri gőzmalom még a dekonjunk-

turális években is terjedelmét több mint kétsze-
resére (6-járatúról 13 járatúra) bővítette.”

Schwartz István nemcsak kitűnő kereskedő, gyár-
tulajdonos volt, hanem aktívan kivette részét a helybeli és 
országos közügyekből is. Az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc idején többedmagával nemzetőrnek jelentke-
zett. Figyelemmel kísérte a városban történő eseményeket, 
és ha mód volt rá, részt vett a különböző rendezvényeken. 
1868 augusztusában a Magyar Orvosok és Természetvizs-
gálók XIII. nagygyűlésén a gazdászati szakosztály munkájá-
ban vett részt. Szociális érzékenységét számos cselekedete 
bizonyítja: „a város által fölállítandó dologház alaptőkéjéhez 
400 ftnyi alapítvánnyal járult.” 1868. április 26-án alapítványt 
létesített „az Eger városában felállítandó főreáltanoda három 
szegény sorsú, de jó erkölcsű, szorgalmas és jeles előmenetelű 
tanonczának ösztöndíjazására”

Schwarz István 1868-ban hunyt el, s az egri izraelita teme-
tőben nyugszik. A család tagjainak egy része nevét Alföldire, 
Feketére és Székelyre magyarosítatta. Schwarcz István és le-
származottai új színt hoztak Eger életébe, mert a népes csa-
ládnak számos tehetséges, sikeres tagja volt. Jelentős sze-
repet vállaltak az ipar, a kereskedelem felvirágoztatásában. 
Egri polgárokká váltak és öregbítették mind maguk, mind a 
város hírnevét. Jó néhányan vezető szerepet játszottak a po-
litikai, gazdasági és kulturális életben, s általuk gazdagabb, 
színesebb lett a város.
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„A tradíciót 
nem lehet 

örökölni, a 
hagyományt 

minden 
generációnak 

újra kell 
tanulnia”

SZERZŐ: VERES PETRA
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT, LÉNÁRT MÁRTON

– Mit jelent a zenekar számára az autentikus népzene?
– A Csík Zenekar az első 15 évben csak és kizárólag auten-

tikus népzenével foglalkozott. Előtte Egerben a Gajdosban ját-
szottam. Az autentikus zene azt jelentette számunkra, ahogy 
annak idején az öreg muzsikusok játszottak. Lehetőleg minél 
pontosabban próbáltuk visszaadni a mesterek muzsikáját tánc-
együttesekkel, táncházakkal.

– Mikor kezdtek feldolgozásokkal foglalkozni? 
– A Gajdossal már készítettünk feldolgozásokat, de más ze-

nei köntösbe öltöztettük. Népzenét játszottunk, csak nem ab-
ban az autentikus állapotában adtuk elő, ahogy az a korabeli 
felvételeken hangzott, hanem használtunk pl. akusztikus gitárt. 
Vagyis más hangszereléssel dolgoztunk. Ez azonban sokáig 
nem jelent meg a Csík Zenekarban. 2002-ben Amerikában 
jártunk, ahol az egyik éjszaka rádiót hallgattuk és megszólalt 
a St. James Infirmary Blues, vagyis szó szerinti fordításban a 
Szent János Járványkórház Blues. Ez gyakorlatilag olyan, mint 
egy halottkísérő, egy halni készülő ember utolsó imája. Van-
nak temetések, ahol fúvószenekar kíséri a halottat, csak ez nem 
olyan gyászos, mint nálunk, egy kicsit vidámabb. Ezt a dalt 
hallva mondta Jani (Csík János – a szerk.), hogy de jó lenne ezt 
létrehozni itthon. De hiába próbáltuk, nem azt az autentikus 
hozzáállást kívánta, mint amit a Csík Zenekar akkor képviselt, 
én pedig nem erőltettem a feldolgozást. Ezért aztán még meg-
maradtak az autentikus koncertek. Majd mikor már a Kispál 
és a Borzzal is muzsikáltam mint közreműködő zenész, Bandi 
(Lovasi András – a szerk.) kitalálta, hogy írna egy magyar szö-
veget a St. James Infirmary Blues-ra. Ez Senki nem ért semmit 
címen vált ismertté, ami annak a Csík-lemeznek is címadója 
lett, amelyre fölkerültek az első Kispál és a Borz-feldolgozások.

– 2007-ben Fonogram-díjat kaptak ezért a lemezért. 
Miért éppen Kispál-dalokat dolgoztak föl?

– Bandi meghívott minket, hogy legyünk az előzenekaruk 
az egyik koncertjükön. Mondtam, hogy szívesen elmegyünk, 
de ha elkezdünk népzenét játszani, úgy kifügyülnek minket, 
mint annak a rendje. Erre viccesen azt mondta: akkor játsz-
szatok el pár Kispál-számot! Ezen jót nevettünk, de akkor 
állt össze, hogy ahogyan Bartók és Kodály kitalálta: koruk 
kedvelt műfaját, vagyis a dalt használták fel a népzene nép-
szerűsítésére, így nekünk is ezt kell tennünk. Persze nem a 
mainstream zenét vettük elő, hanem a Magyarországon úgy-
nevezett alternatívot. Ezeknek a szövege másról is szól, mint 
az „én szeretlek téged, te szeretsz engem, mindenki szeret 
mindenkit” háromszögéről, amit a mai slágerek 95%-a variál. 
Azokat a gitárzenéket részesítettük előnyben, amiket nagyon 
szerettem. Így született meg az első három feldolgozás. A sors 
pedig úgy hozta, hogy arra a Senki nem ért semmit című le-
mezre kerültek, amelyikre a halottkísérő is. 

– Tizennyolc évig tanított, Füzesabonyban és Egerben 
három intézményben is megfordult, ezen kívül óraadó 
volt. Tapasztalatai alapján a fiatalokhoz mivel lehet köze-
lebb vinni a népzenei kultúrát?

– A tanítványaimnak próbáltam mindig az érdekessége-
in keresztül bemutatni a népzenét, de ez nem mindig ment. 
Mutogattam nekik a régi felvételeket a múlt század elejéről, 
amik kicsit karcosak voltak, recsegtek, ropogtak, kattogtak, 
néni énekelt, bácsi muzsikált rajta és ez valahogy nem fog-
ta meg a fiatalokat. Azon gondolkodtam, hogy mi lenne, ha 
egy picit változtatnánk rajta? Eszembe jutott Bartók és Ko-
dály 1906-ban megjelentetett Magyar népdalok című műve, 

A Csík Zenekar a harmincadik, Szabó Attila pedig az öt ve
ne dik születésnapját ünnepli idén. A Kossuthdíjas zenész 
1995ben csatlakozott az együtteshez, előtte pedig a Gaj
dossal töltött be fontos szerepet az egri táncházmozga
lomban. A kettős jubileum kapcsán többek között feldol
gozásokról, tanulási és tanítási módszerekről, a népzenei 
közeg változásáról és annak a Csík Zenekar életében betöl
tött szerepéről beszélgettünk Szabó Attilával.

KULTÚRA
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KÉZILABDA
Elképesztő szezont zárt le a közelmúltben az 
Eszterházy KESC másodosztályú női kézilab-
dacsapata. A 2017/2018-as idény új edzővel 
és viszonylag szerényebb célkitűzéssel (az első 
öt hely megszerzésének valamelyike) nekivá-
gó egyetemisták az ősszel két vereség mellett 
tizenegy győzelmet gyűjtöttek, tavasszal pedig 
még ennél is jobban teljesítettek. Debre Viktor 
és Rutka Péter a pontvadászat második felében 
mindössze három pontot veszítő társasága az 
utolsó fordulóban biztosíthatta be bajnoki cí-
mét. A Nyíradony otthonában esedékes össze-
csapásra ennek köszönhetően rengeteg egri 
szurkoló utazott el, hogy részese legyen a tör-
ténelmi mérkőzésnek, ezek a drukkerek pedig 
nem is csalódtak. Az első félidőben a házigazda 
ugyan még ijesztgetett 10-6-os vezetésénél, de 
a folytatásban megrázták magukat a lányok, és 
végül kilenc góllal nyertek. A magabiztos dia-
dal azt is jelentette, hogy két ponttal több jött 
össze, mint a második Szeged KKSE-nek, vagy-
is az NB I/B keleti csoportjának 2012/2013-as 
kiírása után, a klub fennállása során második 
alkalommal sikerült aranyérmet szerezni eb-
ben az osztályban. 
A hajnalig tartó ünneplés egy pillanatig sem 
volt kérdés, abból ugyanis már csak egy ma-
radt: az EKESC vezetése rábólint-e az élvo-
nalra, ami automatikus velejárója a bajnoki 
címnek.

amelyben húsz dalt dolgoztak fel énekhangra és zongorára.  
Akkor még kottákat jelentettek meg, mert bíztak abban, hogy 
az emberek le tudják játszani, és egy jó polgári családban biz-
tos, hogy az egyik lánygyermek tudott zongorázni. Minden-
hol volt zongora és a kor legnépszerűbb műfaja a dal volt. 
Akkor még nem igazán játszottak népzenét a színpadokon, 
ennek kezdeményezésében is Bartók és Kodály volt az első. 
De mindig vigyázni kell a feldolgozásoknál, hogy tartsuk az 
egyensúlyt. A Csík zenekar ma is úgy játssza a koncertjeit, 
hogy azok fele autentikus népzene, a másik része pedig a fel-
dolgozások és a saját dalok. 

Az elsődleges cél, hogy mutassuk meg az embereknek 
azt, ami az övék! Sajnos Magyarországon még mindig nem 
eléggé ismerik a népzenét. Ha azt mondom, hogy mezőségi 
zene, sokan nem tudják, mire gondolok, ahogy nem tudnak 
különbséget tenni a gimesi és a moldvai csángó között sem. 
Kodálytól és Bartóktól rengeteg dolgot lehet idézni, de ami 
számomra különösen fontos, az, hogy a tradíciót nem le-
het örökölni, a hagyományt minden generációnak újra kell 
tanulnia. A paraszti kultúrát úgy lehet életben tartani, ha 
megismerjük és elsajátítjuk. Ma szerencsére erre már a ze-
neiskolákban is van lehetőség, emellett a zenei szakközépis-
kolákban, a konzervatóriumokban és az akadémián, ahol már 
hangszeres népzene, illetve népi ének tanszak is működik. A 
’80-as években, amikor én voltam fiatal, ez nem így volt.

– Gyerekként magától kezdett el gitározni. A hangsze-
res zenénél mik az előnyei az autodidakta tanulásnak?

– Akkor még nem létezett Youtube, ahová miután beír-
ja valaki, hogy gitártanulás, 16 millió találatból válogathat. 
Mindig is nagy Beatles-mániám volt, és az egyik legfonto-
sabb zenei inspirációmnak tartom őket a mai napig. Miattuk 
lettem zenész, ebben teljesen biztos vagyok. Akkor még fo-
tókhoz, könyvekhez sem nagyon lehetett hozzájutni a zene-
karról, esetleg ha egy-egy koncertről készült képet megsze-
reztem, akkor a kezüket néztem, hogy milyen furcsán fognak 
és milyen akkordokat. Ezeket így szedegettem le, illetve bará-
tok mutattak még párat. A népi hegedűt is ehhez hasonlóan 
tanultam: a kazettás magnó mellett ülve.

Azok, akik maguktól kezdenek neki a zene elsajátításához, 
biztos, hogy nem tanulják el mások rossz beidegződéseit. 
Csak a cél számít, és hogy milyen tartalmat, eredményt tud 
elérni az ember. Sok évvel később, mikor kicsit megrekedtem 
a gitározásban, két évig tanárhoz is jártam, méghozzá Tor-
nóczky Ferenc jazzgitároshoz, aki olyan utat mutatott, amit 
addig nem ismertem, tehát ennek a módszernek is vannak 
előnyei. Persze tanárok nélkül is el lehet jutni profi szintre, se 
Paul McCartney, se John Lennon, se George Harrison nem 
járt gitártanárhoz, ehhez képest megírták a világtörténelem 
legjobb popdalait. De említhetném Jimy Hendrixet is. Nyil-
ván tanárnál is sokat lehet tanulni, de ez nem kizárólagos. 
Azok a prímások, akiket régebben hallgattam, szintén más 
prímásoktól lesték el a mesterséget, egyikük sem járt zeneis-
kolába. 

Ma már hihetetlen mennyiségű anyagot találni az inter-

neten, ha valaki zenével szeretne foglalkozni, könnyedén el-
merülhet benne. Húsz éves voltam, amikor a főiskolán egy 
táncházban először hallottam autentikus népzenét. Lehet, 
hogy korábban is, de akkor még nem ismertem föl. Ma húsz 
évesen már az akadémiára járnak a fiatalok zenét tanulni, ez 
már egy teljesen más korszak.

– Várható olyan lemez, ami kizárólag feldolgozásokat 
tartalmaz? Milyen szempontokat tart szem előtt egy-egy 
dal átdolgozásánál? Egyáltalán mit érdemes feldogozni?

– A Csík Zenekar mindig is játszott autentikus népzenét. 
Ennek a népszerűsítéséhez nagyon jó eszköz, ha azt feldol-
gozások segítségével juttatjuk el az emberekhez, a végső célt 
azonban nem szabad elfelejteni. Az autentikus zene mindig is 
megmaradt, nem cseréltük le soha, például nem kezdtünk el 
elektromos hangszereken, meg dobfelszerelésen játszani.

A feldolgozásokhoz mindig olyan dalokat igyekszem válo-
gatni, amelyek önmagukban is nagyon jók. Nem arról van szó, 
hogy rossz dalokat próbálunk felturbózni, hogy hallgathatók 
legyenek, de ha valamin egy kicsit tudok csavarni, az csak 
hozzátesz az élményhez. Lovasi szokta mondani – és ebben 
is nagyon igaza van –, hogy akkor jó egy feldolgozás, ha jobb 
lesz tőle a dal, mint az eredeti. Ez nagyon nehéz. Nagy slá-
gereket például nem szoktam feldolgozni, mert az „beül” az 
emberek fülébe, és mindenki tudja, hogy az úgy van, és ha 
mégsem úgy hallják, az már zavaró. A Quimbytől és a Kispál-
tól sem a legnagyobb slágereket dolgoztunk föl, nem játszot-
tuk soha a Szőkített nőt, vagy a Ha az életbent. A Quimbynek, 
amikor megjelent a Kilégzés című lemeze, egy szép lassú dal 
volt a Most múlik, nem egy hihetetlen megasláger. Aztán per-
sze sokan megismerték, majd voltak olyan vicces szituációk, 
hogy a Csík Zenekar videómegosztó oldalára kiírta valaki, 
hogy olyan népszerű ez a Most múlik pontosan, hogy már a 
Quimby is játssza. 

– Már megszokhatta a közönség, hogy év végére na-
gyobb koncerteket terveznek. Ez idén is így lesz? Emellett 
új lemez is készül, mikorra várható? 

– Pár hete már elkezdtük felvenni az új dalokat. Ősz vé-
gén, december elején szeretnénk megjelentetni a következő 
Csík-lemezt. 

A harmincéves fennállásunk apropóján december végén 
két fontos koncertet is tervezünk. Azért kettőt, mert annyi a 
kedves zenészbarát, hogy egy bulin nem férnének el. A jubi-
leumhoz kötődően Egerben is fellépett az együttes, méghozzá 
idén áprilisban. A városban az elmúlt három évben maguk-
nak szerveztünk koncertet a Körcsarnokban, legutóbb is így 
történt. Ezt összekötöttük az ötvenedik születésnapommal és 
egy nagyon jó hangulatú teltházas fellépéssel ünnepeltünk. 
A születésnapom alkalmából most jelent meg az első szóló-
lemezem Lélekbiztosító címmel. Feldolgozások és saját szer-
zemények szerepelnek rajta, olyan közreműködőkkel, mint 
például a Csík zenekar, Presser Gábor, Lovasi András, Mező 
Misi, Kohánszky Roy, Csorba Lóci, Falusi Mariann, összesen 
27 közreműködő muzsikál az albumon.

Erdély kincsei
A Határtalanul program keretében április 30. – május 3. között az Egri 
Balassi Bálint Általános Iskola hetedikesei 5. alkalommal jártak Erdély-
ben. Az ötnapos út során történelmi városokat kerestünk fel. Jártunk 
Nagyváradon, ahol megtekintettük a püspöki székesegyházat és az Egy-
házművészeti Múzeumot. Kolozsváron láttuk Hunyadi Mátyás szülőhá-
zát, lovas szobrát, a Babeş-Bolyai Egyetemet, és jártunk a Házsongárdi 
temetőben. Tordán lejutottunk a sóbánya mélyére. Kiemelkedő látni-
valót jelentett Nagyszeben történelmi belvárosa és Gyulafehérvár vára, 
benne az ezeréves székesegyház. Napi útjaink Kalotaszentkirályról in-
dultak. Vincze István és családja erdélyi vendégszeretettel gondoskodott 
rólunk, de ugyanez mondható el a Híd Szebenért Kulturális Egyesület 
munkatársairól is. Találkoztunk a kalotaszentkirályi Ady Endre Általános 
Iskola hetedikeseivel, akikkel izgalmas futball-mérkőzést játszottunk. 
Megismerkedtünk a varrottas készítésével és a házigazdánk bemutatta 
a fafaragás fortélyait, kóstoltunk igazi házi készítésű kürtőskalácsot. A 
Felszeg Gyöngye Néptáncegyüttes tagjai a gyönyörű népviseletet és a 
kalotaszegi táncrendet mutatták be diákjainknak. A kirándulásra, mely-
hez az Emberi Erőforrás Minisztériuma 2 057 000 Ft támogatást nyúj-
tott, nagy örömmel tekintenek vissza hetedikeseink. 

Benkó Zsolt projektvezető

MINDENT A SZEMNEK
A Nemzeti Tehetség Program, valamint a Művészeti Nevelésért és Te-
vékenységért Alapítvány támogatásával az Eszterházy Károly Egyetem 
Gyakorló Gimnáziuma művészeti tagozatának 20 fős diákcsoportja egy 
egész tanéven át tartó művészeti tehetséggondozó programban vehe-
tett részt. 

A vizuális művészetek terén tehetséges fiatalok megismerkedhettek 
és a gyakorlatban elmélyülhettek a kortárs képző- és médiaművészet 
olyan műfajaival és technikáival, amelyekre iskolai keretek között nincs 
lehetőség. A program két fő eleme az alkotás a befogadás. Ezek érvé-
nyesülése érdekében olyan kiegészítő programokra is sor kerülhetett, 
amelyek a művészettel való élő kapcsolatteremtést szolgálták. Múze-
umpedagógiai foglalkozáson vettek részt a Kepes Intézetben, Budapes-
ti tanulmányi kiránduláson a Műcsarnok és a Ludwig Múzeum kortárs 
kiállításait, valamint a színházi előadást tekintettek meg a Vígszínház-
ban. Műhelyfoglalkozás keretében a noszvaji Farkaskő művésztelepen 
a természetművészettel ismerkedtek. A program június első hetében 
alkotótáborral, majd az egész évben készült alkotásokból rendezett ki-
állítással zárul.

ntp-müv-17-0151 „mindent a szemnek” művészeti projekt
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Tóth Edmond: 

„ÉN AKKOR IS NAGYON 
BÜSZKE VOLTAM RÁJUK…”
,,Gyerünk gyerekek, egy város veletek” – hangzott el minden mérkőzésen többször is az  NB I-es férfi kézilabda bajnoksá-
gok fordulóiban, nemcsak a Kemény Ferenc Sportcsarnokban, hanem idegenben is. A szurkolók egy emberként követték 
hónapról-hónapra az Eger SBS Eszterházy együttes meccseit. Egy kis időre most elcsendesül a csarnok, hiszen véget ért 
a csapat számára a 2017/2018-as bajnokság. Az együttes idén is a 9. helyen zárt 19 ponttal ugyanúgy, mint az előző sze-
zonban. Tóth Edmond az egriek vezetőedzője a mögöttük álló megmérettetésekről mesélt.

SZERZŐ: TISZLAVICZ LUCA FOTÓ: LÉNÁRT MÁRTON

SPORT

A 9. hely tavaly egy nagyon jó eredmény-
nek számított, ahhoz képest a csapat 
idén picit gyengült, de mivel már egy éve 
együtt vagyunk, az erőt adott nekünk fő-
leg az őszi kezdésnél. Ez az eredményein-
ken is meglátszott”- kezdi a beszélgetést 
Tóth Edmond. Az egriek vezetőedzője 
szerint bár voltak nehézségeik, ennek el-
lenére a fiúk nem lehúzták, hanem sokkal 
inkább erősítették, segítették egymást. Az 
őszi záró mérkőzés után az ötödik helyen 
állt a csapat. „Nagyon jó helyen álltunk, 
nagyon sok ponttal, viszont jött a tavasz: 
egymást követték a sérülések, kaptunk 
egy eltiltást ami három meccsre szólt, plusz az éppen ját-
szott találkozó, így négy összecsapásról hiányzott az egyik 
legértékesebb játékosunk. Minden összejött, de én akkor is 
nagyon büszke voltam rájuk, mert tényleg csak hajszálakon, 
egy gólokon múltak a mérkőzések. A csapatnak is, nekem is 
nehéz volt feldolgozni, hogy több meccsen keresztül nem 
tudtunk nyerni. Mindettől függetlenül megőriztük a tar-
tásunkat. Egyedül a Dabas ellen tudtunk nyerni, azonban 
sem a szerencse, sem a játékvezetés nem állt mellettünk, 

– Azért ez is szép eredmény, hiszen szerepeltek az NB 
I-ben. Viszont az utolsó mérkőzéssel nincs vége a ,,mun-
kának”. Meddig tartanak az edzések és mikor kezdődik a 
felkészülés a következő szezonra? 

– Nagyon kimerültek a játékosok, hiszen egy hosszú 
szezon van mögöttünk, ráadásul az eltiltás miatt kevesen 
voltunk. Két hét a levezetésről szól majd, aztán pihenő 
következik. A kiírás szerint szeptember 2-án kezdődik a 
bajnokság, tehát mi július 16-án kezdjük el a felkészülést.

– Már most történtek változások az 
együttesnél, hiszen négy játékostól el 
kellett búcsúznia a csapatnak. Hogyan 
lehet pótolni őket?

– Ez így van sajnos. Két nagy klasszisról 
beszélünk: Richard Stholről és Radoslav 
Antl-ról. Mellettük távozott Andrej Petro 
is, aki szintén nagyon színes személyiség, 
komoly szlovák válogatott játékos. És per-
sze ott van Igor Radojevics, montenegrói 
válogatott. A búcsúmérkőzésen a néző-
kön is látszott, hogy mennyire szeretik a 
fiúkat és nagyon sajnálják a távozásukat. 
Igazából jövőre látszik majd meg, hogy 
mennyire fognak hiányozni, főleg Riso 
védései. Úgy gondolom, hogy ilyen kapust 

Magyarországon nehéz találni, sőt nem is nagyon lehet. 
De ilyen a sport, az élet megy tovább. Tőlük elbúcsúzunk 
és nyitunk egy új lapot. Jönnek új játékosok, akik új szint 
hoznak, új lendületet.

így megint csak a kilencedig helyen végeztünk. Megmon-
dom őszintén, én azért jobb eredményben bíztam. Úgy gon-
dolom, hogy a 8. hely lett volna reális, de ahhoz egy gól még 
kellet volna az utolsó bajnoki mérkőzésükön a Csurgó ellen.

Európa kilenc országából érkeztek csapatok az idei, XI. 
Nemzetközi AVENTICS Pneumobil Versenyre, hogy az álta-
luk épített léghajtású versenygépekkel az egri Érsekkert-
ben kialakított pályán megküzdjenek egymással és az idő-
vel.

A 2008-ban elindított versenysorozatban az egyetemis-
táknak komplex feladatot kell végrehajtaniuk: megtervez-
ni, a szervező Aventics által biztosított pneumatikai főele-
mek felhasználásával megépíteni, majd versenyeztetni a 
sűrített levegővel működtetett pneumobilokat. Izgalmas 
kihívás ez, így érthető, hogy a verseny népszerűsége tö-
retlen, idén új résztvevőként Svédországgal és Szlovákiával 
bővült a csapatokat küldő országok sora.

A csapatoknak három futamon kell bizonyítaniuk jármű-
veik – és persze pilótáik – képességeit. A távolsági futamot 
az nyeri, aki a leghosszabb távot teszi meg egy palack, azaz 
két köbméter levegővel. Ebben a versenyszámban az idén 
rekord született: a senior kategóriában induló BME Mű-
szakik Kanóc Team 13.336 métert, azaz több mint 13 kilo-
métert tett meg. A normál kategóriában a BME Löködönc 
csapata érte el az első helyezést.

Az ügyességi futamban a kanyartechnika és sebesség 
egyaránt kulcsfontosságú. Ezt a számot idén a kecskeméti 
Jok-Air csapat nyerte. 

A gyorsulási futamot a Brnóból érkezett cseh csapat, a 
Falcon nyerte, azonban a legnagyobb sebességet a BME 
Műszakik AiR115 Team érte el, 50,35 km/órával gurult át 
a célvonalon. 

A zsűri értékelte a járművek konstrukcióját, az innova-

Pneumobil Verseny 2018

Újabb rekordot és magyar 
győzelmet hozott a léghajtányok 
tizenegyedik versenye

Rengeteg innovatív megoldást, számtalan izgalmat és drámai pillanatot hozott a XI. Nemzetközi Aventics Pneumobil 
Verseny, aminek idén is az egri Érsekkert adott otthont. Május 12-én 9 ország, 20 egyetemének 36 csapata állt rajthoz, 
s ezúttal magyar siker született: a kecskeméti Neumann János Egyetem Jok-Air csapata nyerte az „AVENTICS legjobb 
Pneumobilja” díjat. 

tív műszaki megoldásokat is, melyben a BME Műszakik 
AiR115 Team vitte el az első díjat. Számos különdíjat is ki-
osztottak a szervezők, többek között Eger Város különdíját 
is, amelyet szintén a BME csapatának ítéltek oda. Dobogós 
helyen végeztek még több számban az észt és a lett műsza-
ki egyetemek csapatai is.

Kiegyensúlyozott teljesítményével 2018-ban a Neumann 
János Egyetem Jok-air csapata nyerte el az „AVENTICS leg-
jobb pneumobilja” címet, az oktatási intézmények pontver-
senyében pedig a Budapesti Műszaki Egyetem végzett az 
élen.

Az idei versenyen bőven volt okuk izgalmakra verseny-
zőknek és a rendezőknek is: jó néhány esélyes csapat ki-
csúszások, keréktörések miatt esett ki. A boxutcában folya-
matos volt a versenygépek szerelése, az utolsó pillanatig 
folytatták a finomhangolást a csapatok – hiszen ma már a 
pneumobilok működését is számítógépek vezérlik. A ver-
senynap délutánján egy kiadós zápor csapott le Egerre, így 
a felkészítő tanárok örömfutama vizes pályán zajlott. Ez 
sem gátolta azonban a tanár urakat abban, hogy a csúszás-
határon autózva nyomják, ami a csövön kifér. 

A Pneumobil Versenyt számos kísérőrendezvény színesí-
tette. A hagyományos Dobó-téri megnyitón bárki megcso-
dálhatta a léghajtányokat. Konferenciát tartottak a taná-
rok, prezentálták a csapatuk tevékenységét a versenyzők, 
az AVENTICS üzleti partnerei pedig gyárlátogatáson vettek 
részt. De versenyeztek a középiskolás diákok is, a versenyre 
kilátogató nézők pedig hétpróbán nyerhettek értékes dí-
jakat.
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Már önmagában az is komoly gondot jelent, hogy többsé-
günknek fogalma sincs arról: milyen nehézségekkel kell meg-
küzdeniük fogyatékkal élő embertársainknak a mindennapok 
során. Ennél is nagyobb baj, ha azok sincsenek igazán tisztá-
ban mindezzel, akik a munkájuk révén az átlagnál gyakrabban 
kerülnek kapcsolatba a mozgásukban vagy éppen a látásuk-
ban korlátozottakkal. Hiszen a legjobb szándék sem sokat ér, 
ha nem tudjuk, mikor, hol, miben és hogyan kellene segítenünk.  
Lényegében ez a felismerés szülte a „Másként látni” címet viselő 
programsorozatot, amelyet a Vakok és Gyengénlátók Integráló 
és Sportegyesülete indított útjára.

– Érzékenyítő programunk – mondja Tóthné dr. Kiss-Orosz 
Mária, az egyesület elnöke – ez év februárjában startolt el 
és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú 
Nonprofit Kft. támogatásával valósítottuk meg. A cél olyan 
közszolgáltatók bevonása volt, amelyek a hétköznapok során 
találkoznak látássérült emberekkel. A városban számtalan 
intézményt sikerült megnyernünk az ügyünknek: a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalban, a Heves Megyei Kormányhivatalban,  
a Városházán, a Markhot Ferenc Kórházban, az Egri Törvény-
széken, valamint a Középkelet-magyarországi Közlekedési 
Központban egyaránt tarthattunk foglalkozásokat. 

– Úgy tudom, hogy a program három egységből állt: 
egy – úgynevezett – elméleti részből, egy gyakorla-
ti-megtapasztalási modulból, illetve egy sportnapból és 
az azt követő konferenciából…

– Pontosan.  Az elméleti felkészítés során a már említett 
intézményeknél dolgozók megismerkedhettek – többek 
között – a látássérültek mindennapjaival, az általuk használt 
speciális eszközökkel, továbbá a fogyatékossággal élőkre vo-
natkozó jogszabályokkal is. Sor kerítettünk interaktív beszél-
getésekre is, amikor nem csupán arról esett szó, hogy miként 
éljük meg a látássérültséget, hanem arról is, hogy milyen 
nehézségekkel kell szembesülnünk, amikor például közleke-
dünk vagy épp valamilyen ügyet intézünk.

– Gondolom, ennél is tanulságosabb volt, amikor a 
programban résztvevők a saját bőrükön érezhették, mit 
jelent látássérültként élni…

– Szerintem is számukra ez a „megtapasztalási” modul le-
hetett a legemlékezetesebb. Az Eszterházy Károly Egyetem 
gyakorlóiskolájában kialakítottunk egy teljesen sötét helyi-
séget, ahol a programban résztvevőknek olyan szokványos 
dolgokat kellett elvégezniük – például egy ebédhez való 
élelmiszerek előkészítését, kimérését –, amelyek nekünk, 
látássérülteknek, a napi rutin részévé váltak. Berendeztünk 
egy úgynevezett szimulációs szobát is, ahol 12 féle, a látás-
sérülések különböző fajtáit, fokozatait átélhetővé tevő szem-
üveget viselhettek és így kellett különböző ügyeket elintéz-
niük, például kitölteniük egy nyomtatványt.

– Nem beszéltünk még a program befejező moduljá-

AHHOZ, HOGY JÓL SEGÍTHESS, MEG KELL TANULNI 

MÁSKÉNT LÁTNI
Érzékenyítő programmal ismertették meg a látássérültek mindennapjait 

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

ról, a sportnapról, amely – ahogy hallottam – az Ön szív-
ügye.

– Abszolút. A sportnap fő attrakciója a csörgőlabda-bajnok-
ság volt, ahol hat csapat mérhette össze az ügyességét kör-
mérkőzéses formában. Személyes véleményem szerint a csör-
gőlabda az egyik legjobb formája az érzékenyítésnek, hiszen a 
résztvevők nem kizárólag azt élhetik át milyen érzés vaknak len-
ni, hanem hogy milyen egymásra utalva és egymásért küzdeni. 
A sportnap résztvevői kipróbálhatták még a showdown-t, amit 
szokás vak ping-pongnak is nevezni, bár a két játéknak alig van 
köze egymáshoz. De volt vak sakk és tandem kerékpározás is.

– Hallgatva Önt, az a benyomásom, hogy a program 
elsősorban a látássérültek életével kapcsolatos – szerin-
tem nagyon jelentős – információhiányt igyekezett csök-
kenteni. Nem véletlenül, hiszen ez a legfőbb gátja annak 
a hathatós segítségnyújtásnak, amellyel a honfitársaink 
mindennapjait könnyebbé tehetnénk. 

– Ez kétségtelen. A résztvevőkkel való beszélgetéseink so-
rán kaptunk olyan visszajelzéseket, hogy mostanáig alig-alig 
tudtak valamit a látássérültekről. Itt olyan alapvető dolgokról 
van szó, mint az, hogy mit is jelent teszem azt a tényleges aka-
dálymentesítés. Gondoljunk csak bele… Nagyszerű például, 
hogy vannak ügyfélhívó rendszerek, de… Tudunk csupán 

egyetlen egy olyat is említeni Egerben, amelyik beszél, és így 
egy vak számára is gond nélkül használható? Nem folytatom, 
elvégre a lényeg úgy is az, hogy ha a Másként látni program 
révén akár csak egy kicsit is jobban megismertettük a látássé-
rültek világát az egészséges emberekkel, már nem volt hiába 
a kezdeményezésünk.

Nos, hogy erről a világról milyen új információkat kaptak az 
érintettek, arról már Eger alpolgármesterét, Martonné Adler Il-
dikót kérdeztem, akitől megtudtam, hogy a Városháza – ahon-
nan heten vettek részt a Másként látni projektben – rögtön és 
örömmel mondott igent a felkérésére, hiszen tudják, hogy a 
program révén az eddiginél is hatékonyabban intézhetik a fo-
gyatékkal élő emberek ügyes-bajos dolgait.  

– Meggyőződésem – mondja Martonné Adler Ildikó –, 
hogy a különféle hivatalos ügyek intézésekor az abszolút 
egészséges emberekben is van bizonyos drukk, visszafo-
gottság, izgalom, bizonytalanság, hát még azokban, akik 
valamilyen fogyatékossággal élnek. Ezért úgy gondolom, 
hogy mindazoknak, akik az állampolgárok – köztük a moz-
gás-, hallás-, látássérültek, és így tovább – ügyes-bajos dol-
gaival foglalkoznak, tudniuk kell, hogy kinek milyen segít-
ségre van szüksége. Kit hogyan kell úgy támogatni, hogy 
az ne fölöslegesnek, hanem hasznosnak bizonyuljon, külö-
nösen pedig ne legyen érzéketlen vagy éppen megalázó, 

A FERTŐZÉSEK MEGELŐZÉSE KIEMELT FELADAT
Csúcstechnológiás gépek az egri kórházban

Már a második nagy értékű légtérfer-
tőtlenítő gépet is üzembe helyezték a 
Markhot Ferenc Kórházban, miután 
nagyon jók a tapasztalatok ezzel az 
eszközzel. A kórtermeket, műtő he-
lyiségeket és a bennük lévő tárgyakat 
fertőtleníti a modern eszköz, amellyel 
nem dicsekedhet minden kórház. Ku-
beczky Krisztina okleveles népegész-
ségügyi felügyelő szerint az intézmény 
Higiéniai osztálya is rendkívül modern, 
a kórházban használt eszközöket két 
nagyteljesítményű autoklávval, korsze-
rű mosogatógépekkel, formaldehides 
gázsterilizátorral és plazma sterilizátor-
ral teszik alkalmassá a beavatkozások-
hoz, vizsgálatokhoz.

– Hol tart Ön szerint a kórház a higié-
né biztosításában ?
– Az egri kórház minden eszközzel 
rendelkezik, ami biztosítani tudja a fer-
tőtlenítést, a higiénés körülményeket: 
európai szintű higiéniai osztály, már 
két, úgynevezett Glosair légtérfertőtle-
nítő gép, amely mindenféle mikróbát 
elpusztít. Modern, új gépekkel, eszkö-
zökkel rendelkezünk, a tisztító és fer-
tőtlenítő szerek  is biztosítottak. Pozi-

tívum, hogy saját takarító szolgálatunk 
van, így nagyon rugalmasan tudjuk el-
végezni a szükséges munkákat.

– A kórház a kézhigiénére is nagy 
gondot fordít….
– A fertőzések megelőzésének legha-
tékonyabb módja a megfelelő kézfer-
tőtlenítés. Az ehhez szükséges eszkö-
zeink: fali és kézi fertőtlenítő eszközök, 
adottak. Az új dolgozóinkat oktatjuk a 
megfelelő kézhigiénére, évente ismétlő 
oktatást is tartunk a fekvő és járóbeteg 
ellátó osztályokon, illetve szúrópró-
ba szerűen ellenőrizzük is a szabályok 
betartását. A körömlakk használatát is 
megszüntettük a hatékony kézfertőtle-
nítés érdekében. Kézhigiénés versenyt 
rendezünk, melyen orvosok és szak-
dolgozók, valamint gyakorlaton lévő 
ápoló tanulók együtt mérik össze tu-
dásukat. Ezzel irányítjuk rá a figyelmet 
intézményi szinten a kézfertőtlenítés  
fontosságára.

– Mit tehetnek a hozzátartozók és a 
betegek ?
– Nagyon sokat tehetnének ezen a 
területen. Különösen járványos idő-

szakban, de egyébként általánosan is, 
nagyobb odafigyelésre van szükség a 
kézmosás, kézfertőtlenítés területén. 
A látogatási szabályok betartásával, a 
látogatás előtti és utáni kézfertőtlení-
téssel számos probléma megelőzhető 
lenne.

Az ultramodern légtér-fertőtlenítő

bántó. Nyugodtan állíthatom, hogy a kollégáimat egy kicsit 
sem kellett kapacitálni a projekt egyes elemein való rész-
vételre, s amint láttam és hallottam, sok olyan új ismeretet 
szereztek, amit a napi munkájukban jól hasznosíthatnak. A 
jövőben is maximálisan nyitottak vagyunk a hasonló kezde-
ményezésekre.    
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Idén 30 esztendeje, hogy megkezdte sugárzását a TV Eger, 
illetve annak jogelődje. Noha a televíziózás még mindig a 
városi médiacég legismertebb feladata, a társaság emellett 
projektkommunikációval is foglalkozik, s tíz éve adja ki az 
Egri Magazint. Tavaly jött az újabb „nagy falat” az akkor egy 
éve működő KULTURMA feladatait is átvették.

– Kicsit féltünk a megbízástól, de mindig is vallottam: na-
gyobb kudarc lenne meg sem próbálni. Mostanra elmond-
ható, hogy összeállt egy remek, szakemberekből álló gárda, 
s bár a létszám még nem teljes, az eredmények igazolják, 
jó döntésnek bizonyult a kulturális, turisztikai, marketing-
tevékenységet koordináló szervezet létrehozása – fogal-
mazott az ügyvezető igazgató. Antal Anett kiemelte: mára 
kialakult egy egységes arculat, s hamarosan az olvasók ta-
lálkozhatnak a megújult városi honlappal, az eger.hu-val, 
amely egy modern, könnyen kezelhető site lesz, ahonnan 
egy kattintással elérhetők a legfontosabb szolgáltatások, 
s amely egy egyedülálló virtuális sétát is kínál az odaláto-
gatóknak. Ezt egészíti ki a TDM szervezet által fejlesztett, 
turistáknak szóló, visiteger.hu, illetve rendkívül beszédes 
névvel bíró egriprogramok.hu.

SZÍV, LELKESEDÉS, 
TÁJÉKOZTATÁS

Számos változás történt az utóbbi időben a megyeszékhely önkormányzatának médiacége, a Média Eger Nonprofit Kft. körül. 
Több mint egy éve annak, hogy a társaság átvette a KULTURMA feladatait, január óta pedig új főszerkesztő dolgozik a TV Eger 
és az Egri Magazin élén, Gay Krisztina személyében.

SZERZŐ: PÓCSIK ATTILA FOTÓ: BILKU KRISZTIÁN

Telt házas sikerek a tavaszi fesztiválon

Az idei Egri Tavaszi Fesztivál már ugyancsak a 
KULTURMA koordinációjában zajlott, s mint An-
tal Anett elmondta: külön öröm, hogy számos 
rendezvényre már hetekkel korábban elfogytak 
a jegyek. Kiemelte: 48 nap alatt több, mint 50 
programelem volt látható a város kulturális, mű-
vészeti, oktatási és turisztikai intézményeinek, 
szervezeteinek összefogásával. Példaként emlí-
tette a Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda 
című előadását a színházban, vagy a GreCSÓKOL-
lár zenés irodalmi estet, amelyet a nagy érdek-
lődés miatt a Megyeházán kellett megtartani. 
Elárulta: a cégnél már készülnek a nyári progra-
mokra, hiszen egyebek között Magna Cum Lau-
de nagykoncerttel is készülnek, de zenél majd a 
Szép asszonyvölgyben a KFT és az Edda is.

GreCSÓKOLlár fotó: huszár márk

Izgalmas kihívás volt a választás éjszakája

Gay Krisztina elárulta: az elmúlt időszak kétségkí-
vül legnagyobb kihívása az április 8-i országgyű-
lési választás éjszakája volt. Mint mondta, pláne 
úgy, hogy a szolgáltatókkal is meggyűlt a kollé-
gák baja aznap este, de leküzdve a nehézségeket, 
sikerült egy többórás élő műsorban tájékoztat-
niuk az egrieket a legfontosabb történésekről.

Egri műsorok szerte az országban

Antal Anett szólt arról is, immár két esztendeje 
elnökségi tagja a 86 csatornát tömörítő Helyi 
Televíziók Országos Egyesületének. Egy ilyen 
rangos csapatban játszani azért is fontos, mert a 
tévék a műsorok és az eszközök cseréjével is se-
gíthetik egymást. Példaként említette, hogy ha 
egy dunántúli helyi televízió készít egy félórás 
turisztikai magazint, s abban egy egri rendezvény 
tudósítása is megjelenik, az mindkét fél számá-
ra nyertes helyzet: az egrieknek jó PR, a dunán-
túliaknak érdekes tartalom.

– Ugyancsak a Média Eger feladata a Márai Központ és 
a Szépasszonyvölgyi Kalandpark üzemeltetése. Előbbi egy 
élettel teli rendezvényhelyszín lett, alig volt olyan hétvé-
ge, amikor ne lett volna valamilyen program a szabadtéri 
színpadon. Utóbbi pedig a közelmúltban megújult, s egyre 
népszerűbb a látogatók körében – árulta el. Az igazgatónő 
külön szólt az általuk szervezett programokról, így az Eger 
Advent rendezvénysorozatról, amelyre nemcsak itthon fi-
gyeltek fel, de az USA Today is beválogatta a legszebb kará-
csonyi események közé.

– A program alatt alig volt szabad szálláshely a város-
ban, s bár magasra tettük a lécet, úgy gondolom, sikerült 
azt megugranunk. Számos pozitív visszajelzés érkezett az 
Eger-felirattal, a különböző látványelemekkel, a színpadi 
programokkal, s a Városházán kialakított Jégpalotával kap-
csolatban – húzta alá.

Eközben – mint arra az ügyvezető felhívta a figyelmet – 
megújult és kibővült a televízió Törvényház utcai épülete, 
megújultak a munkaállomások és a stúdió is. Antal Anett 
hangsúlyozta: az önkormányzat, valamint az EVAT Zrt. tá-
mogatásával számos infrastrukturális fejlesztést sikerült 
végrehajtani, három új kamerával és két céges autóval is 
bővült a társaság eszköztára.

A megújult környezetbe januárban új főszerkesztő is ér-
kezett. Igaz, Gay Krisztina számára nem volt idegen sem 
a televízió, sem pedig a város, hiszen Egerben született, a 
Gárdonyi gimnáziumba járt, s egykor gyakornokként dol-
gozott a városi tévénél.

– Tulajdonképpen itt, az egri tévénél ismerkedtem meg 
televíziós újságírással, majd a budapesti egyetemi évek 
után a fővárosban maradtam, s a két nagy kereskedelmi 
csatornánál tanultam a szakmát – kezdte a főszerkesztő, 
hozzátéve: mindig is a közéleti újságírás érdekelte, a köz-
szolgálati televízió Ablak című műsorában a „régi nagyok-
kal” dolgozott, majd kisfia születése után az Echo TV fele-
lős szerkesztője, később a hirado.hu regionális portáljának 
vezetője volt. Mint mondta, az online sajtótól sem szakadt 
el, lévén az egerhirek.hu főszerkesztői feladatait is ellátja.

– A felkérés után mindössze azért vacilláltam, mert a 
fiam a fővárosban tanul egy remek iskolában, de végül 
pont ő volt, aki azt mondta: vállaljam el a feladatot. Egy 
igazán remek, toleráns csapatba kerültem. Tudom, hogy az 
elmúlt időszakban sok kolléga távozott és sokan érkeztek, s 
- ahogy országszerte minden helyi televíziónál - itt is elsőd-
leges cél a humán erőforrás folyamatos fejlesztése, hogy 
gyakorlott szakemberek segítsék a fiatal kollégákat. Azt val-
lom, hogy a városi televízió legfontosabb műsora a híradó 
kell legyen, hogy bemutassuk az egrieknek, mi történik a 
városban, s rendszeresen kitekintsünk az országos esemé-
nyekre. Emellett olyan portrékat, magazinműsorokat kell 
készíteni, amit szívesen néznek az emberek.

A főszerkesztő elárulta: az Egri Magazin esetében is sze-
retné követni a hagyományokat, az érdekes, értékes egriek 
bemutatását és a helytörténeti cikkeket, bár az utóbbi szá-
mokban – miután éppen választási időszakban vette át a 
feladatot – a politikára is nagy figyelmet kellett fordítani. 
Továbbra is az a cél, hogy ez egy olvasható, szerethető ma-
gazin legyen.

– Eger egy különleges város, az itteni emberekben erősen 
él az „egriség”, nagyon érdekli őket a város történelme és 
története, nem véletlen, hogy az Eger feliratnak is ekkora 
sikere van a belvárosban – tette hozzá.

Gay Krisztina Antal Anett
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Tűztorony Játszóház – Nyit�a mindennap 10-től 20 óráig. Zár�kör� szülinapi 
zsúr szer�ezése hétköznap 17:00 órától, hét�égén eg�eztetés szerint. Időpont 
foglalható a (06 30) 437 5374-es telefonszámon vag� személyesen a helyszínen! 
Gyer�ekmegőrzést is vállalunk!  3300 Eger, Tűzoltó tér 5.
Kedvelj minket a facebookon (is)!  jatszohazt�ztorony

A szakértők egyetértenek abban, hogy a válto-
zó kamatozású lakáshitelek hasonló kockázatot 
jelenthetnek, mint az árfolyamkockázat volt a 
devizahitelek esetén. Szerencsére egyre több 
bank kínálatában érhetőek el az 5-10 évre, vagy 
a futamidő teljes hosszára fi xált kamatozású la-
káshitelek. 
A jegybanki alapkamat immár két éve történelmi 
mélyponton van (0,9%), ennek köszönhetően a hi-
telek kamatai is viszonylag alacsonyak. Akik most 
állnak a lakásvásárlás és hitelfelvétel előtt, egy igen 
fontos kérdéssel szembesülnek: változó kamatozá-
sú, vagy rövidebb időre fi xált kamatozású lakás-
hitelt vegyenek fel, vagy a „drágább”, de hosszabb 
időre vagy a futamidő egészére fi xált kamatozású 
termék mellett döntsenek. Mivel egy viszonylag 
hosszú távú (10-15 év) elkötelezettségről van szó, 
egyáltalán nem mindegy, hogy a következő né-
hány évben bekövetkező esetleges kamatváltozá-

A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDŐK A FIX 
KAMATOZÁSÚ LAKÁSHITELEKET AJÁNLJÁK

sok hogyan hatnak majd a havi törlesztőrészletek-
re. Az látható, hogy a kamatcsökkenés irányába 
már nem sok mozgástér maradt, tehát a futamidő 
során jó eséllyel bekövetkezhet kamatemelési for-
dulat, ez pedig súlyos plusz terheket eredményez-
het a fogyasztók számára. A Pénzügyi Fogyasztó-
védők rendszeresen felhívják a fi gyelmet a változó 
kamatozású hitelekben rejlő veszélyekre. Mi első 
sorban a futamidő végéig, vagy a minél hosszabb 
időre (5, 10 év) rögzített kamatozású, Minősített 
Fogyasztóbarát Lakáshiteleket ajánljuk!

Az országszerte elérhető Pénzügyi Tanácsadó 
Irodákban mindenféle értékesítési tevékenységtől 
mentes, empatikus és korrekt légkörben igyek-
szünk támpontokat adni ügyfeleink pénzügyi 
döntéseihez. Keresse fel Ön is egri irodánkat, ahol 
a hitelfelvétel tárgykörén kívül a pénzügyi fo-
gyasztóvédelem teljes spektrumát érintő kérdése 
vagy panasza esetén állunk rendelkezésére.

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

Harmónia Szépségszalon 
a megálmodott külsőért 

hölgyeknek-uraknak egyaránt

 Új dimenzió a bőrfi atalításban az 
esszenciák varázslatos világából 

CSAK NÁLUNK

 Öregségi és májfoltok, 
aknés hegek kezelése 

3D szempilla építés

Gél lakkozás és építés

Készülj velünk 
a bikiniszezonra! 

Makacs zsírpárnák eltávolítása, 
testkontúr formázása

Vásárolhatsz  ajándékutalványt 
bármilyen alkalomra!

 Szép kártyával, egészségpénztári 
kártyával is fi zethetsz!

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

Agria Park földszint
 szepsegszalon.harmonia

A világ piacvezető elektromos autója
FŐNYEREMÉNY

részletek a weboldalon:
www.szolgaltatovaltas.hu
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NYERŐ ENERGIA

Otthonunk energiája – Főgáz és Démász új néven, együtt 
nemzetikozmuvek.hu
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TÚRISTVÁNDI VÍZIMALOM

ITT KELL LENNED,
HOGY ELHIDD.
Magyarország minden évszakban többet tartogat annál, mint amennyi   

a fotókba belefér. Találj rá ezen a nyáron új kedvenc helyeidre!
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BőveBB információ és az elfogadóhelyek listája: 
www.agriapark.hu

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány | Telefon: +36 20/290-3970, email: dudastimea@nmrva.hu

Hitelcél: beruházás- és/vagy forgóeszköz-fi nanszírozás

ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM
Fix ügyleti 

kamat:

3,9
százalék

max.
Hitelösszeg:

2x10 
millió Forint

max.
Futamidő: 

10 
év

Mikrohitel Programwww.mva.hu www.mikro-hitel.hu

MÁRAI SZABADTÉRI SZÍNPAD
SZÉPASSZONYVÖLGY
Június 29. 21.00 / EDDA MŰVEK KONCERT
Az Edda Művek Magyarország egyik legkedveltebb, legsikeresebb rockzeneka-
ra, amely dalaival, üzenetével, falakat lebontó energiájával stabil és megkerül-
hetetlen szereplője a hazai zenei életnek. A 44 éve működő együttes idén adta 
ki 33. lemezét. Kapunyitás: 20.00

Július 28. 20.30 / MAGNA CUM LAUDE KONCERT
Magna Cum Laude hazánk egyik legnépszerűbb pop-rock csapata, akiknek olyan slá-
gereket köszönhetünk, mint a Színezd újra, a Pálinka dal vagy a Vidéki sanzon.  Titkuk 
egyszerű: mély, elgondolkodtató dalokat adnak elő olyan fiatalos, lendületes mó-
don, hogy azzal bizony kirúgják a ház oldalát! Kapunyitás: 19.30

Augusztus 24. 20.00 / BEATRICE – 40 ÉVES JUBILEUMI KONCERT
Nagy Feró nevét a Beatrice frontembereként és színpadi szerepei kapcsán 
mindenki jól ismeri, több évtizede a zenei élet egyik legfoglalkoztatottabb, 
legkedveltebb előadója határon innen és határon túl. Páratlan pályafutá-
sa alkalmából egy megismételhetetlen életmű-koncertsorozatra készül, 
melynek egyik állomása Eger.  Kapunyitás: 19.00

RÉSZLETEK: MARAI-EGER.HU
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A LANGWESTBEN MINDENKINEK AJÁNLUNK 
MEGOLDÁST NYELVTANULÁSÁHOZ

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

címen kérhető.

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

Utazás, strand, kalandok, végre kitörhetünk a 
megszokott napi ritmusból. Mindenkinek ez 
jut eszébe a nyárról. De ez az időszak a legal-
kalmasabb a kényelmes nyelvtanulásra is! A 
Langwest Nyelvi Központ színes nyári tan-
folyami ajánlatát úgy alakította ki, hogy az 
igényeknek a lehető legjobban megfelel-
jen. Változatos tematikával, időbeosztással, 
valamint egyéni és csoportos oktatási kínálat-
tal várjuk az érdeklődőket.

A hagyományos, általános nyelv tanulá-
sa mellett nyelvvizsga-felkészítést, gyer-
mek-nyelvoktatást ajánlunk délelőtti vagy 
délutáni időbeosztással. Nyári oktatásunk 
óraszáma és intenzitása más, mint év közben. 
Intenzív és félintenzív tanfolyamokat kíná-
lunk, ahol egy-két nyári hónap alatt komo-
lyabb eredmény érhető el, mint heti 1-2 órás 
nyelvgyakorlással egy év alatt. 

A csoportos tanfolyamokra jelentke-
zőknek kezdőtől felsőfokig angol, német, 
olasz, francia, spanyol tanfolyamokat hir-
detünk meg. Az oktatásunkat kora délelőtti 
vagy délután 4 óra utáni kezdéssel tervezzük. 
A kis létszámú csoportokban gyorsan fej-
lődik a nyelvtudás, garantált a sikerélmény. 
Tanfolyami moduljaink egymásra épülve 
folyamatosan indulnak június második felé-
től augusztus végéig kéthetente. Ha valaki a 
nyári hónapokban aktívan „ráfekszik” a nyelv-
tanulásra, őszre el is éri a célját. 

A nyelvvizsga előtt állókra is gondoltunk. 
Július utolsó napjaiban indulnak intenzív, 
a szóbeli és írásbeli nyelvvizsgára felkészí-
tő képzéseink. A tanfolyam során célirányo-
san azokat a képességeket fejlesztjük, melyek 
a nyelvvizsgán megmérettetésre kerülnek. A 
nyelvvizsga előtt állókat az előkészítők mel-

lett felkészítő tankönyvekkel, próbavizsgával, 
és vizsgázási lehetőséggel várjuk.

Ma már egyre többen keresik az egyéni 
tanulási lehetőségeket is. Ehhez az igényhez 
igazodva célirányos, személyre szabott 
oktatási programot, egyéni órarendet 
alakítunk ki azok számára, akik a kényelme-
sebb, egyéni képzést kedvelik. 

Csak egy kis nyelvi frissítés vagy intenzív 
nyelvtanulás – a Langwestben mindenkinek 
ajánlunk megoldást. Induló tanfolyamaink-
ról, kedvezményeinkről információ olvasha-
tó a www.langwest.hu oldalon, vagy szíve-
sen adunk tájékoztatást a (36) 411-910-es 
telefonszámon és az infoeger@langwest.hu 
címen. (X)

Minőségi
SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS, 

SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb 

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19

Toman Diet Eger

3300 Eger, Dobó tér 9.  
+36 30 383 4530
tomandieteger@gmail.com

facebook.com/Toman Diet Eger

www.tomandiet.com    

www.tomandiet.com     

Hatékony módszerünkkel 
ügyfeleink hetente átlagosan
2 kg súlyfeleslegtől 
szabadulnak meg!

Ha éhezés nélkül, 
szakértői figyelem 
mellett szeretnél fogyni, 
keress minket!

A fehérjediéta, 
ami működik .

VÉGRE EGERBEN 
IS ELÉRHETŐ 
A TOMAN DIÉTA!

Egri munkahelyre keresünk 

MEGVÁLTOZOTT 
MUNKAKÉPESSÉGŰ 
MUNKAVÁLLALÓKAT 
a következő munkakörök betöltésére:

takarító kisegítő • varrónő • 
ügyfélkapcsolati munkatárs 

• masszőr • pedikűrös

Az önéletrajzokat várjuk a 
horizontalapitvany@gmail.com 

e-mail címre!
Tel.: (06 20) 96-777-20

HÁROM KÍVÁNSÁG KALANDPARK / SZÉPASSZONYVÖLGY
NYITVA: MINDEN NAP 9-19 ÓRÁIG  
(IDŐJÁRÁS FÜGGVÉNYÉBEN)
BELÉPŐJEGY: 450-300 FT/GYEREK 
AJÁNLOTT ÉLETKOR: 3-12 ÉVES KORIG
HELYSZÍN: EGER, SZÉPASSZONYVÖLGYI PARKOLÓ
INFÓ: WWW.MARAI-EGER.HU/SZOLGALTATASOK/KALANDPARK

Hirdessen nálnuk!

• PR-cikkek
• keretes hirdetések

Hirdetésfelvétel:

egrimagazin@mediaeger.hu
(+36 30) 254 0755

Lapunk következő száma 
2018. június 29-én jelenik meg.
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