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VÁRAKOZÁS
Sokszor mondják, hogy addig jó, amíg az embernek van mire várnia. És tényleg: hiszen 
akkor van célja és ha felkel reggel, van miért útnak indulnia. De addig is észre kell venni 
az élet apró örömeit: az első puszit ébredés után, a reggeli kávé aromáját, hallgatni ahogy 
a másik tesz-vesz, készülődik. Egymásba botlani a fürdőszobaajtóban és elmosolyodni. 
Kis híján átesni a kutyán, amelyik éppen ágyelőnek tetteti magát. Lehajolni és megsimo-
gatni a fejét. Aztán mielőtt felkelteném, nézni még egy kicsit a kamasz fiamat álmában. 
Lopni pár pillanatot a napból, ami csak az enyém Belőle. Végigéri az ágyat! Az eszem 
megáll! Nemrég még a karomban altattam. Most meg Ő kap fel, ha akar. Simogatva éb-
resztem, mint régen és Ő ugyanúgy odakucorodik a kezemhez még egy kis szeretgetésért. 
El tudnám így tölteni a napot. Csodálva, hogy milyen nagy fiú lett. És milyen szép. Milyen 
okos és ügyes. Az én kicsi fiam. Mert mindig az marad! A szüleinknek mi magunk is min-
dig kicsik maradunk. Jönnek a napi teendők, gondok – mert az mindig akad –, de a nap 
végén ott van valaki, aki hazavár. Akkor tudom, hogy volt értelme a napnak.
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HÍREK

MEGÚJULT A 
TÖRVÉNYSZÉK ÉPÜLETE
Végéhez ért a közel 3,5 milliárdos beruházás

ÁPRILIS 3.
A 110 éves épületet – mely az Egri Törvényszék mellett ott-
hont ad a Heves Megyei Főügyészségnek is – a felújítást 
követően dr. Ternyák Csaba egri érsek szentelte fel. Az ün-
nepségen dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal 
elnöke jelképesen átadta az épület kulcsát dr. Nyíri Beátá-
nak, az Egri Törvényszék elnökének, majd emlékplakettet 
kapott többek között Habis László polgármester, aki a fel-
újítás két és fél éve alatt segítette a munkát.

„KORLÁTOK NÉLKÜL” 
HEVES MEGYÉBEN IS
IKT eszközöket kapnak

ÁPRILIS 4.
Országosan 600 kommunikációs nehézségekkel küzdő, 
súlyosan mozgássérültet segít a kormány azzal, hogy 
laptopot, tabletet, joystickot, valamint szemmel mozgat-
ható egeret kaphatnak. A cél a mozgáskorlátozott embe-
rek felzárkóztatása. A városban a Mozgássérültek Heves 
Megyei Egyesülete Egri Csoportja koordinálja az eszközök 
szétosztását, ellátja a mentor szerepét és egyeztet az 
önkormányzattal.

MINŐSÍTETT FESZTIVÁL 
LEHET A VÉGVÁRI 

VIGASSÁGOK
46,1 milliót különítettek el kulturális programokra

ÁPRILIS 5.
A tervek szerint tíz program – többek között a Feszt!Eger, 

az Egri Csillag Weekend, a Bikavér Ünnep, a Kaláka Fesz-
tivál, az Utcazenészek Versenye és a Végvári Vigasságok 

– kaphat abból a támogatásból, amelyet az önkormányzat 
különített el turisztikai jelentőségű kulturális  

rendezvényekre. 

DELEGÁCIÓ ÉRKEZETT A 
TESTVÉRVÁROSUNKBÓL

Tizenhárman látogattak Egerbe Esslingenből

ÁPRILIS 5.
Német nyelven köszöntötte az esslingeni delegációt 

Habis László polgármester a városházán. A testvérvá-
rosi küldöttség tagjai két napot töltöttek városnézéssel 

Egerben. Megismerkedtek a nevezetességekkel és a 
város turisztikai jelentőségével, hiszen az országban 

Eger az egyik legnépszerűbb úti cél. Az Esslingeni Ke-
let-Nyugat Társaság elnöke emlékeztetett: a két telepü-

lés immár 27 éve kiváló kapcsolatot ápol.

KÍVÜL BAROKK,  
BELÜL 21. SZÁZADI
Két éves kihagyás után kinyitott az Uránia

ÁPRILIS 6.
Az Uránia mozi kívülről megőrizte a sétálóutca hangulatá-
hoz méltó barokk külsejét, belül viszont már a 21. század 
elvárásaihoz igazodik: modern fény- és hangtechnikával, 
hűtő-fűtő rendszerrel és akadálymentesített terekkel. A 
kamarateremben változatlanul régi-és művészfilmeket 
vetítenek majd.

EGERBEN JUBILÁLT A 
CSÍK ZENEKAR
Fergeteges koncertet adtak

ÁPRILIS 21.
Egerben ünnepelte 30 éves fennállását a Csík Zenekar. A 
teltházas születésnapi koncerten a Kossuth díjas együttes 
az új számok bemutatása mellett egri tagjukat, Szabó 
Attilát is köszöntötték 50. születésnapja alkalmából. Az 
ünnepelt a közelmúltban családjával és 27 vendégművész 
közreműködésével jelentetett meg önálló albumot.

MEGSZÉPÜLT  
A KÓRHÁZ KERTJE

Fákat ültettek és rendbe tették a virágágyásokat

ÁPRILIS 9.
Összefogtak a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, 
valamint a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet 

dolgozói, hogy megszépülhessen az intézmény udvara. A 
kert rendbetétele után a közeljövőben hasonló összefogás-
sal, szintén a kórház finanszírozásával leaszfaltozzák a par-
kolókat is, így a jó hangulatú programnak lesz folytatása is.

SZÍNHÁZ A 
TEHETSÉGEKÉRT

30 millió forintot nyert a színház

ÁPRILIS 11.
Tizennégy megyei intézményt és közel kétszáz diákot 

vonnak be a Színház a tehetségekért című programba. A 
projektben a középiskolások 18 hónapon át dolgoznak azon, 
hogy színpadra állítsák a Gárdonyi Géza Színházban Shakes-

peare: Rómeó és Júlia című művét. A programmal szeretnék 
közelebb hozni a fiatalokhoz az irodalmat és a színházat.
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HELYI POLITIKA

Döntött az ország: 

MARAD A FIDESZ-KDNP  
ÉS A KÉTHARMAD

A kormánypártok köszönik, az ellenzékiek vitatják a választás végeredményét

SZERZŐ: GAY KRISZTINA

Már egyetlen nappal a választások után elárasztották a sajtót és az internetet az eredményt vitató ellenzéki nyilat-
kozatok és kommentek. Az ellenzéki pártok újraszámlálást, sőt újabb voksolás kiírását követelték. A kormánypártok 
pedig megköszönték, hogy a választók soha nem látott létszámban adták le szavazataikat.

Heves megye 1-es számú egyéni vá-
lasztókerületében Nyitrai Zsolt, a 
2-ban Horváth László, a 3-as szá-
múban pedig Szabó Zsolt kapott a 
legtöbb szavazatot április 8-án és így 
bejutott a parlamentbe. Mindhárman 
a Fidesz-KDNP színeiben indultak a 
voksoláson.

A választás éjjelén Nyitrai Zsolt 
Eger és térsége ismét megválasztott 
országgyűlési képviselője a térség pol-
gármestereinek gyűrűjében köszönte 
meg a választók és a támogatók bizal-
mát. Nyitrai Zsolt egy mosógépen áll-

va kezdte beszédét, majd a választóke-
rület polgármestereinek társaságában 
jelentette be a Fidesz és saját egyéni 
győzelmét, melynek folytán ötödik 
országgyűlési ciklusát kezdheti meg 
Parlamentben. „Köszönöm a bizalmat 
azoknak, aki rám szavaztak és hálás 
vagyok minden választópolgárnak, 
aki elment szavazni” – mondta. Hoz-
zátette: „Egy sorsdöntő voksolás van 
mögöttünk, mely megerősít minket ab-
ban, hogy megvédjük Magyarországot 
és egész Európát, hogy Magyarország 
továbbra is magyar ország maradjon. 

Nagy volt a tét, de most örömmel mondhatom, hogy sikerült 
hosszú időre, talán örökre biztonságot teremtenünk a hazánk-
ban élő emberek számára! Eger ismét példát mutatott hazafi-
ságból, mint oly sokszor a történelem során, és ezúttal is nagy 
segítséget kaptunk az egri nőktől” – mondta nagy taps közben 
a honatya. Tovább folytatódnak az elkezdett fejlesztések is a 
térségben, épül az Egert az autópályával összekötő M25-ös út, 
megújul Füzesabony városközpontja, új ipari övezetek jönnek 
létre új munkahelyekkel, és a turizmus fellendítése is az embe-
rek boldogulását segíti elő – fejtette ki.

Biztonság és fejlődés! Ez a két kulcsszó, ez a győztes válasz-
tás hozadéka országosan és helyben is. „Helyben »izomból« 
nyertük meg a választást, a visszalépések és a Jobbikkal össze-
fogott kommunista ármány ellenére is!” – hangsúlyozta.

Nyitrai Zsolt köszönetet mondott a családjának, amiért év-
tizedek óta támogatják közéleti munkáját, majd szólt a térség 
képviselőinek, polgármestereinek segítségéről, akikkel együtt 
dolgoztak a települések fejlesztéséért. Ezután egyenként fel-
sorolta a választókörzet összes polgármesterének nevét, majd 
köszönetet mondott azoknak a közéleti szereplőknek, ismert 
művészeknek, sportolóknak, akik személyes kiállásukkal tá-
mogatták a kampányban. „Egy igazán profi kampányt sikerült 
végig csinálni, amiért köszönet illeti munkatársaimat, az akti-
vistákat, az egész stábot” – jelentette ki.

Az ellenzéki képviselők eltérően értékelik a választásokon 
való szereplésüket.

A jobbikos Mirkóczki Ádám e-mailben válaszolt a TV 
Eger kérdéseire. Levelének lényege a következő: büszke az el-
ért eredményre és a támogatói hatalmas számára. „1990 óta, 
bármelyik választáson ez a szavazatszám egyéni mandátumot 
ért volna, vasárnap ez nem volt elég. Külön büszkeséggel tölt el 
Eger városának támogatása. A vasárnapi eredményeket nem a 
Jobbik kudarcaként éltem meg, hanem a magyar társadalom 
kritikájaként. Választási csalások tömkelege történt, de ez sze-
rintem csak néhány mandátumot befolyásolhatott. Jó eséllyel 
kijelenthető a Jobbik Országos Választmányi ülése után, hogy 
nem lesz pártszakadás, és maradni fog a megkezdett út, vagyis 
a néppárti politika.” – írta Mirkóczki Ádám, aki Vona Gábor 
pártelnöki lemondása után is bízik abban, hogy a Jobbik ren-
dezi a sorait.

Kertészné Kormos Noémi is, aki az MSZP-DK egri jelöltje 
volt, egyértelműen csalást sejt a voksolás eredményei mögött. 
Úgy nyilatkozott: „a legtisztességesebb és a legbecsületesebb do-
log az lenne, ha újra megismételnék a választásokat, és itt most 
nem csak konkrétan magára a választásra gondolok, ahol csa-

lások történtek, most már kimutathatóan csalások történtek, 
hanem magában a választások előkészítésében is.”

Komlósi Csaba, az LMP jelöltje szintén írásban válaszolt a 
TV Eger kérdéseire. Közölte: „Az LMP országos és helyi szintű 
eredményeinek akár még örülhetnék is. Az országos listánkra, 
mintegy 100 ezerrel többen szavaztak, mint 4 éve, megnyertük 
a párt történetének első egyéni mandátumát, 8 képviselőt küld-
hetünk a parlamentbe a korábbi 5 helyett és Egerben is növeltük 
a támogatottságunkat. Ugyanakkor a Fidesz által megszerzett 
kétharmados parlamenti többség nem sok jót jelent az általunk 
képviselt emberek és értékek szempontjából. A választások tisz-
taságával kapcsolatban felmerülő kérdéseket ki kell vizsgálni, 
ahol szükséges újra kell számolni a szavazatokat. Egyébként 
Egerben is történtek a kampányidőszakban szabálytalanságok.”

Vámos Csaba, aki függetlenként indult elégedett a saját ered-
ményével, de fenntartja, hogy ha a Jobbik, a DK és az LMP je-
löltjei visszaléptek volna a javára, akkor legyőzte volna Nyitrai 
Zsoltot. Közölte: „Ezt tiszteletben kell tartani, Eger és térségében 
a választópolgárok így döntöttek, úgy gondolták, hogy annak a 
kormánynak és annak a képviselőnek kell folytatni a munkáját, 
aki ezt korábban megtette. Én a későbbiekben mint ellenzéki ol-
dalon politizáló személy amiben tudom, abban segíteni fogom a 
térség országgyűlési képviselőjének a munkáját.”
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Elsőként beszéljünk egy olyan fejlesztésről, ami már meg-
valósult, annak előnyeit máris érezhetik a környéken élők – 
kezdi Habis László. A polgármester az egészségügyi ellátást 
érintő beruházások közül a Napsugár utcai rendelők rend-
betételét említi. A három felnőtt háziorvosi rendelő többek 
között teljes felújításon esett át és akadálymentesítették is 
az épületet. A fejlesztés összesen 35,5 millió forintba került. 

Közel hasonló értékű beruházás zajlik jelenleg a Hadnagy 
úti rendelőkben. Ez egy gyermekorvosi és egy védőnői-ta-
nácsadói helyiséget érint, amely összesen két körzet lakóit 
szolgálja ki. Ez a projekt várhatóan két hónapon belül be-
fejeződik. A felnémeti orvosi rendelők rendbetétele jövőre 
valósulhat meg. Az egy felnőtt, egy gyermek és két védőnői 
körzetet érintő fejlesztés értéke lényegesen meghaladja majd 
az eddigieket. Itt jegyezném meg, hogy a jövőben is- ahogyan 
az eddigi beruházások esetén- előnyt élveznek a megvalósí-
tásban az egri kivitelezők.

– Ha jól tudom, még egy jelentős, az egészségügyi ellá-
tást érintő komplex fejlesztés valósulhat meg, ezúttal a La-
josvárosban.

– Valóban, a Köztársaság teret érintő projekt közbeszerzési 
eljárásának előkészítése még előttünk áll. Ez a város legna-
gyobb, az egészségügyet érintő beruházása lesz, összesen 225 
millió forint értékben. Mindezek folytatásai az előző uniós 
költségvetési ciklusban megvalósult fejlesztéseknek. Az a tö-
rekvésünk, hogy a város egészében azonos szintű és magas 
színvonalú intézmények álljanak az egriek rendelkezésére.

 – Ha már útépítés: egy nagyobb projekt részeként a 
napokban elkezdődött a Csiky–Barkóczy utca keresztező-
désében lévő útbeszakadás rendbetétele. Ezen a területen 
mire számíthatnak a közlekedők?

– A Csiky Sándor utcát és a Maczky Valér utcát érintő út- 
és közterület felújítás, illetve a csapadékvíz elvezetésének 
megoldása. Egerben évtizedes probléma, hogy rendkívüli 
esőzések idején a Fő utca egy része is víz alá került. Ezt orvo-
solja a mostani beruházás, amely tulajdonképpen két projekt 
együttes megvalósítása. Ennek keretében teljes szélességé-
ben megújul a Csiky Sándor és a Maczky Valér utca. Ez út- és 
járdaépítést jelent, megújulnak a gyalogos átkelőhelyek, illet-
ve egy új átkelőhelyet is létesítenek a Csiky Sándor utca és a 
Barkóczy utca kereszteződésében. A közbeszerzési eljárást itt 
is egy egri vállalkozás nyerte el, a beruházás értéke pedig a 
230 millió forintot is meghaladja. 

A kivitelezés a Katona téren, illetve a Piac téren már el-
kezdődött. Az eredeti terveket némileg át kellett ütemezni 
az útbeszakadás miatt, de a munkálatoknak még az idén be 
kell fejeződnie. Az elképzelés az, hogy a Csiky Sándor utcai 
szakaszt két hónapra – a nyári iskolai szünet alatti időszakra 
– teljes egészében lezárjuk és őszre megnyitjuk a forgalom 
előtt.

– Két további közlekedésfejlesztés is elindul.
– Igen, az egyik ugyancsak a Déli iparterületet érinti: a 

Kistályai út nyugati oldalán épül egy gyalogos és kerékpáros 
sáv. Ez a Kistályai út Sas úti csomópontjától indul és összesen 
1700 méteren kerékpárút valósul meg és a K2-es úttól délre 
Andornaktálya felé és attól keleti irányban az Alcoa melletti 
buszmegállóig felfestéssel biztosítjuk – mintegy 1300 méte-
ren – a kerékpáros forgalom biztonságát. A még az idén el-
induló, összesen 250 millió forintos projekt kivitelezéséhez 
szintén egri vállalkozást kerestünk.

A másik fejlesztés a Malom utat érinti. Az itteni ingyenes 
parkoló 3100 négyzetméteres területe aszfaltburkolatot kap. 
A parkolóhoz kapcsolódóan épül majd egy járdaszakasz és 
egy kerékpáros út is, ami majd az észak-déli kerékpár ge-
rinchálózatra csatlakozik rá.

– A városban azonban nem csupán az egészségügyet 
érintő beruházások valósulnak meg.

– A Berva lakótelep zöldfelületeinek megújítása sem ke-
vésbé fontos feladat. Mintegy 24 000 négyzetméteren első-
sorban az itt élő idős emberek számára alakítottunk ki egy 
pihenőparkot. A négy évszak szoborcsoport környezete egy 
tematikus parkkal egészült ki. Emellett épült egy füves foci-
pálya, utak és parkolók is, hogy minden generáció számára 
élhetővé tegyük a parkot. Nagy örömmel jelenthetem be, 
hogy a kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás folyamat-
ban van. Ez a projekt 100 millió forintból valósult meg.

– Nagyon intenzív munka zajlik a Déli iparterületen is. 
Bizonyára sokakat érdekel, hogy ezekből a fejlesztésekből a 
későbbiekben hogyan profitálhat a város.

– A kormány stratégiai céljával megegyezően a források 
60 százaléka a gazdaságfejlesztést szolgálja. Ez tükröződik 
az egri fejlesztéseken is. A legnagyobb léptékű beruhá-
zásaink egyike a Déli iparterületet érinti. Itt is intenzív 
munka zajlik, egy feltáró út épül a Faiskola úttól kiindul-
va kelet, majd északi irányba. A Külsősor út ezáltal tel-
jes mértékben átjárhatóvá válik. A beruházási érték 925 
millió forint. Ez magába foglalja az útépítést, a vasúti át-
kelő kivitelezését és a közvilágítás kiépítését is. Ez a pro-
jekt több, mint 50 százalékos készültségben van, a vár-
ható befejezés pedig július vége. Ez azért fontos, mert itt 
a kormány által is kiemeltté nyilvánított ipari beruházás 
is zajlik, amely meghaladja a 30 milliárd forintot és 800 
munkahely létesül általa.

– A felújítások, rekonstrukciók sorából a belváros sem 
marad ki. Itt milyen munkálatok várhatók?

– A zöldváros projekt 1,5 milliárd forintos keretén belül 
még a nyáron elkezdődhet az Eszterházy tér, a Hatvani kapu 
tér, a Bajcsy tömbbelső, illetve az Erzsébet udvar felújítása. Az 
egriek számára talán az Eszterházy teret érintő beruházás a 
legfontosabb. Itt 3000 négyzetméteren újul meg a zöldfelü-
let, illetve a gyalogsétányok. Az igényes térkialakításhoz tar-
tozik majd egy különleges vízi attrakció: egy járható „vízfilm” 
réteget képez majd a talajba süllyesztett díszmedence. Ösz-
szességében több, mint ötezer négyzetméternyi burkolat újul 
meg. Az Erzsébet udvarban ugyanakkor szeretnénk egy igé-
nyes, szép játszóteret megvalósítani.

A volt Helyőrségi Klub épületét érintő fejlesztés a közössé-
gi terek megújításának, létrehozásának jegyében zajlik majd. 
A Családbarát Varázskönyvtár magában foglalja mindazokat 
a funkciókat, ami egy ilyentől elvárható. Az egykori étterem 
helyén kávézó nyílik. Amint elkészült a beruházás, a Bródy 
Sándor Megyei és Városi Könyvtár ide költözik majd, hogy 
megindulhasson a korábbi otthonának, a Nagypréposti pa-
lotának a rekonstrukciója is. A Családbarát Varázskönyvtár 
várhatóan 2019-re elkészül majd, ez után indulhat majd a 
palota felújítása.

– Végezetül ejtsünk néhány szót a szociális intézmény 
projektcsomagról is.

– Ennek középpontjában a Felsővárost, illetve a felnéme-
ti városrészt érintő fejlesztések állnak. A Kallómalom utcai 
Gondozói Központ 100 millió forintos felújítása magába fog-
lalja a tetőtér beépítést, a szociális helységek és a vizesblok-
kok rendbetételét és természetesen az akadálymentesítést. 
Emellett egy kellemes belső udvart hozunk létre szalonnasü-
tővel, kerti bútorokkal. Ugyancsak ennek a csomagnak a ré-
sze a felnémeti Gondozó Házban egy nappali foglalkoztató 
létesítése. A várost érintő összes fejlesztés azt a célt szolgálja, 
hogy az élhető, kellemes, polgárbarát Egert mind a helyiek, 
mind a turisták még inkább a szívükbe zárják. Őszintén re-
mélem, hogy a már átadott és a közeljövőben megvalósuló 
beruházások mindenki számára ezt tükrözik majd.

TOP-OS FORRÁSBÓL 
ÉPÜL-SZÉPÜL A VÁROS

Minden városrészbe jut a fejlesztésekből

Szinte száz százalékosan uniós és kormányzati forrásból, minimális önerő igénybevétele mellett 2018-19-ben beru-
házások tucatjai valósulnak meg Egerben. Az összesen 13 milliárd 450 millió forintos TOP-os keretösszeg jelentős 
hányadának felhasználásához már leszerződött az önkormányzat. A várható fejlesztésekről kérdezte az Egri Maga-
zin Habis László polgármestert.

SZERZŐ: GAY KRISZTINA FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT
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„Jó érzés megtapasztalni az emberek tiszteletét, szeretetét”

DR. RINGELHANN GYÖRGGYEL 
GYÓGYÍTÁSRÓL, SPORTRÓL, POLGÁRMESTERSÉGRŐL

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

Kevés egri polgár akad, akinek be kellene mutatni dr. Ringelhann Györgyöt. Némelyek még azokból az időkből emlékeznek rá, 
amikor vízipólósként küzdött szülővárosa klubjának színeiért, mások élményei az ismert gyermekorvoshoz kötődnek, megint 
másoknak a rendszerváltás követő esztendők jutnak az eszébe, amikor polgármesterként igyekezett megfelelni egy nem köny-
nyű időszak számos kihívásának.  Minapi találkozásunkkor életútjának ezekről a meghatározó állomásairól is beszélgettünk.

– Nem csupán az köztudott, hogy a 
Ringelhann család tősgyökeres egri 
família, de az is, hogy az Ön édesapja 
jó nevű ügyvéd volt. Fel sem merült, 
hogy a nyomdokaiba lép?
– Elárulom – mondja dr. Ringelhann 
György –, hogy én is jogász akartam 
lenni, ám ezt az édesapám nem en-
gedte.  Mivel őt mind a fasizmus ide-
jén, mind a Rákosi-érában, mind 1956 
után meghurcolták, azt tanácsolta, 
olyan szakmát válasszak, amiből kül-
földön is meg lehet élni. Hozzáteszem, 
ő rendkívül szerette Egert, a világért 
sem ment volna el innen – mint aho-
gyan nem is ment –, de engem féltett, 
s nem akarta, hogy valamikor esetleg 
úgy járjak, mint ő. 

– Amikor orvos lett, bizonyos fokig 
követte a családi tradíciókat, hiszen 
a nagybátyja, dr. Ringelhann Béla 
professzor a hazai gyógyítás ismert 
alakja volt. Ám míg ő a hematológiai 
területén jeleskedett, Ön az általá-
nos orvosi diploma megszerzése után 
gyermekgyógyászatból szakvizsgá-
zott. Miért épp a kicsinyek gyógyítá-
sát választotta?

– Volt egy kedves barátom, dr. Ná-
nássy Endre, aki maga is gyermekorvos volt, s lényegében 
ő beszélt rá. Azzal érvelt, hogy a legkisebbekkel már csak 
azért is érdemes foglalkozni, mert ők őszinték, mindig 
igazat mondanak. És hát, igaza is volt, ezt később magam 
is megtapasztaltam.

– Ha már az előbb dr. Ringelhann professzor neve ke-
rült szóba… Ő több éven át Afrikában, Ghánában tevé-
kenykedett, míg Ön 1975-1980 között ugyancsak a „fe-
kete kontinensen”, közelebbről Nigériában gyógyított. 
Mi vitte olyan messzire?

– Két okot kell említenem. Egyfelől szerettem volna 
az itthoninál függetlenebb emberként dolgozni, azaz, 
hogy a munkámért önmagamnak tartozzak felelősséggel. 

Másrészt soha nem voltam anyagias 
természetű valaki, ami erősen meg-
látszott a fizetésemen. Volt hát mit be-
pótolnom, amikor Nigériába mentem, 
ahol lényegesen jobb jövedelmi viszo-
nyok vártak. 

– A már többször is megidézett 
édesapja a ’30-as évek ismert vízi-
labdázója volt. E tekintetben Ön is 
követte a hagyományt, mert noha az 
úszással indult a sportpályafutása, 
később a pólónál kötött ki.  Több mint 
egy évtizedig játszott egri színekben, 
ráadásul az Universiade válogatottal 
ezüst-, illetve bronzérmet is szerzett. 
Mit adott Önnek a sport?

– Apám irányított az uszodába, s 
mint oly sokan, először én is az úszás-
sal kezdtem. Jól ment a dolog, az or-
szágos ifjúsági bajnokságokon sok ér-
met szereztem, többek között 400 és 
800 méter gyorson. De mondok érde-
kesebbet… Azt, hogy továbbtanulhat-
tam, a sportnak köszönhetem. Mivel 
édesapám miatt én is amolyan rend-
szeridegennek számítottam, engem és 
még két társamat először nem vettek 
fel középiskolába. Amikor ez kiderült, 
az edzőnk behívott mindhármunkat, s 

azt mondta, iratkozzunk be a Dobó gimnáziumba. Ahová 
aztán be is jutottunk, ugyanis szükség volt ránk a pólócsa-
patban.

– Ugorjunk egyet előre az időben… A rendszerváltás 
környékén járunk, amikor Ön már egy közismert gyer-
mekorvos. Miért gondolta úgy, hogy bekapcsolódik a 
politikai életbe?

– Nem volt itt semmiféle előzetes elhatározás, voltakép-
pen egy egri ügyvéd, jelesül dr. Gyurkó Péter beszélt rá a 
dologra. Elég nehezen adtam be a derekamat, mert tud-
tam, ha belevágok, fel kell adnom a gyógyítást. Ezért úgy 
terveztem, egy ciklust végigcsinálok, aztán visszatérek a 
hivatásomhoz. Ám az élet másként hozta…

PORTRÉ

NÉV:  
Dr. Ringelhann György

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: 
Eger, 1941. 10. 20.

FOGLALKOZÁS: 
gyermekorvos, 1990–1998 
között Eger polgármestere

ISKOLÁK: 
egri Dobó István Gimnázium, 

1966-ban általános orvosi 
diploma

CSALÁD: 
nős, felesége a Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógia Főiskolán 
végzett szociális szervezőként, 
a Petőfi úti Idősek Otthoná-

nak volt az igazgatója

ELISMERÉSEK: 
Magyar Köztársasági Érdem-

rend Tisztikeresztje, Eger 
Város Díszpolgára, Dr. Jakab 

István Emlékgyűrű
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PORTRÉ

– Ennyi év távlatából kérdezem: nem bánta meg az ak-
kori döntését?

– Nem, mert sok-sok szép élményben volt részem. Pél-
dául rengeteg híres és nagyszerű emberrel volt módom 
találkozni.  Így többek között Martti Ahtisaari és Tarja Ha-
lonen finn köztársasági elnökökkel, Demirel török köztár-
sasági elnökkel, s akkor még nem beszéltem a svéd királyi 
párról, az igen fiatalon elhunyt Diana hercegnőről vagy 
II. Erzsébet angol királynőről. Utóbbi először azt kérdezte 
meg tőlem, miért vállaltam a polgármesterséget, hiszen 
Nagy-Britanniában az orvosok presztízse jóval nagyobb 
a politikusokénál, aztán pedig arról kellett neki mesélni, 
miként készül az Egri Bikavér.

– Ha már a pozitívumoknál tartunk… A polgármesteri 
székben eltöltött nyolc évnek melyek azok az történé-
sei, eredményei, amelyekre a legszívesebben emlékszik?

– Sok dolgot említhetnék, ám magam a legfontosabbak 
közé sorolom a fürdő környékének rendbe tételét, ide 
értve a fedett uszoda ügyének elindítását, aztán az ipari 
park létrehozását, nem különben a ZF cégnek a városba 
csábítását, avagy a szennyvíztelep rekonstrukcióját. De 
persze, mondhatnám a víz vas- és mangánmentesítését 
is, ami bár nem volt egy látványos történet, az egri embe-
rek számára mégis sokat jelentett. És hát, büszke vagyok 
arra is, hogy Habis László személyében egy olyan embert 
találtunk, aki akkor is, ma is felelősséggel és hihetetlen 
szorgalommal dolgozott-dolgozik a városért.

–  Ma már kevesebbet találkozunk Önnel a városban, 
ami – gondolom – elsősorban a betegségének tudható 
be. Hogyan éli meg ezeket a bajokat?

– Érdekes dolog, de tény: azt követően jelentkeztek az 
egészségügyi problémáim, így a Parkinson-kór, hogy elkö-
szöntem a polgármesteri tisztségtől. Nem ritka az ilyes-
mi, nagyon sokaknál előfordul, hogy az intenzív munka 

befejezése után ilyen-olyan testi bajokkal kénytelenek 
megküzdeni.   

– Az idők folyamán számos elismerésben volt része: 
túl azon, hogy a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti-
keresztjének birtokosa, Eger díszpolgára is, s megkapta 
a Dr. Jakab István Emlékgyűrűt is. Miként viszonyul a 
kitüntetésekhez? 

– Ezekre természetesen büszke vagyok, de igazán sokat 
az jelentett és jelent számomra, hogy amikor sétáltam az 
utcán, rengetegen jöttek oda hozzám érdeklődni, hogy va-
gyok, mi van velem. Nagyon jó érzés megtapasztalni az 
emberek tiszteletét, szeretetét.

„Az írás számomra jóval több, mint hobbi”

S Z Ü L E T É S N A P I  B E S Z É L G E T É S  
Bakacsi Ernő Egerben élő irodalmárral 

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: NEMES RÓBERT

Több évfordulót is ünnepelhetett mostanában Bakacsi Ernő. Túl azon, hogy nemrégiben töltötte be a 80. életévét, irodalmi 
munkássága is kereken két évtizedre tekinthet vissza, amely időszak alatt nem kevesebb, mint húsz kötet került ki a kezei 
alól: az utolsót, A hombár rejtélye című könyvet alig néhány napja mutatták be a nagyközönségnek.  

– Noha lajosmizsei születésű, több mint fél évszázada él 
Egerben. Mi hozta a városba?
– Nos, amikor 1961-ben elvégeztem a Kertészeti Egyete-
met – mondja Bakacsi Ernő –, Nagyrédére, a helyi terme-
lőszövetkezetbe kerültem, ami akkortájt az ország egyik 
legnagyobb szőlőoltvány-előállítója volt, jómagam pedig 
az oltványok callusképződésével foglalkoztam, ami egy 
speciális szakterület.  A lényeg, hogy 1965-ig ott dolgoz-
tam, amikor is az egri Rákóczi szövetkezetbe hívtak főag-
ronómusnak: ez egy elég gyenge társulás volt, ám a város 
kulturális lehetőségei kárpótoltak mindezért. Na, egyszó-
val 1965 óta egrinek vallhatom magam, jóllehet később 
más munkahelyeken is megfordultam.

– Úgy tudom, középiskolás korában, sőt, egyetemis-
taként is foglalkozott írással, de aztán egy hosszú szünet 
következett. Mikor és miért vette ismét a kezébe a tollat?

– Bár az irodalmat szerettem, mivel a nyelvtan nem állt 
közel a szívemhez, eszembe sem jutott, hogy az érettségit 
követően humán szakon folytassam – mondjuk tanárként 
–, főként, mert az agrárvilágot jól ismertem. Szakcikkeket 
persze, „elkövettem”, de az meg sem fordult a fejemben, 
hogy valamikor szépirodalommal is foglalkozom majd, da-
cára annak, hogy olvasni imádtam.

– Szavát ne felejtse, de ha már itt tartunk… Mit olvas 
legszívesebben?

– Fiatalként útleírásokkal kezdtem, de kedvelem a hábo-
rús sztorikat is. Rossz tulajdonságom, hogy ha valamibe be-
lefogok, végig olvasom, legyen az bármily rossz munka is. 
Gyerekként nagyon szerettem Jókait, Gárdonyit, felnőtt-
ként pedig többek között Végh Antalt, nem utolsó sorban 
a konokságáért, a kemény következetességéért. Az egyik 
nagy kedvencem Móricz Zsigmond, akinél kevesen ábrá-
zolták plasztikusabban azt a paraszti világot, amely az én 
sorsomat, életutamat is meghatározta.

– Az imént ott tartott, eszébe sem jutott, hogy egyszer 
Ön is ír majd. Aztán mégis…

– Igen, mert a munka mellett sem időm, sem energiám 
nem maradt erre. Nyugdíjasként ugyanakkor teljesen más 
volt a helyzet. Az első könyvemet a családom inspirálta, 
pontosabban az ükapám, akiről annyit tudtam, hogy az 
1848/49-es szabadságharc után kivégezték. Mivel izgatott 
a sorsa, elkezdtem felkutatni a famíliámmal kapcsolatos 
dokumentumokat, amely munka eredménye lett az Indák 
című kötet, amelynek a kiadását az öcsémmel és az egyik 

unokaöcsémmel finanszíroztuk. És bár mindössze 100 pél-
dányban jelent meg, olyan kedvező visszhangja lett, hogy 
elhatároztam: azon élményeimet is papírra vetem, amelye-
ket az évek során átéltem.

– Mit jelent Ön számára az írás? Önkifejezési forma? 
Hasznos szabadidős elfoglaltság? Hobbi?

– Miután már írónak érzem magam, az írás számomra jó-
val több, mint hobbi. Nehéz megfogalmazni, de tény: ha 
írok, azonnal minden megváltozik körülöttem. Olyankor 
abban a világban élek, amiről épp mesélek.

– Nyolcvan megélt esztendő, két évtizednyi írás, húsz 
kötet… Ha kívánhatna, mit kívánna önmagának e neveze-
tes számok apropóján?

– Jó lenne, ha a két évtized során megjelent írásaimból 
megjelenthetne egy válogatás. Hiszem, hogy egy szép, tar-
talmas kötet születhetne.
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– Milyen változásokat sikerült megvalósítania, mióta be-
tölti a Városgondozás Eger Kft. igazgatói pozícióját?

– Tavaly június 16-tól vettem át a cég irányítását. Leg-
fontosabb feladatomnak azt tartottam, hogy ismét pozitív 
legyen a Városgondozás Eger Kft. megítélése a városban. A 
társaság régi presztízsének a visszaszerzése volt az elsődle-
ges célom. Ehhez egy több pontos feladattervet dolgoztunk 
ki, ami egyrészről szólt egy belső átszervezésről, másrészről a 
közterületeken való fokozott jelenlétről – kiemelten értve a 
belvárost és környékét – valamint a hétvégi ügyelet bevezeté-
séről szóltak. Mindezeken kívül nagyon fontosnak tartottuk 
és tartjuk a mai napig, a cég kommunikációját az itt élőkkel. 
Ennek jegyében és élve a kor adta lehetőségékkel, egy közös-
ségi oldalon keresztül is informálunk. Ennek követői nagyon 
elégedettek, hogy naponta megosztjuk velük a legfrissebb 
tudnivalókat. 

Azt gondolom, hogy a már említett intézkedések hatásá-
ra – a visszajelzések alapján – elmondhatjuk: az egriek nagy 
része elégedett a Városgondozás munkájával, hozzáállásával. 
Ugyanakkor egy Egerbe látogató turista is azt látja, és joggal 
gondolhatja, hogy egy tiszta, rendezett, kulturált városba ér-
kezett. 

– Térjünk vissza egy kicsit az elmúlt időszakra. A tél min-
dig különös próbatétel elé állítja a céget. Idén sem volt ez 
másként. Hogyan értékeli, megfeleltek az elvárásoknak? 

– Azt gondolom, hogy a téli hónapokban, amikor kellett és 
szükség volt rá, mindig tudtuk kezelni a helyzetet. Ha indo-
kolt volt, akkor 5-6 gépünk is járta az utakat. Az alásózás szin-
te folyamatos volt, a belvárosi területek megkülönböztetett 
figyelmet kaptak. A Dobó térről és a belvárosi utcákból fo-
lyamatosan hordtuk el a havat. Összességében itt jegyezném 
meg, hogy ez a tél nem állított túl nehéz feladat elé bennün-
ket, de azért a felkészülés és a szervezettség úgy gondolom 
érzékelhető volt. Az egriek akár hajnalban is találkozhattak a 
hókotróinkkal, gépeinkkel, illetve munkatársainkkal is.

– Most viszont már megérkezett a tavasz, elkezdődtek a 
virágosítási munkálatok. Hová és hány darab virág került a 
városban? 

– A kiültetések a sokéves bevált terv szerint történnek. A 
helyszínek pedig a teljesség igénye nélkül: a Belvárosi udvar, 
a Dobó tér, az Eger patak partja, az Egészségház lakótelep,  az 

VIRÁGBA BORULT EGER
Beszélgetés Forgó Jánossal

A jó idő és a tavasz beköszöntével a Városgondozás Eger Kft. dolgozóinak is egyre több a feladata. Míg a téli időszakban 
a síkosságmentesítés volt a fő tevékenységük, ilyenkor már Eger kivirágoztatása, hiszen városunk idén is indul a Virágos 
Magyarországért Versenyen. Forgó Jánost, a Városgondozás Eger Kft. igazgatóját kérdeztük az eddig elért eredményekről 
és a jövőbeli tervekről.

SZERZŐ: FARKAS-TÓTH BEÁTA FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

ÚJ MŰTÉTI ELJÁRÁS AZ EGRI KÓRHÁZBAN
Ismét jelentős mérföldkőhöz érkezett az  egri  Markhot Ferenc 
Oktatókórház és Rendelőintézet és a szintén egri székhelyű 
Sanatmetal  Kft. évek óta  tartó, mindenekelőtt a betegek ér-
dekeit szolgáló szakmai kapcsolata. A Sanatmetal  Ortopédiai 
és Traumatológiai Eszközöket Gyártó Kft. egyik legújabb fej-
lesztésének, a  Sanat Swing CC elnevezésű reví ziós térdproté-
zisnek új műtéti eljárása zajlott le sike resen az egri kórházban.
Egy idős páciens kimozdult elsődleges implantátuma  miatt 
kellett helyreállító műtétet végezni. Az operáció során prof. 
dr. Hangody László, a Semmelweis Egyetem Traumatológiai 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Péterfy Sán-
dor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Bale seti Központ szak-
mai igazgatója és az Uzsoki Utcai Kórház ortopéd-traumato-
lógiai osztályának osztályvezető főorvosa nyújtott szakmai 
támogatást, melynek segítségével egri szakemberek, dr. 
Róth Péter főorvos és dr. Gallovics Tamás ortopéd szakorvos 
végezték el közösen a sikeres  beavatkozást. 

EGERBE KÖLTÖZÖTT AZ ORSZÁGOS 
GYERMEK NEUROPATIA CENTRUM

Az Országos Gyermek Neuropatia Centrum 2018. március 
28-ától az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelő-
intézetben működik országos ellátási területtel. A Centru-
mot Prof. dr. Barkai László, a gyermek diabetológia egyik 
legelismertebb hazai szakértője, a gyermek neuropátia 

nemzetközileg is jegyzett kutatója, a Markhot Ferenc Kór-
ház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati osztályának veze-
tője irányítja.  

Az Országos Gyermek Neuropathia Centrum a kórház ren-
delőintézetében az I. emelet 137-es szobában várja a betege-
ket szerdánként 13.00–15.00 óra között.

Prof. dr. Barkai László közreműködésével az egri gyermek 
diabetológia teljes körű, a Magyar Diabetes Társaság által 
akkreditált ellátó hellyé válik. A cukorbeteg gyermekek ellátá-
sának minden formáját – köztük az inzulinpumpa kezelést is – 
tudják itt alkalmazni, valamint minden szövődmény szűrését 
végzik a kórházban. Mindezek mellett nagy jelentősége van 
annak is, hogy a kórház a Debreceni Egyetem által akkreditált 
diabetológiai licenszképés gyakorlati képzőhelyévé vált.

KÓRHÁZI HÍREK
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Érsekkert, az Erzsébet udvar, az Eszterházy tér, a Foglár utca, a 
Hatvani kapu tér, a Jókai tér, a Malomárok utca, a Liszt Ferenc 
tér, a Mátyás Király út vasúti terelő, az Olasz utca, a Ráckapu 
tér, a Szarvas tér, a Szent József Park, a Szépasszonyvölgy, a 
Tinódi tér, a Vallon út és a Vécsey Sándor utca.

Idén elsősorban verbénákat, bársonyvirágot, begóniát, 
petúniát, kakassarkantyú, díszgyertyát, muskátlit, és még 
számos egynyári dísznövényfajtát ültetünk.

Próbálunk városálló fajtákat választani, melyek jól tűrik 
ezt az időjárást. Vannak olyan növényfajták, amelyeket már 
hazánkban nemesítettek, ilyen például a tollas kakastaréj 
„Bikavér” elnevezésű fajtája, vagy a bársonyvirág „Holdfény”, 
illetve „Napfény” elnevezésű fajtája. Ezek a növények kellően 
strapabírók, edzettek, erre a klímára lettek nemesítve.

– Melyek a további tervek? Mire készül a város?
– Eger idén is részt vesz a Virágos Magyarországért ver-

senyen, ami számunkra is izgalmas kihívást jelent.  A szép 
virágok azonban önmagukban nem jelentenének sokat, ha a 
környezet tisztasága nem lenne megfelelő. Ezért törekszünk 
a minél magasabb színvonalú szolgáltatásra, ezzel biztosítva 
Eger tisztaságát mind a lakosság, mind a turisták és természe-
tesen nem utolsó sorban az önkormányzat megelégedésére.

– Milyen munkálatok várnak a Városgondozás Eger Kft.-
re a közeljövőben?

– Elkezdődött a fűnyírás időszaka. Négy körzetben egyszer-
re önjáró, valamint tolókaros fűnyírókkal, és damilos fűka-

szákkal dolgozunk. A virágágyásokban még virágzik az ősszel 
beültetett árvácska és tulipán. Ezeket az ágyásokat folya-
matosan gyomlálják, kapálják a kollégáink. Május legelején 
ezeket a virágágyásokat felszámoljuk és előkészítjük azokat 
az  egynyári virágok beültetésére. Ezzel párhuzamosan zajlik 
a díszfák, díszcserjék kihelyezése a város különböző közterü-
letein. Az elültetett növényeket persze folyamatosan ápolni 
is kell. Kezelni például a fákat, eltávolítani a balesetveszélyes 
ágakat, kivágni a korhadtakat. De folyamatos a köztisztasági 
feladatok ellátása is, éppen ezért erre is nagy hangsúlyt fekte-
tünk, hogy városunk szép és rendezett maradhasson.
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HÚSZ ÉVE A CUKORBETEGEK 
SZOLGÁLATÁBAN

Több, mint ezer beteg életét teszik könnyebbé
Klubként, majd 2000-től már egyesületként segíti a cukorbetegek életét a Cukorbetegek Egri Egyesülete. Egész évben te-
lefonos, internetes és személyes tanácsadással, rendezvények, előadások, szűrőkampányok szervezésével állnak minden 
érdeklődő rendelkezésére. Az Egri Magazin Jakabné Jakab Katalinnal, az egyesület elnökével beszélgetett.

SZERZŐ: GAY KRISZTINA

Jelenleg több mint ezer cukorbeteggel állunk kapcsolatban, de ennél 
jóval többen vették és veszik igénybe a szolgáltatásainkat. Nyitot-
tak vagyunk, hiszen bárki ingyenesen részt vehet a klubfoglalko-
zásainkon, megmérettetheti a vércukor szintjét, kaphat tanácsot és 
meghallgathatja a szakemberek előadásait – kezdi a beszélgetést 
Jakabné Jakab Katalin. Az egyesület elnöke azt mondja: a havi 
betegoktató programjaikon kívül minden évben szerveznek több 
nagyobb városi, országos és nemzetközi rendezvényt is. Például az 
Egri Cukorbeteg Napot, a Diabetes Ifjúsági Találkozót, a Gyermek 
Napközis Életmódtábort, a Nemzetközi Cukorbeteg Konferenciát, 
a Diabetes Világnapot vagy a Cukorbetegek Karácsonyát. Szűrő-
kampánnyal és tanácsadással rendszerint részt vesznek a városi 

nagy rendezvényeken is, mint amilyen a TV Eger Véradónap, a 
Rendelőintézeti Nyílt Nap, az ÉFOÉSZ Esélyegyenlőségi Nap vagy 
Eger Civil Ünnepe. A hétköznapokban pedig a Dobó tér 9.szám 
alatti irodában, előzetes bejelentkezés után sorstársi tanácsokkal 
várnak mindenkit.

„Tavaly szakemberek segítségével több mint 3000 embernek mér-
tük meg ingyenesen a vércukrát, sok új cukorbeteget kiszűrtünk, 
akik korábban nem tudtak a betegségükről” – mondja az egyesületi 
elnök. „Nagyon örülünk annak, hogy Eger a Magyar Diabetes Tár-
saság akkreditált Gyermek Diabetológia Központja lett és Országos 
Neuropátiás Centrum is alakult a cukorbetegség egyik súlyos szövőd-
ményének megelőzésére. Március 29-én az MDT elnöke és Nyitrai 
Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője közbenjárására létre-
jött egy együttműködési megállapodás, amely a cukorbeteg-gondo-
zást javító állásfoglalásokat tartalmaz.”

Az egyesület célja, hogy közismert emberek segítségével is ösz-
tönözze a betegeket a mindennapok nehézségeinek megoldására. 
Május 26-án, az Egri Cukorbeteg Napra  Kovács Áron énekest vár-
ják, aki 9 éves korától cukorbeteg és tavaly, 42 évesen lefutotta a 
maratont. Szeptember 21–23-án pedig megrendezik a XIII. Egri 
Nemzetközi Cukorbeteg Konferenciát, ahová tavaly 450 cukorbe-
teg érkezett az ország minden részéből, sőt a határon túlról is.

Az egri egyesület társadalmi támogatottságát jelzi, hogy elsőként 
kapták meg a szakmától a Lang Gusztáv-Díjat, mint a cukorbete-
gekért legeredményesebben dolgozó civil szervezet, az Eger Csil-
laga Díjat a város polgáraitól, a határon túli partner egyesületektől 
pedig a Civil Partnerségért díjat.

Jakabné Jakab Katalin felhívta a figyelmet arra is, hogy munká-
jukhoz – hasonlóan a többi civil szervezethez – elengedhetetlen az 
anyagi támogatás. Éppen ezért arra kér minden egrit, hogy gon-
dolja meg kinek adja a személyi jövedelemadója 1%-át. „Ennek az 
összegnek minél nagyobb mértékben a városban kellene maradnia, 
az egri szervezeteket kellene szolgálnia.”

„A zene vigasztalás, magasrendű öröm minden ember számára”
(Pablo Casals)

szerző: szecskó károly

DR. VALENTIN KÁLMÁN
(1922–2007)

Valentin Kálmán 1922. április 
26.-án született Tófaluban. Rö-
videsen Aldebrőre költözött a 
család, ahol az édesapa aljegyzői 
állást töltött be. Az elemi iskolát 
már Egerben végezte, s a Ciszter-
ci Rend Szent Bernát Gimnáziu-
mában érettségizett. Itt hamar 
felismerték zenei tehetségét. 
Minden vágya az volt, hogy a Ze-
neakadémia hallgatója lehessen. 
Fölvették, de a helyben lévő Egri 
Érseki Jogakadémián folytatta 
tanulmányait. Erre az időszak-
ra így emlékszik vissza: „Olyan 
középiskolába jártam, amelyik-
ben gazdag, tartalmas zenei élet 
folyt. Zongorázni tanultam, de az 
iskolai énekkarban és zenekarban 
tanárom »lábszársegédje«, min-
denes helyettese voltam, kottákat 
is kezeltem, s ha kellett vezényel-
tem is. Aztán mégsem a Zenea-
kadémián folytattam tanulmá-
nyaimat. Szüleim biztonságosabb 
kapaszkodót kerestek, s Egerben jogi végzettséget szerezhet-
tem, ezt anyagilag is jobban tudták vállalni. A zene csábítása 
később mégis erősebbnek bizonyult.” Jogászként munkába 
állt, s mellette bekapcsolódott Eger zenei életébe, jazz ze-
nekart alapított, kórusban énekelt stb.

A II. világháborúban francia hadifogságba esett, s 1945-
ben tért haza. A Heves Megyei Tanácsnál helyezkedett el, 
közellátási felügyelőként. Munkahelyén kórust és zenekart 
is szervezett, és kereste az alkalmat, hogy Eger éledező 
kulturális életében részt vehessen. Rövid ideig rábízták a 
Megyei Művelődési Ház vezetését, de az elvárások elléne-
re sem lépet be a pártba. Akkoriban létrehozott egy népi 
együttest, amelynek kórusa, tánckara és zenekara is volt. 
Érdeklődése egyre inkább a kórusmozgalom felé fordult, 
de mellette szerepet vállalt a zenei együttesek életre hí-
vásában, zenei események megrendezésében. Vezényelt, 
szervezett, s a cigányzenekarok talpra állításában, újjáala-
kulásában is részt vett.

Boldog fordulat volt az életében, amikor a Gárdonyi Géza 
Színházhoz hívták, előbb másod, majd teljes jogú karnagy-
ként. Életének talán egyik legszebb időszaka volt az itt el-
töltött idő. Bohém, ugyanakkor keresztény alapokon nyug-
vó konzervatív erkölcsisége tökéletes összhangban élte 
meg a színházban ráháruló feladatokat. Amikor az önálló 

egri színház megszűnt Miskolcra 
nem követte a társulatot, mert 
sem családjától, sem Egertől 
nem akart elválni. Néhány évig 
a Heves Megyei Tanács Műve-
lődésügyi Osztályán művészeti 
előadóként dolgozott, s időköz-
ben elvégezte az Egri Tanárkép-
ző Főiskola ének-zene szakát. A 
Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban 
évekig óraadó volt, de amikor 
teljes állásba hívták énektanár-
nak örömmel vállalta. Nyugdíja-
zásáig, 1982-ig ennek az intéz-
ménynek volt lelkes, fáradhatat-
lan tagja. Nyugdíjas éveiben kó-
rusműveket, zongoradarabokat, 
egyházi műveket komponált, 
verseket zenésített meg.

Valentin Kálmán életében kü-
lönösen fontos helyet töltött 
be a kórusmozgalom. Amikor 
1970-ben megalakult az Építők 
Heves Megyei Kórusa, az élére 
állt. Sok éven át szinte második 

családjának tekintette ezt az énekkart, és fellépéseikkel 
sok örömet szereztek a zeneszerető közönségnek. Egész-
ségi állapotának megrendülése miatt kellett lemondania a 
vezető karnagyi pozíciójáról, de kórustagjaival nem szűnt 
meg baráti kapcsolata.

Magánélete szerencsésen alakult. 1952-ben kötött há-
zasságot Horváth Magdolna (1925–2007) pedagógussal, 
aki egy életen át hű társa volt. Két gyermekük született: 
Zsuzsa (1953–) és György (1959–). Öt lány unokájuknak 
még örülhettek, és a dédunokák közül is megérték az első 
érkezését. Valamennyi unokájának névre szólóan altatót 
komponált.

Szeretett, köztiszteletben álló egri polgár volt. Szolgáló, 
a szó legnemesebb értelmében, aki a muzsikával örömet 
akart szerezni a tanításban, a kóruséneklésben és a zene-
szerzésben egyaránt. Sok éven át az ifjú házasok is őt hall-
hatták, mert szombatonként az egri házasságkötő terem-
ben orgonált.

Elismerései: ÁIB ifjúsági nívódíja (1975), Szocialista kul-
túráért kitüntető jelvény (1975, 1981), Eger város Nívó Díja 
(1992).

Dr. Valentin Kálmán kilenc hónappal szeretett felesége 
után, 2007. december 11-én Egerben hunyt el. A Hatvani 
temetőben helyezték örök nyugalomra.
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KI A LEGJOBB ULTIS  
a megyében és a városban?

Ultiliga városi selejtező Egerben
A kártyajátékok közül a televíziós közvetítéseknek is köszönhetően ma talán a póker a legismertebb, bár ez inkább sze-
rencsejátéknak tekinthető. A két világháború között a szintén francia kártyával játszott bridzs számított az igazi szellemi 
sportnak Magyarországon. A városi kaszinókban, így Egerben is, nem egy versenyt rendeztek. A főleg az idősebb korosz-
tály körében ismert ulti – amit nyugodtan tekinthetünk igazi hungarikumnak is – a második világháború után nyerte el 
mai formáját. Ma már ennek a kártyajátéknak is van önálló szövetsége és különböző bajnokságai. Az Ultiliga Kártya Klub 
Egyesület tavaly indította el először országos versenysorozatát. Idén Egerben is rendeztek városi selejtezőt.

SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN

SPORT

Kinek mi jut eszébe az ultiról? Elsőként az, hogy nem 
francia-, hanem magyarkártya kell hozzá. Aztán a disz-
nóvágások előtti estéken vívott kártyacsaták képei ele-
venednek meg előttem, amikor a rokonok leültek és 
elkezdtek filléres alapon játszani, 
előtte viszont mindig megbeszélték, 
hogy milyen bemondásokat lehet 
használni és mi mennyit ér. Mi, gye-
rekek sem maradtunk magyar kártya 
nélkül. Nekünk az ulti „előszobájá-
nak” is tekinthető snapszer – más 
néven hatvanhat – jutott. Aztán jött 
a katonaság, ahol az időt szó sze-
rint a kártyával lehetett a legjobban 
„agyonütni”. Volt, aki megmaradt a 
snapszlinál, mások pedig már ultiz-
tak. Ugyanez volt a helyzet a főisko-
lai-egyetemi kollégiumokban, épí-
tőtáborokban, nyaralásoknál, netán 
többnapos pecázások közben. 

Ebből a felsorolásból is látszik: az 
ulti valóban egy olyan tradicionális 
szórakozási forma, ami igazi nemzeti 
kincs, vagyis hungarikum. (Érdekes, 
ezt még senki sem vetette fel a lis-
tára?) Kialakulása a második világháború idejére tehető. 
Ehhez képest elég későn, 2006-ban alakult meg a Magyar 
Ultiszövetség, ami a hivatalos értékszámszerző társasá-
gi- és mesterpontszerző sportulti versenyeket szervezi. 

Az elmúlt évek alatt kialakult egy komolyabb mag, 
akik szó szerint versenyt – is – űznek az ultiból, de a lét-
számot tekintve ez még mindig kevés. A hetente összejá-
ró baráti társaságok mellett sokan az interneten keresz-
tül is játszanak. Őket, a tömegeket próbálja bevonni egy 
új versenyrendszerbe az Ultiliga Kártya Klub Egyesület. 
Ez nem a magyar bajnokság, azt a Magyar Ultiszövetség 
rendezi. 

Az Ultiliga 2018 versenysorozat két fő részből áll. Az 
első a 25 városi és 30 internetes selejtező. Innen a leg-

jobbak, összesen 99-en a június 3-i országos selejtező-
ben folytathatják, ahonnan 54-en juthatnak a június 
4-8-i budapesti döntőbe.  

Az internetes versenyek április 11-én zárultak. Ezt kö-
vetően, április 14-től indultak a városi 
selejtezők. Eger az elsők között volt 
Tatabánya és Zalaegerszeg mellett. 
Mint kiderült, nem csak Hevesből, ha-
nem a környező megyékből sőt, még 
Budapestről is érkeztek kártyások. 

Az első kört géppel sorsolták, majd 
körönként az egyes asztaloknál vál-
tozott a játékosok összetétele. Nyolc 
fordulóban 120 parti, fordulónként 
15 várt a résztvevőkre.

– Nagyon büszke vagyok arra, 
hogy a 33 induló közül 19 Heves 
megyéből érkezett. Ezeknél a verse-
nyeknél az is fontos, hogy egymás-
sal is megismerkedjenek azok a kis 
közösségek, ahol 
rendszeresen ul-
tiznak. Hevesről, 
Mezőkövesdről 
és Budapestről is 

jött egy-egy csoport, de itt van pél-
dául Aldebrő polgármestere, Win-
gendorf János is – mondta a szerve-
ző, Werner Tamás   

Végül 31-en fejezték be a ver-
senyt. Az egri selejtezőt a 2010-es 
és 2011-es év társasági ulti egyéni 
bajnoka, a fővárosi Bartos Gábor 
nyerte. A legjobb megyei ultis a he-
vesi Bohács „Doki” Sándor lett, aki 
a második helyen zárt. Az egriek 
közül a 10. Trizna Dezső végzett 
a legelőkelőbb helyen. Az első 15 
versenyző kapott pontokat.

Az ulti evolúciója

A francia–német eredetű 
talon máriásból alakult ki a 
magyar ulti. A Monarchiában 
igen népszerű kártyajáték 
volt. Szlovákiában és Csehor-
szágban még most is játsszák, 
de érdekesség, hogy az a talon 
máriás, amiből kifejlődött az 
ulti, már nem létezik. A szlo-
vákok és a csehek is átalakí-
tották. Az ulti 1938–44 között 
fejlődött ki és csak a háború 
után kezdett igazán elterjed-
ni hazánkban. Ma leginkább a 
rablóultit játsszák.

ULTILIGA LOKÁL KUPA EGER 2018 
VÉGEREDMÉNY

1. Bartos Gábor  37 pont
2. Bohács „Doki” Sándor 30 pont
3. Dudás János 24 pont
4. Kertész Gáspár 19 pont
5. Patkovics Tibor 15 pont
6. Ducsai József 12 pont
7. Ádám Mátyás 10 pont
8. Serényi Zoltán 8 pont
9. Eged István 6 pont
10. Trizna Dezső 5 pont
11. Fábri Róbert 4 pont
12. Lakatos István 3 pont
13. Erberling Balázs 2 pont
14. Simon Nándor 2 pont
15. Ferenc Attila 1 pont
16. Tarjányi Tamás
17. Kovács János
18. Wingendorf János
19. Borbély Lajos
20. Póta József
21. dr. Soltész Zsolt
22. Bátonyi Zsolt
23. Sipos István
24. Berényi Géza
25. Sipos Krisztán
26. Sági László
27. Szabó Viktor
28. Tóth Dániel
29. Szűcs Sándorné
30. Nagy Norbert
31. Szalai Tiborné
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Nagy dobásra készülnek a fallabdások, ráadásul mindezt 
– szó szerit – akár páholyból is nézhetjük, hiszen ennek a 
különleges eseménynek a helyszíne Eger, a Dobó tér lesz. 
A város sokat látott főtere május végén átalakul squash 
arénává. Üvegfalú pálya és lelátók kerülnek a Dobó-szobor 
elé, ugyanis itt játsszák majd a 30. jubileumi országos fal-
labda bajnokság kiemelt mérkőzéseit. Mindez a profi fal-
labdázóknak rendezett világranglista versenyeken, de több 
szomszédos országban is már megszokott dolog. Erről és 
a május végére tervezett egri OB eseményeiről kérdeztük 
Welesz Balázst, a Magyar Fallabda (Squash) Szövetség el-
nökét és Gulyás Istvánt, az Egri Squash SE alelnökét.

– Nem titok, hogy a szövetségünk már hosszú évek óta 
dolgozik azon, hogy egy ilyen rendezvény megvalósuljon. 
A mi életünkben ez egy hatalmas dolog és nagyon bízom 
benne, hogy az esemény után mások is azt fogják gondolni, 
hogy megérte így és ilyen formában megrendezni ezt a baj-
nokságot – mondta bevezetésül a szövetség elnöke.

– Országos Bajnokságot még sosem rendeztek Magyar-
országon üvegfalú pályán, úgyhogy ez minden szempont-
ból rendhagyó verseny lesz, nekünk szervezőknek éppúgy, 
mint a résztvevőknek – tette hozzá Gulyás István. – Kö-

seny. Ott voltunk minden rendezvényen, kezdve a ta-
valyi szegedi országos bajnokságon, ahol már az egri 
OB-t propagálva fotózkodtunk, próbáltuk megnyerni 
a szövetséget, hogy mi kapjuk a 2018-as bajnokság 
rendezését. Ezen kívül rendeztünk A-kategóriás Top 
versenyt, pénzdíjas viadalt Egerben, hogy bebizonyít-

suk: képesek vagyunk egy ilyen eseményt megvalósí-
tani. A junioroknál országos bajnokságon indítottunk 

gyerekeket, a férfi felnőtt csapatunk pedig a negyedosz-
tályban kezdett, ahonnan egyel feljebb léptek. A nők a 

legjobbak között szerepelnek, Barta-Boncz Nóra bevere-
kedte magát a Top 20-ba a magyar női ranglistán, tehát 
szépen, lépésenként mentünk afelé, hogy megvalósíthas-

suk ezeket az álmainkat – idézte fel helyi falabda eddig 
megtett útját az Egri Squash SE alelnöke.

– Bár még el sem kezdődött az OB, amelyen egyéb-
ként csak magyar versenyzők indulhatnak, máris be-
számolhatunk egy nemzetközi elismerésről.

– A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség ké-
résére a sportág nemzetközi szervezete, a 

PSA (Professional Squash Association) hoz-
zájárult ahhoz, hogy a 30. Országos Egyéni 

Squash Bajnokság regisztrációt kapjon a 
rendszerükbe, vagyis az elért 
helyezés után világranglista 

pontok is járnak a PSA tagsággal 
rendelkező magyar játékosoknak. 

Ezek szerint a világ is úgy gondolja, hogy 
nemzetközi összehasonlításban is megállja majd a helyét 
az egri verseny. A rendezés költségei a mobil üvegpályá-
nak és a lelátónak is köszönhetően legalább öt-hatszor 
magasabbak, mint egy hagyományos Országos Bajnokságé. 
Szerencsére sikerült helyi támogatókat, névadószponzort 
(Marshall Ablakgyár Kft.) is találni, így szerintem igazi kü-
lönlegesség, sportcsemege vár azokra, akik követik majd az 
OB eseményeit – mondta Welesz Balázs.

Azért ez jóval több lesz, mint egy fallabda verseny. A se-
lejtezőket május 12-én, a Rákóczi úti Invest Sportcentrum-
ban rendezik. Itt a tulajdonos nemrég teljesen felújíttatta a 
rendelkezésre álló négy pályát. A legjobb 8 mezőnye aztán 
a férfiaknál és a nőknél is már a Dobó téren folytatja. Ők 
május 26-án, szombaton 17 órától játszanak majd az üveg-

falú pályán. A döntőket vasárnap este rendezik. Az ese-
mény nem csak a versenyről szól. A szervezők már május 
24-től, csütörtöktől rengeteg újdonsággal - egri borokkal, 
street food ételekkel, koncertekkel, családi programokkal - 
és meglepetéssel készülnek.

A pontos program és további hírek a www.fallabdaeger.
hu oldalon olvashatók. Korábban, az Egri Magazin 2015. 
márciusi számában bővebben is írtunk a fallabda, vagyis a 
squash nemzetközi, hazai és egri kialakulásáról. Ezt is ér-
demes átnézni a verseny előtt – http://www.eger.hu/hu/
hirek/egri-magazin.

ESÉLYEK

1989-ben rendezték az első női és férfi 
egyéni magyar squash bajnokságot. A két 
címvédő közül a férfiaknál a korábbi Eu-
rópa-bajnoki 4. helyezett (2010) Krajcsák 
Márk 14 éve verhetetlen hazai pályán. Ír-
hatnánk azt is: ő a „börtönsport koroná-
zatlan hazai királya”! (Magyarázatért lásd 
az Egri Magazin 2015. márciusi számát) 
Most megszerezheti 15. bajnoki címét. Vi-
szont a különleges egri verseny miatt sok 
kihívóra számíthat, olyanokra is, akik több 
év kihagyás – és külföldi szereplés után - 
direkt erre az OB-ra hazatérnek. Egyikük 
az Amerikában tanuló Püski Lénárd, aki 
az egyetemi bajnokságban csapatával, a 
St. Lawrence Egyetemmel rendre ott van 
a legjobb négy között. Az immár Egerben 
élő, itt edzősködő friss apuka, Boros Dávid 
is többre vágyik, mint a legutóbbi 7. hely. 
Szurkolókban, biztatásban nem lesz hiány.

A női vonalon tavaly Szegeden házidön-
tőt vívott a két hazai sportoló, Csókási 
Gabriella és Hajnal Helga. Utóbbi lett a 
győztes, megszerezve ezzel hatodik baj-
nok címét. Kihívókban itt sem lesz hiány a 
szintén hatszoros győztes Szombati Edi-
nán át a tavalyi negyedik Farkas Fatiméig.

FA L L A B D A 
A DOBÓ TÉREN

SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN FOTÓ: LÉNÁRT MÁRTON

rülbelül két és fél évvel ezelőtt, 
amikor megújult az Egri Squash 
SE, fogalmaztuk azt meg, hogy 
egy kicsit „feltuningoljuk” az egri 
fallabda életet és már akkor azt 
fontolgattuk, hogy Egerben, a 
Dobó téren egy ilyen különleges 
versenyt szeretnénk rendezni.

– Mi minden kellett ahhoz, 
hogy megvalósuljon ez az 
álom?

– Szerencsére az egyesü-
let és a partnerek körében is 
számos olyan szakember és 
társszervező van, akikkel 
bele mertünk vágni a szer-
vezése. Azt elárulhatom, 
hogy legalább egyéves 
előkészítés kellett csak 
ahhoz, hogy egyálta-
lán szóba jöhessen 
egy ilyen egri ver-

Több szempontból is különleges lesz a 30. Fallabda Országos Bajnokság májusi döntője. A házigazda az 
Egri Squash SE és a szövetség jóvoltából a városunk lesz. Igazi kuriózumnak ígérkezik a Dobó téren 
felállított üvegfalú pálya, körben lelátókkal, ahol majd a kiemelt mérkőzéseket rendezik. A május 
24-től 27-ig tartó esemény azonban nem csak a versenyről szól. A kísérő programok miatt is 
érdemes lesz figyelemmel kísérni az idei országos fallabda bajnokságot.
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LÁTVÁNYOS ÜVEGPÁLYA
és lelátó

FALLABDA MÉRKŐZÉSEK
az ország legjobbjaival

EGRI BOROK 
és street food ételek

KONCERTEK
és családi programok

30. Országos Egyéni

EGER - Május 24-27.

PRÉMIUM
MÉDIA & SPORT MANAGEMENT

www.fal labdaeger.huRészletes információk és programok

EGER-Dobó Tér

Hungarikum Piknik – március 23–25.
Eger városa és a Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesülete 
március 23. és 25. között, mint az Egri Bikavér Hungarikum házi-
gazdái hagyományteremtő szándékkal látták vendégül az ország 
többi hungarikumát. Így egy közös fesztiválon mutatkozhattak 
be a magyarság csúcsteljesítményeit megtestesítő értékek Eger 
bornegyedében.  A szervezők a kezdő napon szakmai előadások-
kal, bemutatókkal és kóstolókkal várták az értéktárak, a turizmus 
és a hungarikumok képviselőit, míg szombaton és vasárnap a 
közönségprogramok kaptak fő szerepet. A hungarikumként 
számontartott cimbalom jeles képviselőjeként a  Cimbaliband 
zenekar lépett színpadra Danics Dórával, másnap pedig Feke-
te Bori és a Dobroda zenekar alapozták meg a jó hangulatot. A 
gyermekelőadások és a táncházak sem hiányozhattak a színpa-
di kínálatból. A három nap alatt a gasztrohungarikumok széles 
spektrumát egy-egy pincészet fogadta be, hogy helyben elké-
szítve kínálják a finomabbnál finomabb ételeket. A látogatók így 
egy helyen kóstolhatták meg az autentikusan elkészített igazi 
karcagi birkapörköltet, a tiszai halászlevet, a debreceni és csabai 
kolbászt, a hortobágyi szürkemarha gulyást, a kürtőskalácsot, 
vagy éppen a szegedi paprikából elkészített csülkös bablevest. 

A hungarikum kínálatot a nagysikerű solymász- és íjászbe-
mutatók, valamint a kisebbek örömére a Hungarikum Játékpark 
tette teljessé.

Kiscsillag: Semmi konferencia
A Kiscsillag, az ország legnépszerűbb art-rock zenekara tavaly 
áprilisban egy újszerű, a színházi elemeket és látványt egya-
ránt felvonultató„koncertszínház” irányba indult el. A Tavaszi 
Fesztiválnak ezt a rendhagyó előadását az Egri Kulturális és 
Művészeti Központnak köszönhették a látogatók. 

A Semmi konferencia című mű rendezője Földes Eszter, a 
zenei alapját pedig a Kiscsillag adja. Vendégszereplőként a 
Jászai Mari-díjas magyar színészt, Sherer Pétert láthatták az 
érdeklődők. A történet középpontjában egy 11 éves kisfiú 
áll, Péter, akinek az édesanyja Zsuzsa, mindig szomorú. Ha 
kérdezi tőle, mi a baj, csak annyit mond: SEMMI. Kitalálja te-
hát, hogy kellene egy konferencia a Semmiről, ahová elhívná 
a Semmi szakértőit, hátha tőlük megtudja, mi is az a Semmi, 
amitől az édesanyja szomorú. Ha pedig kiderül, akkor bizto-
san meggyógyul és újra jókedvű lesz. 

Az előadást akkora érdeklődés fogadta, hogy a Gárdonyi 
Géza Színház teltházas produkciót tudhatott magáénak áp-
rilis 16-án.

 A Naplegenda az egri közönséget is elvarázsolta
A Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című produk-
cióját nagy várakozás előzte meg, Már hetekkel az előadás 
előtt minden jegy elkelt. Bár a darabot 2000-ben mutatták 
be először – rendezője, koreográfusa, Mihályi Gábor abban 
az évben munkájáért a Magyar Táncművészek Szövetségétől 
megkapta „Az évad legjobb alkotója” díjat – az eltelt eszten-
dők során nem veszített frissességéből, művészi erejéből.

 A Naplegenda táncos produkcióval az alkotók valami egé-
szen eredeti látvány- és hangzásvilágot hoztak a hazai és kül-
földi előadások színpadára.

A produkció az egri közönség körében is épp olyan zajos si-
kert aratott, mint a premier óta eltelt közel két évtized folya-
mán már oly sokszor és sok helyen. Az utoljára hamarosan 
Budapesten látható darabnak az Egri Tavaszi Fesztivál egyik 
legemlékezetesebb eseményét köszönhetjük.

TELT HÁZAS PROGRAMOK AZ 
Egri Tavaszi Fesztiválon

Tipózóna 02 kiállítás – március 29. – május 10.
A különleges kiállítás szervezője az Eszterházy Károly Egyetem 
Vizuális Művészeti Intézetének Média és Design tanszéke volt. 
A tárlat célja pedig a tipográfiát fő kifejezőeszközként használó 
vizuális művek, kísérletek bemutatása, az EKE Média és Design 
Tanszék, valamint a hazai művészeti egyetemek tervezőgrafika 
tanszékeinek bevonásával. A kiállítás anyaga a SZINKRONITÁS/
ASZINKRONITÁS témáját dolgozza fel.

A megnyitón sok száz érdeklődő volt tanúja annak az izgal-
mas kontrasztnak, amit egy több száz éves templom dinamikus 
és különleges háttere, valamint egy modern alkotásokból álló 
kiállítás egyvelege adhat. A Tipózóna 02 ingyenesen tekinthető 
meg május 10-ig a Templom Galériában. 
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Az Isonzó Expressz Egerben
NOSZTALGIAVONATTAL 
AZ I. VILÁGHÁBORÚBA

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, történései ről 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 melengető zenei előadásával egész nap várjuk Önöket.

2018. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK – PROGRAM
09:30 Megnyitó ünnepség, a vonat fogadása katonazenekarral
10:00–17:00 Másfél óránkénti váltással körforgásszerűen a vonat 3 kocsijában a programok megtekintése:

– történészek előadása az I. világháborúról
– a Sebő-együttes Híd az Isonzón című műsora
– katonai hagyományőrzők bemutatója.

A vasútállomás peronján a program ideje alatt az „Iskolapadból a doberdói pokolba” című kiállítást tekinthe-
tik meg Kókay László naplója és fotóalbuma alapján a doberdói mindennapokról. 

Programunkra minden érdeklődőt szeretettel várunk! Jelentkezés és regisztráció: www.brody.iif.hu 
A részletekről tájékozódjon a Bródy Sándor Könyvtár munkatársainak elérhetőségein: Kelemenné Csuhay 
Zsuzsanna (kcszs@brody.iif.hu, +36 30 341 4550), Szécsényi Orsolya (szorsolya@brody.iif.hu, +36 30 245-5589).

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

KÖZLEMÉNY
Az EVAT Zrt. felhívja az autósok fi gyelmét, hogy május 1-től válto-
zik a parkolási rend Egerben. A fi zető közterületi parkolók közül a 
Bitskey Aladár uszoda déli része előtti, a Petőfi  téri, a Fürdő 
utcai és a Csákány utcai parkolóhelyeken május 1-től szeptem-
ber 30-ig terjedő időszakban minden nap 8 órától 18 óráig fi zetni 
kell a parkolásért. A fi zetendő díj óránként 280 Ft.

A Szépasszonyvölgy egész területén május 1-től szeptember 
30-ig minden nap 12 órától 20 óráig kell a parkolásért fi zetni az 
alábbiak szerint:
Személygépkocsi: óránként 200 Ft
Autóbusz: félnapi jegy (4 óra) 1 500 Ft

Kérjük, ne megszokásból parkoljanak, fi gyeljék az információs táb-
lákat!

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!

A RENDEZVÉNYEN KÉP-, HANG- ÉS VIDEÓFELVÉTEL KÉSZÜL, AMELYET A SZERVEZŐK NYILVÁNOSSÁGRA HOZHATNAK. A HELYSZÍN ÉS AZ IDŐ-

PONT MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT FENNTARTJUK.

MÉDIA

MÁRAI

2018. MÁJUS 20. 20.00 / MÁRAI KÖZPONT
BOBAN MARKOVIC  
& TÓTH GABI KONCERT
JEGYÁR: ELŐVÉTELBEN 4500 FT, HELYSZÍNEN 5500 FT
HELYSZÍN: SZÉPASSZONYVÖLGYI MÁRAI AKTÍV TURISZTIKAI LÁTOGATÓKÖZPONT  
(3300 EGER, SZÉPASSZONYVÖLGY U. 35.)
JEGYEK VÁSÁROLHATÓK:  
TOURINFORM IRODA (EGER, BAJCSY-ZSILINSZKY U. 9.), TIXA.HU ÉS A HELYSZÍNEN

EGER / A TE TÖRTÉNETED

„EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS NŐI INFORMÁCIÓS 
ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK LÉTREHOZÁSA”

EFOP-1.2.9-17-2017-00042

Eger Megyei Jogú Város  Női Információs és Szolgáltató Központja 
a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és a munka 
összeegyeztetésének előmozdítása érdekében jött létre.

Ügyfélszolgálati irodája a Kallómalom utca  88. szám  alatt  várja 
a kisgyermekes anyukákat, családokat  a Család-és Gyermekjólé-
ti Szolgálat Felsővárosi Csoportja épületében. Felkészült munka-
társunk ügyfélszolgálati-tanácsadási feladatot lát el 8 és 12.30 óra 
között hétfőnként. A Baba-mama klub szintén hétfőn 9 és 12 óra 
között áll rendelkezésre játszósarokkal. 

A szolgáltatások mellett lehetőség van szakemberekkel történő 
konzultációra való bejelentkezésre is a következő területeken: jogi, 
pszichológiai, munkavállalási.

A Női Információs és Szolgáltató Központ (3300 Eger, Kossuth 
Lajos utca 28.) ügyfélfogadási rendje:
 Hétfő: 13.00–16.00 óráig
 Szerda: 8.00–12.00 óráig és 12.30-17.00 óráig 
 Péntek: 8.00–12.30 óráig
 Jogi tanácsadás: Előzetes egyeztetés szerint              
 Pszichológus: Előzetes egyeztetés szerint      
 HR tanácsadó: Előzetes egyeztetés szerint      

A Női Információs és Szolgáltató Központ (3300, Eger, Kallómalom 
u. 88.) ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 8.00–12.30

További információ:
RÉTI ERIKA
reti.erika@ph.eger.hu

Európai Szociális
Alap

Nyitva tartás: Hétfő–Péntek 10:00–18:00 • Szombat 8:00–16:00 • Vasárnap zárva

Az NHSZ Észak-Kom Nonprofi t Kft., mint a térség Közszolgáltatója, valamint az Egri Hulladékgazdálkodási 
Nonprofi t Kft., mint alvállalkozó tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Homok u. 26. szám alatti lakossági 
hulladékgyűjtő udvar nyitva tartását 2018. április 3-tól módosítják a lakossági igényekhez igazodva. Az új 
nyitva tartási rend hétfőtől péntekig 10:00–18:00 óra, szombat 8:00–16:00 óra, vasárnap zárva.

A leadható hulladékok köre is bővült a használt személyautó gumiabroncs hulladékokkal (max. 6 db/
negyedév/háztartás), valamint a gyógyszer hulladékokkal. Az igénybevétel feltételivel kapcsolatban nincs 
változás, kérjük aktuális információkkal kapcsolatban tájékozódjon a www.egrihulladek.hu honlapon, 
valamint a hulladékgyűjtő udvar bejáratánál elhelyezett tábláról.

LEADHATÓ HULLADÉKOK
Nem veszélyes hulladékok
–  Papír és karton, üveg, műanyag hulladékok (PET, PP, HDPE, fólia), italos karton kiöblítve
–  Zöldhulladék: gallyak, fű, lombok, nyesedék, egyéb fahulladékok
–  Lom hulladék: nagydarabos, a közszolgáltató által kihelyezett gyűjtőedény méretét meghaladó hulla-

dékok pl. bútorok
–  Elektromos és elektronikai hulladékok (TV, hűtő, mosógép, kisméretű háztartási készülékek). Kizárólag 

bontatlan állapotban adható le!
–  Fémek és fém csomagolási hulladékok (alumínium doboz, vas és acél hulladék stb.) – felvásárlási árat 

nem fi zetünk a leadott fémhulladék után!
– Étolaj
–  Használt gumiabroncs (kizárólag személyautó méretű és max. 6 db/negyedév/háztartás)

Veszélyes hulladékok
–  Akkumulátor, szárazelem
–  Gyógyszer
–  Festék- és lakkmaradékok göngyölege (fém és műanyag)
–  Motor-, és hajtóműolajok
–  Fénycsövek és izzók

A HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI 

A hulladékgyűjtő udvart kizárólag az NHSZ Észak-Kom Nonprofi t Kft. és az Egri Hulladékgazdálkodási Non-
profi t Kft. szolgáltatási területén élő lakosok vehetik igénybe. 

A hulladékgyűjtő udvarba történő beszállításkor a lakos köteles a lakcímkártyáját és személyi igazol-
ványát a hulladék átvevőnek bemutatni, valamint igazolni, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatási díjat megfi zette (közös költség, csekk, banki átutalásról igazolás). Fém, akkumulátor és elektro-
nikai hulladékok átadásakor az adóigazolványt is ellenőriznünk kell. Kérjük, hogy a fenti igazolványokat 
szíveskedjenek magukkal hozni. Ezek hiányában – a hatályos jogszabályok előírásai értelmében – az 
átvételt meg kell tagadnunk. A hulladékok leadása díjtalan.

LEADHATÓ HULLADÉKOK MENNYISÉGE

A lakossági hulladékgyűjtő udvarban lakossági mennyiségben veszünk át hulladékokat. A leadható 
mennyiség nem veszélyes hulladékok esetében 250 kg/negyedév/háztartás, veszélyes hulladékok 
esetében 100 kg/negyedév/háztartás. 
Mennyiségi korlátozás nélkül leadható hulladékok: papír és karton, PET palackok, PE fólia, üveg 
csomagolási hulladékok, fém csomagolási hulladékok, akkumulátorok, elektronikai hulladékok, étolaj, 
motor-, és hajtóműolajok.

HOVA VIHETI A MENNYISÉGI KORLÁTON FELÜLI HULLADÉKOKAT?

– Lom hulladék: térítés ellenében az egri átrakóállomásra 
–  Építési, bontási törmelék: egri lakosként térítésmentesen egyszeri beszállítás esetén (600 kg/év/

háztartás) és térítés ellenében az egri inert hulladékkezelő telephelyre 
– Zöld hulladék: térítés ellenében az egri komposztáló telepre

Köszönjük, hogy szelektíven gyűjti a hulladékokat és óvja 
környezetünket! 

Egri Hulladékgazdálkodási Nonpro� t Kft.
www.egrihulladek.hu

LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR
3300 EGER 
Homok utca 26.
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Május 2-től hosszabb nyit�atar�ással és még több új játékkal várjuk a g�erekeket 
minden nap a Tűztorony Játszóházban! Szülinapi zsúrhoz időpont foglalható a 
(06 30) 437 5374-es telefonszámon vag� személyesen a helyszínen! 
Kedvelj minket a facebookon (is)!  t�ztorony.jatszohaz

3300 Eger, Tűzoltó tér 5.

Tapasztalataink szerint sokak számára már a vég-
rehajtó és a követeléskezelő(behajtó) kategóriá-
jának megkülönböztetése sem egyértelmű, pe-
dig igen fontos, lényegi különbség van közöttük.

Tanácsadó irodáinkban igen gyakran találkozunk 
ügyfelekkel, akik pontosan tudni szeretnék, hogy 
velük szemben a követeléskezelő jogszerűen járt-e 
el, illetve milyen jogorvoslati lehetőségük van pa-
nasz esetén. A behajtó köteles tartózkodni az erő-
szakos, zaklató és félrevezető magatartásoktól, és 
nem alkalmazhat pszichikai nyomást. Az adóst 
védő szabály továbbá, hogy a követeléskezelők hét-
köznapokon reggel 8 és este 20 óra között, illetve 
szombaton 8 és 12 óra között kezdeményezhetnek 
kapcsolatfelvételt az adóssal, de szerződésenként 
legfeljebb hetente három alkalommal. Kötele-
sek továbbá fokozott fi gyelemmel lenni az ügyfél 

MIT TEHET ÉS MIT NEM TEHET 
EGY KÖVETELÉSKEZELŐ?

banktitokhoz fűződő jogaira, és ennek megfelelően 
kötelesek kialakítani a kapcsolatfelvételi formákat. 
Az adós fi zetési késedelme esetén a késedelem kez-
detétől számított 30 napon belül igazolható módon 
értesítő levelet kell küldeni számára. A követelés-
kezelőkkel érdemes együttműködni és az adósság 
rendezése céljából aktívan fellépni. Természete-
sen csak akkor, ha a követelés nem vitatott. Akár 
vitatott vagy elévült követelésről, akár méltányos 
megegyezési kísérletről vagy fogyasztóvédelmi 
jogsértésről van szó, a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi 
Tanácsadó Irodában ingyenes és szakértő segítsé-
get kérhetünk ügyünk megoldásához.

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.

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

AKI SZAKMÁT VÁLASZT, 
BIZTOS JÖVŐT VÁLASZT
Beszélgetés Fábri Eufrozinával, az Egri Szakképzési Centrum főigazgatójával

Az elmúlt évek folyamán közgazdászok és vállalatvezetők sora kondította 
meg a vészharangot a hazai, ágazatok sokaságát érintő munkaerőhiány 
miatt, amely immár az egyik legnagyobb akadálya annak, hogy a magyar 
gazdaság a mainál dinamikusabban fejlődjön. Többek között e probléma ke-
zelésére jöttek létre 2015-ben országszerte a szakképzési centrumok. Hogy 
milyen munkát is végeznek, s hogy miként segítik a gazdaság igényeire való 
gyorsabb reagálást? Erről kérdeztük Fábri Eufrozinát, az Egri Szakképzési 
Centrum főigazgatóját.

– Mint tudott – mondja Fábri Eufrozina –, 2015. július 1-jével alakult meg hazánk-
ban a 44 szakképzési centrum, így az egri is, ami a megyebeli állami szakképző intéz-
mények irányító költségvetési szerve. A hatvani, lőrinci, gyöngyösi, füzesabonyi és egri 
tagintézmények összesen 200 szakmában biztosítanak képzést. Célunk, hogy a lehető 
leggyorsabban reagáljunk a munkaerőpiac igényeire, hogy minél több embert vonjunk 
be a szakképzésbe, s hogy népszerűsítsük a szakmákat, visszaállítva azok presztízsét. 

– Miután a munkaerőpiac kiszolgálása érdekében dolgoznak, lényeges a 
cégekkel való jó kapcsolat…

– Így igaz, ezért döntően fontos számunkra a duális képzés, a tanulószerződések szá-
mának növelése. Ez érthető is, hiszen a tanulók külső munkakörnyezetben ismerhetik 
meg igazán leendő szakmájukat, szerezhetnek olyan élményeket, amiket az iskolapad-
ban nem. Megyénk stratégia nagyvállalataival – a Robert Boschsal, a Mátrai Erőművel, 
a ZF Hungáriával, a Procter & Gamble-lel, az Apollo Tyresszel vagy épp a Markhot Ferenc 
kórházzal – hasonlóan jó kapcsolatokat ápolunk, mint a kis- és középvállalkozásokkal, 
amelyek Hevesben is sok embert foglalkoztatnak. 

– Úgy tudom, fejlesztések egész sorát hajtották végre az elmúlt években…
– Igen, ugyanis pályázati források és saját erő révén törekszünk olyan szakképző 

intézményrendszer kialakítására, ami vonzó lehet a fiatalok számára. Legutóbb egy 
800 millió forintos, önerős beruházást hajtottunk végre, amelynek során kollégiumo-
kat újítottunk fel, épületenergetikai korszerűsítéseket végeztünk. És mivel a minőségi 
szakemberek képzéséhez a megfelelő tárgyi feltételek is szükségesek, a fejlesztésekkel 
modern tanműhelyek sokasága jött létre: így többek között a gumi-, a bánya-, illetve a 
vegyipari tanműhely. 

– Idén már harmadszor rendezték meg a Szakmák éjszakája elnevezésű, 
országos programot. Melyek az ez évi tapasztalatok?

–Bár már tavaly is több mint 2200 érdeklődő vett részt az eseményen, most e számot 
is meghaladtuk. A rendezvény jelmondata – Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg! – jól 
visszaadja a lényeget, ugyanis a Szakmák éjszakáján résztvevő fiatalok és szüleik nem-
csak halhattak az egyes szakmákról, de élőben is láthatták, sőt, ki is próbálhatták azokat, 
köszönhetően azoknak az üzemlátogatásoknak, amelyeket a partner vállalatok tettek 
lehetővé számukra.

– Érdekes, hogy itthon népszerűsíteni kell a szakmákat, hiszen Nyugat-Eu-
rópa számos országában az alapfokú oktatást követően sokan választják a 
szakképző intézményeket, ezért aztán a 18-20 év alatti fiatalok között jóval 
nagyobb arányban találhatunk szakképzetteket, mint nálunk…

– Remélem, ez itthon is követendő példa lesz. Már csak azért is, mert napjainkban a 
szakmák nem kis részében valóban kiemelkedő jövedelemre lehet szert tenni. Így nyu-
godtan kijelenthető: aki szakmát választ, egyúttal biztos jövőt is választ. (X)

(FOTÓ: LÉNÁRT MÁRTON)

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
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BőveBB információ és az elfogadóhelyek listája: 
www.agriapark.hu
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XI. Nemzetközi Aventics

2018. május 10-12., Eger
PNEUMOBIL VERSENY

 www.pneumobil.hu

A léghajtásos járművek egyedülálló versenye

Eger Megyei Jogú Város

2018. május 11., péntek
Dobó tér
Pneumobilok a belvárosban!
16.00-16.30 Pneumobilok felvonulása
16.30-17.00 Hivatalos versenymegnyitó
17.00-17.30 Látványos erőpróba: ember
 vs. pneumatika
17.30-18.30 Farkas Ferenc Zeneiskola
 hangversenye
 

2018. május 12., szombat
Érsekkert
Izgalmas autóverseny és vidám családi 
programok
10.00-10.30 Ünnepélyes megnyitó
10.00-15.00 Hétpróba: pontgyűjtés, 
 nevetés és sok-sok ajándék
10.30-15.30 Pneumobil futamok
 (távolsági, ügyességi, 
 gyorsulási)
15.30-17.00 Érdekes bemutatók 
 és Hétpróba fődíj sorsolás
17.00-18.00 Eredményhirdetés

vÁRUNK

TÉGED IS!

A részvétel díjtalan!

Pneumobil_Lakossagi_EgriMagazin_200x285.ai   1   2018.04.20.   9:25:29

JÁTÉK!
Sorolja fel, melyik a kilenc 
magyar kutyafajta! 

A helyes megfejtéseket május 
14-ig várjuk a Média Eger Kft. 
címére (3300 Eger, Törvényház 
utca 15.) A borítékra írja rá nevét 
és telefonszámát és a „Kutyakiál-
lítás” jeligét!

A helyes megfejtéseket be-
küldők között családi belépőket 
sorsolunk ki a május 19-20-21-i 
nemzetközi kutyakiállításra.

Minőségi
SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS, 

SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb 

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19

Az IQ-PONT KÖZÉPISKOLA rendkívüli felvételt hirdet:
– gimnáziumi osztályba
–  informatikai, nyomdaipari, képző és iparművészeti és 

rendvédelmi szakirányba
– katonai orientációs képzésben.
Felvételi határidő: 2018. május 18-ig
Jelentkezési cím:  IQ-Pont Középiskola  

(3300 Eger, Mátyás király út 165.)
Telefon: (+36 36) 516-068
E-mail: igazgato@iqpont.hu

MEGVÁLTOZOTT 
MUNKAKÉPESSÉGŰ 

–  ügyfélkapcsolati 
munkatársat, 

– adminisztrátort, 
– takarító kisegítőt, 
– varrónőt, 
– pedikűröst 

KERESÜNK EGRI 
MUNKAVISZONY 

BETÖLTÉSÉRE.
Érdeklődni lehet a következő 

telefonszámon: 

(06 20) 967-77-20
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