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LESZ MÉG VALAHA NYÁR?
Beköszöntött az augusztus és reggelente azt sem tudom, melyik földré-
szen ébredtem. Kérem szépen!!! Odafönt!!! Vegye már észre valaki, hogy 
most nyárnak kellene lenni! Tavaly ilyenkor már javában dőltek meg a 
melegrekordok, most hajnalban vándorolni kell becsukni az este kitárt 
ablakot, mert kellemetlenül hűvös van. A zárt cipőt és az esőkabátot már 
ki sem veszem a kocsiból, mert gyakorlatilag egyetlen nap sem múlik el 
anélkül, hogy ne lenne rá szükség. Értem én, hogy a trópusi rekkenő ká-
nikula sem normális, de mégis inkább tartozik a nyárhoz, mint az, ami 
most van. Jajj annak, aki nyaralni készült, esetleg élvezné a vakáció adta 
lehetőséget és strandon vagy táborban töltené az idejét! Miközben finn 
barátaink azt mesélik: náluk Turkuban jelenleg 30 fok van. Szóval, valami 
nagyon nincs jól…

VÁSÁROLJ AUGUSZTUS 14-ÉN KEDDEN 10 VAGY 
AKÁR 50% KEDVEZMÉNNYEL AZ AGRIA PARK ÜZLE-
TEIBEN!
Amennyiben az adott üzletben más kedvezmény is érvényben van, a kedvezmények össze-
vonhatóságáról az üzletek saját hatáskörükben döntenek. Egy vásárlás alkalmával kizárólag 
egy kupon váltható be az egri Agria Parkban. A kupon kizárólag a feltüntetett napon használ-
ható. A kedvezmény készpénzre nem váltható. További részletek az üzletekben! A kuponokat 
a www.agriapark.hu weboldalról és a bevásárlóközpontban található információs terminálok-
ról is kinyomtathatod! A változtatás jogát fenntartjuk!

Napijegyre.

50%
2018.AUGUSZTUS 14.

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

20%
2018.AUGUSZTUS 14.

20%
2018.AUGUSZTUS 14.

20%
2018.AUGUSZTUS 14.

15%
2018.AUGUSZTUS 14.

10%
2018.AUGUSZTUS 14.

2018.AUGUSZTUS 14.

10-
50%

Megjelölt termékekre.

Minden használt játékszoftverre. Az akció 
más kedvezménnyel nem vonható össze
Minden használt játékszoftverre. Az akció 

20%
2018.AUGUSZTUS 14.

10%
2018.AUGUSZTUS 14.Megjelölt termékekre.

Megjelölt termékekre. 2018.AUGUSZTUS 14.

10-
50%

925 ezüst ékszerekre. A kedvezmény
más akciókkal nem vonható össze.

30%
2018.AUGUSZTUS 14.

20%
2018.AUGUSZTUS 14.

20%
2018.AUGUSZTUS 14.

Teljes árú termékekre, kivéve  ruházati- 
és sajtótermékek.

20%
2018.AUGUSZTUS 14.Megjelölt termékekre.

Teljes árú termékekre, ajándékutalvány 
vásárlásra nem vonatkozik

20%
2018.AUGUSZTUS 14.

Minden Bellinda termékre. 2018.AUGUSZTUS 14.

20%

20%
2018.AUGUSZTUS 14.

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

2018.AUGUSZTUS 14.

CSAK
2.000 FT

Rádiófrekvenciás arcfeszesítés
csak 2.000 Ft

Megjelölt termékekre.

10-
30%

2018.AUGUSZTUS 14.

10-
30%

2018.AUGUSZTUS 14.Megjelölt termékekre.

20%
2018.AUGUSZTUS 14.

Minden termék teljes fogyasztói árából. 
Más akcióval nem összevonható.

Lakberendezési termékekre. 2018.AUGUSZTUS 14.

20%

20%
2018.AUGUSZTUS 14.Shellac szolgáltatásra.

20%
2018.AUGUSZTUS 14.

20%
2018.AUGUSZTUS 14.

2018.AUGUSZTUS 14.

20%
Teljes árú termékekre, kivéve Lego.

20%
2018.AUGUSZTUS 14.

Minden iskolatáskára. Más akcióval nem összevonható.

20%
2018.AUGUSZTUS 14.

Gant karórákra. A kedvezmény más
 akciókkal nem vonható össze

20%
2018.AUGUSZTUS 14.

20%
2018.AUGUSZTUS 14.Minden könyvre és hangoskönyvre.

Minden termékre. Az ajánlat más akcióval 
nem vonható össze, clubkártyás vásárlásra 
nem vonatkozik.

20%
2018.AUGUSZTUS 14.

Minden matracra.
20%

2018.AUGUSZTUS 14.

2018.AUGUSZTUS 14.

CSAK
1.300 FT

20 perces frissítő hátmasszázs
csak 1.300 Ft

15%
2018.AUGUSZTUS 14.

15%
2018.AUGUSZTUS 14.Teljes árú termékekre.

2018.AUGUSZTUS 14.

1.000 FT
JÓVÁÍRÁS1.000 Ft értékű jóváírást biztosít új vagy

meglévő törzsvásárlói kártyára legalább
10.000 Ft értékű vásárlás esetén.
Más kedvezménnyel össze nem vonható.

2.500 Ft feletti vásárlás esetén ajándék
ruha vagy kiegészítő, a készlet erejéig.

2018.AUGUSZTUS 14.

AJÁNDÉK

2018.AUGUSZTUS 14.

AJÁNDÉKMár foglalhatóak a téli nyaralások, síelések!
Előfoglalási kedvezmények és hihetetlen akciók 
szeptemberi utazásokra! Ingyenes reptéri parkolás 
Budapesten a Shopping Day napján történő foglalásokra. 2018.AUGUSZTUS 14.

AJÁNDÉK
5.000 Ft vásárlás felett ajándék 
kávé, vagy öngyújtó.

2018.AUGUSZTUS 14.

500 FT
ÉRTÉKŰ
KUPONMinden Berkemann és Rieker

lábbeli vásárlása esetén.

Három termék vásárlása esetén a legolcsóbbat 
ajándékba adjuk. Az akció más kedvezménnyel 
nem vonható össze. 2018.AUGUSZTUS 14.

2018.AUGUSZTUS 14.
Saját márkás termékekre. Az ajánlat az 
akciós termékekre nem vonatkozik.

30%

2018.AUGUSZTUS 14.
TRUST gaming termékekre. Az ajánlat 
az akciós termékekre nem vonatkozik.

20%

2018.AUGUSZTUS 14.

Sony és Sencor márkájú fül-, és fejhallgatókra. 
Az ajánlat az akciós termékekre nem 
vonatkozik.

15%

2018.AUGUSZTUS 14.
Buxton fülhallgatókra. Az ajánlat 
az akciós termékekre nem vonatkozik.

20%

Havi bérletek árából. 2018.AUGUSZTUS 14.

20%

20%
2018.AUGUSZTUS 14.

10%
2018.AUGUSZTUS 14.

10%
2018.AUGUSZTUS 14.

A vásárlás végösszegéből, kivéve
rendelések, előrendelések.

20%
2018.AUGUSZTUS 14.

Minden teljes árú termékre.

2018.AUGUSZTUS 14.

2.000 FT
KEDVEZMÉNY

2.000 Ft kedvezmény minimum 10.000 Ft feletti vásárlás 
esetén. Érvényes a teljes árú termékekre. Az akció alól 
kivételt  képeznek a leértékelt termékek, az idegen márkák, 
divatékszerek és az ajándékutalvány-vásárlás.

2-T FIZET 
3-AT 
VIHET 

MINDENRE!
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HÍREK

JÚLIUSBAN FOLYTATÓDTAK 
AZ EGRI SÉTÁK
11. éve sikeres a program 

JÚLIUS 4.
A július elején az Egri sétákon szó esett a Déli-várkapu át-
építéséről, az Ágyúbástya részleges helyreállításáról, vala-
mint a belső udvar középkori térszerkezetének visszaállítá-
sáról is. Július közepén pedig a Dobó utcai Valide szultána 
fürdőrom történetét, múltját és jelenét ismerhették meg 
az érdeklődők az Egri Lokálpatrióta Egylet szervezésében. 
A hónap végén a Tűzoltó téri emlékhely megszületésének 
folyamatát követhették végig az egriek.

AUGUSZTUSBAN JÖN A II. 
VINO KÓSTOLÓ ÜNNEP
Az Érseki Palota udvara ad helyet a rendezvénynek

JÚLIUS 4.
Augusztus 24-én és 25-én rendezik meg a második VINO 
Kóstoló Ünnepet Egerben. A kétnapos rendezvényen több 
mint 20 helyi borászat kínálja majd termékeit, sőt a tokaji 
borvidék is képviselteti magát. Az ínyencek megkóstol-
hatják a város éttermeinek különlegességeit, valamint 
sajtok és sütemények közül is válogathatnak. A cél a város 
értékeinek és különlegességeinek bemutatása.

AZ ÉRSEKKERTBE TERVEZIK 
AZ ÚJ KUTYAFUTTATÓT

Már a tervek is elkészültek

JÚLIUS 10.
Az Érsekkertben egy lekerített, 700 nm-es területen 

szeretnék megvalósítani az új kutyafuttatót, ami a tervek 
szerint egy 21. századi, modern, úgynevezett agility aka-
dályokkal felszerelt kutyás játszóhely lesz. A Kutyabarát 
Város Programban korábban meghirdetett szavazáson, 

miszerint hol legyen futtató Egerben, a Malomárok utcai 
helyszín után ez a terület kapta a legtöbb voksot. A ter-

vekre már az örökségvédelmi hivatal is áldását adta.

EGRI SIKEREK A 39. 
ORSZÁGOS BORVERSENYEN

Hétszáz minta közül választottak a bírák

JÚLIUS 12.
A Thummerer Pincészet Grand Superior Egri Csillaga, 

Grand Superior Kadarkája, 2013-as Bikavér Superiorja és 
Klasszikus Bikavére is aranyérmet is szerzett. Az Agria 
Borászati Szövetkezet-Besenyei Borház, a Juhász Test-
vérek Pincészete, a Kőporos Simkó Borászat, a Vincze 

Borászat, a Petrény Winery és a Varsányi Pincészet 
italait is éremmel díjazták.

FRENETIKUS HANGULAT 
VOLT A VB-PIKNIKEN
Hatalmas sikere volt a kezdeményezésnek

JÚLIUS 16.
Az oroszországi Labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses 
szakaszának mérkőzéseit a Végvári vitézek terén elhelyezett 
hatalmas LED-falon kísérhették figyelemmel a focirajongók. 
A Habis László polgármester által indított kezdeményezés ko-
moly sikert aratott. A döntő mérkőzés alatt egyúttal jótékony-
sági adománygyűjtés is zajlott László Gyula Guiness-rekorder 
labdazsonglőr javára.

CÉLEGYENESBEN

Őszre elkészülhet a Minaret

JÚLIUS 17.
A műemléképület alsó részén már elvégezték a szükséges 
munkálatokat, mostanra pedig sikerült teljesen felállvá-
nyozni a 40 méter magas épületet, így elkezdődött a felújí-
tás második üteme. A szakemberek megvizsgálják a falaza-
tot és ahol szükséges, a burkolat mellett a belső köveket is 
kicserélik. A tavaly elkezdett 300 millió forintos beruházás 
munkálataival a tervek szerint szeptemberben végeznek.

KINYITOTT 
A KERTMOZI

Népszerű filmekkel készültek

JÚLIUS 23.
Közkedvelt filmek vetítésével kezdte meg a szezont a 

fennállásának negyedik évfordulóját ünneplő Kertmozi a 
szépasszonyvölgyi Márai Központban. Olyan klasszikusok is 
bekerültek filmarchívumból a kínálatba, mint a Macskafogó, 
a Star Wars, a Ponyvaregény vagy a Forrest Gump. Augusztus 

végéig minden kedden, csütörtökön és vasárnap 21 órától, 
kulturált, modern környezetben várják a filmrajongókat.

HELYREÁLLÍTOTTÁK A 
MEGRONGÁLT PONYVÁT

Most már az eső sem akadály

JÚLIUS 23.
Az önkormányzat sietett a Márai Központ segítségére, ahol 
a tavalyi vihar után súlyosan megsérült a szabadtéri nézőtér 
fölé húzott ponyva. A létesítmény zavartalan működéséhez 

elengedhetetlen volt annak rendbetétele, ezért az önkormány-
zat anyagi támogatást nyújtott a munkálatokhoz. Az új ponyva 
sikeresen vizsgázott, hiszen az átadást követően nem sokkal a 
zuhogó eső ellenére sem kellett elhalasztani egy rendezvényt.
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AMIRŐL BESZÉLNEK

EGER 
VONZEREJE 

ÉS MEGTARTÓ 
EREJE IS 
NŐNI FOG
Interjú Habis László 

polgármesterrel

Egyre inkább kibontakozik a szemünk 
előtt az az állítás, hogy Eger fejlesztésének 
egy igen jelentős, akár történelminek is 
nevezhető időszakát éljük. Az előkészítés 
több évet vett igénybe, s a tervek többszöri 
átgondolására, finomítására volt szükség. 
A 2018-as évben már megjelentek az 
első fecskék: ipari feltáró út építésével, 
orvosi rendelők átadásával, vagy 
éppen a Bervában elvégzett munkával. 
Uniós, kormányzati és városi források 
felhasználásával sorra válnak majd valóra 
azok a tervek, melyekről már minden egri 
hallhatott. A Habis László polgármesterrel 
készített interjúval igyekszünk aktuális 
képet adni a fejleményekről.

FOTÓ: NEMES RÓBERT, LÉNÁRT MÁRTON

– Jelentősek a fejlesztésre fordítható források és igen sok-
rétűek az Egert érintő fejlesztési tervek. Segítsen megérteni, 
mi történik és mi várható a közeljövőben a mi kis városunk-
ban!

– Harminc éves tapasztalat birtokában mondhatom: a város 
történetében példátlan dolog az, hogy Eger 2018-as költségve-
tési főösszege 41 milliárd Ft fölött van, s ebből 25,2 milliárd 
a fejlesztéseket, beruházásokat jelentő tétel. Meggyőződésem, 
hogy mindaz, ami e számok mögött van, minden egri polgár 
érdekét szolgálja és építi otthonunk jövőjét, egyaránt hozzáad 
városunk vonzerejéhez és megtartó erejéhez.

Ami a beruházásaink közül most talán legjobban „szem előtt 
van” az, hogy júliusban elérte a Maczky utcában megkezdett 
csapadékcsatorna-rekonstrukció a Csiky utcát is, s így bekövet-
kezett a régóta emlegetett útzár. Mindez sok kellemetlenséggel 
jár még így, iskolai szünetben is, van azonban egy remek hírem: 
augusztus végére elkészül a nagy munka! Ezzel a fejlesztéssel 
reményeim szerint elejét vesszük a felhőszakadások idején, szá-
mos alkalommal jelentkező „belvárosi árvízi problémáknak”. 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programunkban 
(TOP) két program szól erről a részről, összesen csaknem 280 
millió Ft értékben. A hatalmas betonkockákból álló csapadék-
csatorna – és ez nem tévedés – a korábbi vezetéknél hatszor 
több víz elvezetésére képes! A Csiky utcában egyébként faltól 
falig ér a megújulás: kétoldali járda szolgálja majd a biztonságos 

és komfortos gyalogos forgalmat, de újjávarázsoljuk a parkoló-
kat is.

A másik, jól láthatóan gőzerővel zajló beruházásunk a kerék-
párút építése a Kistályai úton. Meggyőződésem szerint most 
alapozzuk meg a déli iparterület-, és így bizonyos szempont-
ból Eger jövőjét is. A ZF Hungária kormányzati támogatású, 
csaknem ezer munkahelyet teremtő befektetést hajtott végre 
itt, és más, már régóta Egerben prosperáló vállalatok is komoly 
fejlesztéseket kezdtek el, illetve terveznek. A sikerünk egyik 
alapfeltétele a jó infrastruktúra, s ebben meghatározó szerepe 
van a közlekedésnek. Nem csak a Modern Városok Program-
ban szereplő autópálya-csatlakozás fontos, hanem a munkába 
járás feltételeinek javítása, alternatív közlekedési lehetőségek 
biztosítása is az egriek számára. Októberre összesen csaknem 
1700 méter aszfaltburkolatú gyalog- és kerékpárút épül meg a 
Kistályai úton, egészen a Kőlyuk úti csomópontig. Innen felfes-
téssel és táblákkal jelölt kerékpárút jön létre a Bánki Donát útig, 
valamint a Kőlyuk úttól Andornaktálya közigazgatási határáig. 
Összesen 3 km új útról beszélünk.

 
– A déli iparterületet illetően más fejlesztésekről is hallot-

tunk már korábban…
– Ne feledjük, hogy a déli iparterületen csaknem egymilli-

árd forintból feltáró utat építettünk, mellyel 24 hektárnyi terü-
letet tettünk elérhetővé az autópálya és a leendő gyorsforgalmi 

Csiky Sándor utca – Maczky Valér utca Bervai fitness- és pihenőpark

Kerékpárút építése a Kistályai úton Déli iparterület
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út, valamint a város irányából. A kapcsolódó beruházásokkal 
a teljes iparterület átjárhatósága javul: szervízút, kerékpárút és 
járda épült és épül, továbbá a közösségi közlekedés feltételeit is 
megteremtjük a térségben, jelentős parkoló kapacitással együtt. 
Olyan, teljes értékű fejlesztésről van tehát szó, amely merőben új 
minőségben segíti az Egerben meglévő, sikeres, jelentős munka-
adóként ismert ipari cégeket. Hozzáteszem: a fejlesztési program 
műszaki tartalma eleve a velük folytatott egyeztetésen alapult.

– Ha már délen járunk, tekintsük át, hogy mire számít-
hatnak az itt élő polgárok!

– Biztos vagyok abban, hogy a kerékpárút-hálózat továb-
bi bővítésének sok egri lakos örül, szeretném azonban első 
helyen kiemelni, hogy egy TOP-program keretében komplex 
egészségügyi központot hozunk létre a Lajosvárosban. Munka-
társaim a beruházást megelőző közbeszerzési eljárást készítik 
elő. Egy másik, fontos információ, hogy kormányzati támo-
gatás felhasználásával több tízmillió forint értékben végzünk 
csapadékcsatorna- rekonstrukciót a Lajosvárosban. Saját for-
rásból már elkezdtük a Külsősor út és a Mátyás Király út közötti 
út és járdarekonstrukciót, ahol kapacitást bővítő közparkolót is 
építünk, a Szövetkezet úti járda megépítését pedig a 2019-es év 
tavaszára ütemeztük be.

Természetesen nem csak a déli területre tervezünk: a felné-
meti városrészben a TOP keretében elkészült a bervai fitness- 
és pihenőpark, sportpálya és közösségi tér, amely reményeink 
szerint nagy örömet okoz az ott élőknek.

A Szala városrészben, a Verőszala utcát illetően folytatjuk 
a korábban megkezdett rehabilitációs programot. Az önkor-
mányzat által kialakított közösségi háztól indulva, egy km 
hosszban megújul az útpálya. Ez együtt jár csapadékcsatorna- 
és közvilágítás-fejlesztéssel, valamint a programhoz szervesen 
kapcsolódik a Heves Megyei Vízmű Zrt. által végzett ivóvíz-ve-
zeték rekonstrukció – ezzel indul a munka, hamarosan.

– A sort folytatva és gondolatban a belvárosba érkezve, itt 
is több területet érint majd a megújulás. Mely munkálatok 
állnak hozzánk időben a legközelebb?

– Az Eszterházy téren hamarosan kezdünk. Az egyik legszebb 
egri helyszínről van szó, melyet a Bazilika, a Líceum és az Érseki Pa-
lota határol. Ennek megfelelő szellemben és minőségben kívánjuk 
megújítani a parkot, melynek Kossuth utca felőli szélén – új megol-
dásként – egy hangulatos, a forgalomtól minden tekintetben védett 
sétány vezet majd végig. További lépést teszünk a forgalomcsök-
kentés érdekében is: gyakorlatilag autómentessé válik a megújuló 
terület. A ’70-es években létrejött belvárosi udvarok közül az Erzsé-
bet udvarban már dolgoznak, s a Kracker udvar újjávarázsolására 
is lehetőségünk nyílik. Megszépülő burkolatok, parkrendezés, új 
világítás és utcabútorok, valamint az Erzsébet udvarban új játszótér 
várja majd a környéken élőket és az erre sétálókat.

Jelentősnek tartom, hogy augusztusban elindulhat a Bródy 
Sándor utca teljes felújítása. Itt is a Vízmű kezdi majd a munkát 
az ivóvízvezeték-rekonstrukcióval, ezt követi a csapadékcsatorna 
felújítása. A faltól falig történő megújításba beletartozik az aszfalt 

AMIRŐL BESZÉLNEK

útburkolat is, így az útpálya a korábbiaknál alkalmasabb 
lesz a téli közlekedésre. Az újjáépített lépcsősor természe-
tesen szép korlátot kap majd, s már most jelzem, hogy ha 
a beruházás lezárul, igyekszünk megoldást találni a kö-
zösségi használatú illemhely kérdésére is.

A belváros megközelítését segíti, hogy a Malom ut-
cában kerékpárutat építünk, bekapcsolva a területet 
az észak-déli hálózatba. Az utcában eddig is ingyenes 
parkolóként üzemelő részen kulturált várakozóhelye-
ket alakítunk ki.

– A belvárosi rehabilitációs program során, 2012 
és 2015 között sok emblematikus egri épület újult 
meg. Most is lesz hasonló?

– Az egykori Helyőrségi Művelődési Otthonnál 
(HEMO) már nagyban dolgoznak a tetőn. Megújítjuk 
továbbá a homlokzatot és a műemléki kaput, emellett 
teljes, belső felújítást végzünk. A korábbi éttermet egy 
kisebb büfé-kávézó váltja fel, udvari terasszal, s a házon 
belül új helyiségkapcsolatok jönnek létre. A hátsó részen 
álló, omlásveszélyes épületrész helyére újat építünk. Re-
ményeim szerint a régóta használaton kívüli, romjaiból 
feltámadó ház az egri kulturális élet szerveződésének egy 
új, kedvelt helyszíne lesz. Méltó dolognak tartom, hogy 
a HEMO mellett a TOP-ban a Nagypréposti palotát is 
megújíthatjuk majd, s mindeközben a Főegyházmegye 
újjávarázsolja a Ferences templomot és rendházat.

– Amikor ennyi beruházás menedzseléséről van 
szó, könnyen elsikkadhatnának a kisebb elemek. 
Vannak-e olyan „apróbb” részletek, melyek igazán 
örömet okoznak Önnek?

– Örülök annak, hogy minden meghívásos köz-
beszerzésnél sikerült egri vállalkozásnak megbízást 
adnunk. Ők fontos partnereink, akik egrieknek biz-
tosítanak munkát és ezzel megélhetést. Helyi cég dol-
gozik a Kistályai úton, a Csiky és Malom utcában, a 
HEMO-nál, a Kallómalom utcai és Tulipán téri beru-
házásnál is, s az EKVI végzi a felújítást, sorrendben 
immár a harmadik körzeti orvosi rendelőnél.

A közeljövő stratégiai jelentőségű, ipart, turisztikát, 
szociális ágazatot érintő céljai mellett is fontosnak tar-
tom az aprócskának tűnő, ám a közösségi életet, vá-
rosunk élhetőségét tovább javító beruházásokat. Elké-
szült például a Maklári úti plébánia előtt a kibővített 
parkoló, valamint tervezés alatt áll a felnémeti temp-
lom előtti lépcső felújítása és a burkolatcsere.

Egy újabb megoldást próbálunk ki azzal, hogy mart 
aszfalttal építünk kisebb belterületi- és szervizutakat a Ti-
haméri dűlőben, az Erzsébet völgyben, az állatmenhely 
mellett, valamint az Öreghegy alsó részén. Egy másik 
példa, hogy őszre elkészül a Kodály és Arany János utcai 
parkoló, iskola, valamint óvoda és bölcsőde környezeté-
ben. Ezzel a gyermekes szülőket, az egri családokat segít-
jük. Amikor elém kerül aláírásra egy-egy ilyen kivitelezői 
szerződés, jól esik arra gondolni: miként szolgálja majd 
az eredmény az egri közösségek életét. Ezek a pillanatok 
felérnek egy milliárdos útépítést lezáró ünnepséggel, hi-
szen a beruházás hasznossága is független attól, hogy vá-
gunk-e a végén nemzetiszín szalagot.

Az interjút az következő számunkban folytatjuk…

Eszterházy tér Bródy Sándor utca

Erzsébet udvar Kossuth Lajos utca, Helyőrségi Művelődési Otthon

Nappali ellátó, Tulipán tér

Kallómalom utca

Kodály Zoltán utca

Arany János utca, parkolók Felnémet, orvosi rendelő



10 / EGRI MAGAZIN EGRI MAGAZIN / 11

Fokozott együttműködés a 
MINISZTERELNÖKSÉGGEL
A kiemelt társadalmi ügyekről egyeztetett Nyitrai Zsolt minisz-
terelnöki megbízott, Eger és térsége országgyűlési képviselője és 
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A miniszterelnöki megbízott és a miniszter kitért többek között a 
kormányablakok hálózatfejlesztésére, azok akadálymentesítésére, a 
különböző társadalmi csoportokat érintő ügyfélbarát ügyintézésre, 
valamint a lehető legszélesebb körű hozzáférés biztosítására. Az in-
tézkedésekkel segítve az állampolgárok minél hatékonyabb és gyor-
sabb ügykezelését.

Az említett fejlesztési területeken az ügyfelek véleményére is nagy 
hangsúlyt fektetnek, ezért számítanak javaslataikra, észrevételeikre.

A két tárca a jövőben fokozottan együttműködik a különböző tár-
sadalmi csoportok számára fontos ügyek képviseletében.

Nincs helye a 
dicséretnek?

Hiába próbálta egy útfelújításhoz kapcsolódó pozitív tapasz-
talatát közzétenni az egyik egriek által ismert közösségi ol-
dalon Vámos Csaba. A korábbi független képviselőjelölt azt 
állítja: moderálták a hozzászólását annak – vélhetően ellen-
zékhez köthető – működtetői.

Manapság már dicsérni sem lehet mindenütt- állítja Vámos 
Csaba. Az egykori független képviselőjelölt felháborodva 
közölte: „Ha az ellenzék így folytatja, ne lepődjön meg a helyi 
választások eredményén”.

Vámos Csaba az után fordult a médiához, hogy hiába 
akarta megköszönni nyilvánosan is egy egri Fideszes körzeti 
képviselőnek a munkáját, az egriek által ismert közösségi ol-
dal adminisztrátorai letiltották a hozzászólását. „Az érintett 
útszakaszon évek óta nehezítette az autósok közlekedését két 
kátyú, mégsem javították ki azt. Miután jeleztem a problémát 
Gál Juditnak, a körzet Fideszes képviselőjének, mindössze két 
hétre volt szükség az útjaví-
táshoz. Ezt a gyors közben-
járást szerettem volna meg-
köszönni az Egerben láttam, 
hallottam közösségi oldalon. 
Akkor ért a meglepetés: az ol-
dal adminisztrátorai nem en-
gedélyezték a bejegyzésemet” 
– mesélte Vámos Csaba. 

Az eset kapcsán a TV Eger 
megkereste a csoportban 
adminisztrátorként közre-
működő Csarnó Ákos LMP-s 
önkormányzati képviselőt, 
aki nem kívánt a kérdéssel 
foglalkozni. 

HELYI POLITIKA

Oroszországban nyitott új 
gyárat a Sanatmetal
A csúcsminőségű ortopédiai és traumatológiai eszközöket 
gyártó Sanatmetal Kft. új üzemét az oroszországi Obnyinszk-
ban nyitotta meg. A 250 millió rubeles – közel 1,2 milliárd 
forintos – beruházást az egri cég saját forrásból és hitelekből 
finanszírozta.

A gyárépítés még 2016 őszén kezdődött és 2018 júniusára fejező-
dött be. Összesen egy hektáros területen 1500 négyzetméteres ter-
melő és kiszolgáló egység jött létre, mely kezdetben húsz, később 
hatvan dolgozónak ad munkát. Obnyinszkban is a középvállalko-
zás innovatív eljárásait alkalmazzák a gyártás során. Az ott dolgo-
zó szakemberek Egerben vettek részt egy hat hetes oktatáson.

A Sanatmetal traumatológiai, gerinc- és fogászati implantátu-
mok, csípő- és térdprotézisek és műszereik innovatőre és minő-
sített gyártója. Az egri székhelyű orvostechnikai cég, több mint 15 
éve van jelen az orosz piacon. A beruházásban az eddigi orosz for-

Egyedi palack készülhetne az Egri borvidék 
csúcsborainak

ÖSSZEFOGÁSRA  
ÉS ÖTLETEKRE VAN 
SZÜKSÉG

SZERZŐ: GAY KRISZTINA FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT
 
A város és a térség kezdeményező képviselője szeretne lenni – ezt az ígére-
tet tette még az országgyűlési választás előtt Nyitrai Zsolt. Eger és térsége 
országgyűlési képviselője ennek jegyében a XXII. Bikavér Ünnepen kezde-
ményezte, hogy a Szekszárdi és a Tokaji borvidék mintájára az egrinek is 
legyen egy önálló, összetéveszthetetlen saját palackja, amely a minőséget, 
a hagyományt és a modernitást jelképezi. Egyúttal kérte a borvidék borá-
szait, hogy tegyenek javaslatot egy kifejezetten egri palack megtervezésé-
re és megvalósítására.

„A nagy borvidékekhez hasonlóan az egri is megérdemel egy 
összetéveszthetetlen, egyedi és az ezen a tájon készülő csúcs-
borokhoz méltó palackot, mely egyszerre jelképezi a minőséget, 
a hagyományok tiszteletét és a modernséget” – jelentette ki 
Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége 
országgyűlési képviselője még a XXII. Bikavér Ünnep meg-
nyitóján. A lehetőséget örömmel fogadták a helyi borászok. 
Gál Tibor időszerű és szükséges lépésnek nevezte a TV 
Egernek a kezdeményezést. A borász a leendő palack for-
májáról azt mondta: „Három komoly irányzat létezik a világ-
ban. Az egyik a burgundi palackforma, a másik a bordeaux-i és 
a harmadik pedig a rajnai. Valahol azt gondolom, hogy ebben 
a keretrendszerben kell gondolkodni. A tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy a vörösboros borvidékeken leginkább az első kettő, 
vagyis a burgundi és a bordeaux-i a jellemző.”

Gál Tibor bízik abban: egy olyan palackformát sikerül 
találni, ami egy kicsit sugallja azt, hogy az egri egy nagy 
múltú, több mint 1000 éves borvidék. Közben meglesz az 

a modernitása is, hogy egy igazán trendi és előremutató 
borvidék hangulatát sugallhassa.

Gál Tiborné, az Egri Borbarát Hölgyek Egyesületének 
alapítója szintén üdvözli a kezdeményezést, ugyanakkor 
azt mondta a TV Eger Mester kérdez című műsorában: 5-6 
éve már felvetődött a borvidékre jellemző palack elkészí-
tésének gondolta, de akkor elsikkadt a kezdeményezés. 
Most azonban az ötlet kivitelezése egyre sürgetőbb, hi-
szen a Tokaji és a Szekszárdi borvidéken már nagy sikerrel 
alkalmazzák az egyedi üveget, így az egrinek sem szabad 
további lemaradást elszenvednie. És hogy milyen bor ke-
rülne a palackba? Ez Gál Tiborné szerint nem is lehet kér-
dés: csak és kizárólag a hegyvidék zászlósbora, a Bikavér.

Amennyiben a borászoknak rövid idő alatt sikerül min-
den kérdésben megegyezniük és az egyedi palack már az 
idén elkészülhet, akkor jövő nyáron, ősszel már ezek a bo-
rok is megjelenhetnek a piacon.

galmazó a partnere a cégnek, egy úgynevezett technológiai transz-
fert hajtanak végre.

A gyár megépítésével az egri cég gazdasági célja, a piaci részese-
désének növelése Oroszországban. A gyáravatón Nyitrai Zsoltot, 
Eger és térsége országgyűlési képviselőjét Oroján Sándor, az egri 
Fidesz ügyvezető alelnöke képviselte és meghívást kapott Farkas 
Bertalan űrhajós is.
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PORTRÉ

„SEGÍTSÜNK RENDET 
RAKNI A GONDOLATOKBAN 

ÉS A SZÍVEKBEN”
Kelemen Csaba szerint az egriek nemcsak szeretik, de értik is a színházat 

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

A hevesi megyeszékhely színház- és irodalomszerető lakóinak aligha kell bemutatni Kelemen Csabát, 
a Gárdonyi Géza Színház tagját. Nem csak azért, mert a 62 éves színművész majd’ három évtizede 
szegődött az itteni társulathoz, vagy, mert közel negyed százada ügyvezetője az Agria Nyári Játékokat 
szervező kft.-nek, netán, mert azon kétszázvalahány szerepnek, amit máig eljátszott, a zöme Egerhez 
kötődik, sőt még azért sem, mert immáron húsz esztendeje annak, hogy Dobó Istvánt alakítja a 
napjainkra ikonikussá vált, Egri csillagok című történelmi musicalben. Találkozásunk során arról is 

beszélgettünk, vajon mi minden húzódik meg ezen számok mögött.

– Az idők során számos színésszel készítettem interjút… 
Nagy részük azt mesélte, hogy már egészen kicsi kora óta 
erre a pályára készült, míg mások azt mondták, csak sokkal 
később kezdte el őket érdekelni ez a világ. Ön melyik cso-
portba tartozik?

– Igazából egyikbe sem – mondja Kelemen Csaba.  – Faipari 
technikumba jártam, s ha ott például egy verset kellett felol-
vasnom, annyira izgultam, hogy egy valami biztosnak látszott: 
színész nem leszek. Hogy végül mi vitt erre a pályára? Nos, va-
lamelyest magam is ahhoz a generációhoz tartozom, amelyet 
beat nemzedéknek hívtak, s amelynek a jellemzője volt, hogy 
a fiúk nagy többsége zenélt. Én is megfordultam ilyen-olyan 
zenekarokban, míg végül a bátyámmal ketten maradtunk, és 
különböző megzenésített versekkel léptünk fel kisebb Ki mit 
tud?-okon, amelyeken rendre sikert arattunk. Ekkor már kezd-
tem élvezni a fellépéseket, jóllehet nem volt bennem semmiféle 
exhibicionizmus.

– Jó, hogy említi, hiszen közkeletű vélekedés, hogy minden 
színész exhibicionista…

– Ezzel nem értek egyet, sőt, vissza is utasítom. Amikor a Szín-
ház- és Filmművészeti Főiskolán Kerényi Imre, aki az osztályfő-
nökünk volt, azt mondta nekünk, maguk valamennyien exhibi-
cionisták, kicsit úgy éreztem, nem jó helyre kerültem.  Mert én 
azért jöttem erre a pályára, hogy a verseken, szövegeken, dalokon 
keresztül valamit átadjak, közvetítsek: érzelmeket, gondolatokat, 
szeretetet, szerelmet, stb. Most sem szeretem öncélúan mutogat-
ni magam. Nem megyek ki úgy a színpadra, hogy nincs, amit el 
szeretnék mondani.  Ez a „valamit adni” érzés jelenti számom-
ra az örömöt. Ez okozza, hogy jóllehet több mint négy évtizede 
űzöm ezt a mesterséget – hiszen 1975 szeptemberében léptem 
először színpadra a Tháliában statisztaként –, azon kevés szín-
művész közé tartozom, akik boldognak érzi magát e pályán.

– A főiskola elvégzése után Debrecenben játszott, majd a 
Radnóti Miklós Színház következett, 1989 óta pedig – vagyis 
majd’ harminc éve – az egri Gárdonyi Géza Színház társu-
latának tagja. Mi tartotta itt, hiszen a színészek többségéről 
azt tartják, hogy amolyan „vándormadarak”?

– Mivel gyerekkorom óta Budapesten éltem, így el sem tud-
tam képzelni magamnak a vidéki létet. Ezt az érzést csak meg-
erősítették a debreceni évek, mert ott nem igazán éreztem jól 
magam. Amikor a Radnótiba kerültem, úgy gondoltam, meg-
találtam a helyem, s eszembe sem jutott, hogy azt a színházat 
felcseréljem egy vidéki teátrummal. Később viszont úgy ala-
kult, hogy el kellett jönnöm, amiért így utólag csak hálát adha-
tok a jó Istennek… 

– Miért kellett jönnie?
– Nem titok a történet. Egy darabban Petőfi Sándort kellett 

volna eljátszanom… Egy olyan Petőfit, aki voltaképpen egy 
alkoholista, beszélni is alig tud, és így tovább. Mivel ez szá-
momra vállalhatatlan volt, így visszautasítottam a szerepet. 
Bár Bálint András igazgató emiatt nem küldött el a színházból, 
azt mondta: nagy szerepekre a jövőben ne is számítsak. Belső 
berkekben persze, gyorsan híre ment a dolognak, és az akkori 
egri színigazgató, Gali László megkeresett egy nagyon kedvező 
ajánlattal. Most már ott tartok, hogy nem tudnék Budapesten 
élni. Részben Eger szépsége és európaisága miatt, részint pedig, 
mert az egri emberek szeretik és értik a színházat. Ezt higgye el, 
nem az udvariasság mondatja velem, hanem valóban így gon-
dolom, így érzem. 

NÉVJEGY
Név: Kelemen Csaba
Foglalkozás: színművész
Születési hely, idő: Szolnok, 
1955. 09. 10.
Iskolák: újpesti Faipari Szakkö-
zépiskola, Színház- és Filmmű-
vészeti Főiskola
Család: első felesége Harák 
Katalin jelmeztervező, akivel 
két gyermekük van, második 
felesége Lengyel Edina
Hobbi: sokféle sport, különö-
sen az evezés és az úszás

– Ha már a vidéki színházaknál tartunk… Jelent ez vala-
miféle hátrányt? Mondjuk mivel nincs az ember szem előtt, 
kevesebbet hívják filmezni, televízióban szerepelni, és így 
tovább? 

– Sajnos jobban, mint eddig bármikor. Amikor Egerbe kerül-
tem, a fővárosi kapcsolatok révén még egy ideig rendre meg-
kerestek film- és televíziós szerepekkel. Manapság már sem 
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 „Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, amely meg tudja becsülni 
nagyjait, és amelynek mindig szem előtt lebeg azok példát adó munkássága.”

                                                                                                               (Esterházy János)

szerző: szecskó károly

LENKEY KÁROLY
(1803–1874)

Egerben számos, a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program keretében megvalósuló fejlesztés zajlik. Ezek közül 
az egyik a Lenkey ház – Lenkey János tábornok szülőházának 
–felújítása, ahol a Szabadság Egri Emlékházát alakítják ki. A 
felújítást követően az épület közösségi tér lesz, múzeumpe-
dagógiai foglalkozásokkal, rendhagyó tanórákkal. A Petőfi 
által is megénekelt Lenkey János honvédtábornok neve nem-
csak Egerben, hanem szerte az országban ismert, de 
Károly nevű bátyjáról keveset tudunk.

Zádorfalvi és lenkei Lenkey Károly 1803. 
február 27-én született Bécsben. Élet-
hivatásul a katonai pályát választot-
ta. Gimnáziumi tanulmányai után 
hadapród lett a József nádor 
nevét viselő huszárezredben. 
Pályáján gyorsan emelke-
dett. 1824-ben hadnaggyá, 
1829-ben főhadnaggyá, 
1830-ban pedig százados-
sá léptették elő, és század-
parancsnokká nevezték ki. 
1839-ben jelenleg ismeret-
len okból nyugalomba vo-
nult. Ezt követően, miután 
szép vagyont örökölt, Eger-
be költözött, ahol János öcs-
cse született. Azzal a tudattal 
telepedett le csládjával itt, hogy 
a hadi életnek örökre búcsút mon-
dott. Felesége az olasz származású 
Maria Predigo volt, s négy gyermekük 
született.

Az 1848-as márciusi forradalom lelkesedé-
se őt is magával ragadta. Nagy szerepe volt az egri 
nemzetőrség megszervezésében, s buzdító szavainak, hogy 
a városban közel 700 fő állt be soraikba. 1848. június 19-én 
a miniszterelnök őrnaggyá léptette elő, és a Heves megyei 
nemzetőrség első zászlóaljának parancsnokává nevezte ki. 
Lenkey gondoskodott a nemzetőrök kiképzéséről is. 1848 
júliusában felsőbb parancsra a megyei nemzetőröket a Dél-
vidékre vezényelték, ahol több csatában hősiesen harcoltak. 
Katonáival küzdött Temerinnél, Jareknél és Verbácznál. Az 
egriek különösen kitűntek az augusztus 28-i jareki csatában. 
1848 december közepén a Honvédelmi Bizottmány rende-
letére Lenkey nemzetőrökből és önkéntesekből alig tíz nap 
alatt hat század lovasságot toborzott Franz von Schlik oszt-
rák tábornok serege elleni harcra. Hadi érdemei elismeré-
seképpen 1849. január 1-én alezredessé léptették elő. Az év 
április 2-án ezredes lett, egyben a Vilmos-huszárok parancs-

noka. Lenkey Károly május végén részt vett a budai vár ost-
romában is. Kiváló katonai szervezőképességét bizonyítja, 
hogy júniusban az Alföldön 18 ezer főnyi tartalék hadsereget 
szervezett. A hónap végén hadosztályparancsnok lett a tize-
dik hadtestben.

A világosi fegyverletétel után nem menekült külföldre. Ka-
landos úton tért vissza Egerbe, ahol két napig rejtőzködött. A 

helyi osztrák parancsnok azonban felfedte ittlétét, s 
Lenkey ekkor önként jelentkezett a hatóság-

nál. Pár nap múlva Haynau parancsára 
Pestre szállították, ahol hadbíróság 

elé került. A hadbíró, régi ismerőse, 
az ítéletet „nem súlyos bűnös-

nek” mondta ki. Később mégis 
többedmagával Aradra vitték, 

ahol a hadbíróság golyó általi 
halálra és jószágvesztésre 
ítélte. Az ítéletet kegyelem 
folytán 12 évi nehéz vasban 
töltendő várfogságra vál-
toztatták át, majd felsőbb 
közbenjárásra az ítéletből 
nyolc évet elengedtek. 
1853. december 19-én sza-

badult.
Visszatért Egerbe, ahol a 

lakosság körében nagy népsze-
rűségnek örvendett. 1861-ben a 

helyi ellenzék egyik vezéralakja-
ként tevékenykedett. 1867-ben me-

gyei főszámvevőnek választották meg, 
s haláláig hivatalának élt. Tagja lett a helyi 

Honvédegyletnek, amelynek hosszú évekig elnö-
ke volt. Öreg napjaiban sem hagyta el testi és lelki ereje. 

Megírta a forradalom és szabadságharcról szóló emlékiratait, 
amelyet a Honvéd című lap 1869-ben folytatásban közölt, Len-
key Károly honvédezredes emlékirataiból címmel. Gróf Bethlen 
Olivér a lap felelős szerkesztője április 13-tól június 22-ig heten-
ként jelentette meg a viszszaemlékezést, amelyet kiegészített 
Lenkey képes rövid életrajzával.  

Lenkey és felesége arcképét 1853-ban Kovács Mihály fes-
tőművész készítette el, egy másik arcképe ismeretlen festő-
től származik. 

Lenkey Károly 1874. május 18-án Egerben hunyt el. Földi 
maradványait édesanyja mellé a Kisasszony temetőbe óriási 
részvét mellett helyezték örök nyugalomra. Több évtizeddel 
halála után, 1936-ban mellé temették az Aradról hazaszállí-
tott János öccse hamvait. Ápolt sírjukon mindig található vi-
rág.

engem, sem a kollégáimat nem. De van ennél nagyobb baj is… 
Valamikor a színészek egyfajta mintát, igazodási pontot jelen-
tettek. Úgy is fogalmazhatnám, példaképek voltak a társadalom 
számára. Mára ezt a szerepet az úgynevezett celebek vették át, 
akik semmiféle értéket nem hordoznak, s legfeljebb negatív 
mintáknak tekinthetők. Ennek dacára sokan az ő „értékrendjü-
ket” veszik át, ami – finoman szólva – kiábrándító.   

– Több mint kétszáz alakítás van a háta mögött, köztük – 
hogy csak két végletet mondjak –Albee Nem félünk a farkas-
tól című drámájából George, illetve A fejedelem című rock 
musical címszerepe, ahol II. Rákóczi Ferencet formálja meg. 
Kíváncsi lennék, mely szerepek állnak igazán közel Önhöz…

– Korán rájöttem, hogy minden szerepet meg kell szeretni. Ha 
ez sikerül, nem kizárólag én érzem jól magam a színpadon, ha-
nem az emberek is hasonlóképp a nézőtéren. Egyébként én va-
lamennyi karakter esetében megpróbálom megkeresni az adott 
figura igazát, amire aztán már fel lehet építeni a teljes szerepet. 

– Nem véletlenül említettem A fejedelem című musicalt, 
amit az Agria Nyári Játékokon mutattak be egykor, hiszen 
Ön 1994 óta az e programsorozatot szervező Agria Játékok 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője. Milyen szerepet tölt 
be az életében ez a feladat?

– Rendkívül fontosat, ráadásul imádom csinálni. 1994. októ-
ber 1-jén választott ügyvezetővé Blaskó Balázst és engem az a 
hét ember, aki akkor azért jött össze, hogy megpróbáljon vala-

mi életet lehelni az szünetelő Agria Nyári Játékokba. Ez sikerült 
is, noha ma már egyedül vagyok ügyvezető, minthogy Blaskó 
Balázs a színház igazgatója lett. Ám a cél mára sem változott, 
a leglényegesebb, hogy a nézők elégedettek legyenek, hogy azt 
mondják: ez tényleg jó volt. Az idei játékoknak lesz egy érde-
kessége is, hiszen az a gárda, amely már 20 éve játszik az Egri 
Csillagokban, most lép fel utoljára, azaz átadjuk a stafétabotot a 
következő generációnak.

– Lehet már tudni, hogy miben láthatjuk a következő 
évadban?

– Igen. Egy Mátyás királyról szóló gyermekelőadásban ma-
gát a legendás uralkodót alakítom – aminek nagyon örülök, 
hiszen a gyerekközönség hálás, noha szigorú kritikus is –, és 
januárban lesz majd egy Csínom Palkó-bemutató is, amelyben 
szintén játszom.

– A beszélgetés elején azt mondta, ezt a hivatást azért ér-
demes csinálni, mert az ember valamit adni tud általa. Ezt 
tekinthetem ars poeticának is?

– Természetesen. Az én felfogásomban a színház arról szól, 
hogy segítsünk rendet rakni a lelkekben, a gondolatokban, a 
szívekben. Ez pedig csak úgy megy, ha adunk, ha értékeket köz-
vetítünk a nézőknek. Ha például a színházban rájönnek, hogy 
az ő életük is sokkal jobb, szebb, boldogabb lesz, ha másokon 
segítenek, ha másokkal szemben őszinték, becsületesek…, nos, 
akkor a munkánk már nem volt hiába.
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TÚL A NYOLCVANON IS  
A RÉGI KEDVVEL  

ÉS LELKESEDÉSSEL GYÓGYÍT
Dr. Gyetvai Gyulával életútról, vezetői kvalitásokról, orvoslásról

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

Mi tagadás, irigylem dr. Gyetvai Gyula egri endokrinológus, belgyógyász főorvost, aki bár pár hete a 80. életévét is 
betöltötte, ugyanazzal a vitalitással gyakorolja hivatását ma is, mint tette azt az elmúlt évtizedekben a magyar egész-
ségügy különféle posztjain. Így aztán, amikor találkoztunk, hogy erről a nyolc évtizedről beszélgessünk, rögtön fel is 
tettem a kérdést: életereje vajon a genetikának köszönhető avagy annak, hogy a munkáját most is egyfajta hobbinak 
tekinti?
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PORTRÉ

– Nem vitás – mondja dr. Gyetvai Gyula –, a genetikának is ko-
moly szerepe van ebben. Mindnyájan ismerünk 50 éves örege-
ket, meg olyan, nyolcvan fölöttieket is, akik szellemileg annyira 
frissek, hogy öröm nézni. A történet másik oldala valóban a 
munka. Engem a mai napig a hivatásom éltet. Szoktam is mon-
dogatni, hogy soha életemben nem dolgoztam, mert mindig 
azt csináltam – akár gyógyításról, akár vezetői tevékenységről 
volt szó –, ami a hobbim.

– Imént utalt rá, hogy vezetőként is voltak feladatai. Nos, 
bőséggel, ugyanis állt a Kékestetői Állami Gyógyintézet és 
a Parádfürdői Állami Kórház élén, aztán igazgató-főorvos-
ként irányította a Markhot Ferenc Kórházat, ügyvezetője 
volt a mátraderecskei Mofetta Szén-dioxid Szárazfürdő és 
Gyógyászati Központnak, s akkor még nem szóltunk a me-
gyei kórház III. számú belgyógyászati osztályáról, aminek 
vagy két évtizedig állt az élén. Ennyi tapasztalat után megfo-
galmazta már, melyek az ismérvei egy jó vezetőnek?

– Mindez valahol adottság kérdése, de szerintem a leglénye-
gesebb, hogy az ember szakmai területen legyen naprakész, is-
merje a tudomány legújabb eredményeit. De legalább ennyire 
fontos az empátia is, legyen szó betegekről vagy kollégákról, 
beosztottakról.

– Valahol azt nyilatkozta, imád orvosnak lenni.  Pedig nem 
erre a pályára készült…

– Operaénekes akartam lenni, de édesanyám nem engedte. 

Azt mondta, válasszak valami tisztességes szakmát. Így járt a 
bátyám is: ő orgonaművésznek készült, ám anyánk álláspont-
ja miatt orvos lett. Nem bántam meg, hogy így alakult, hiszen 
csodálatos szakma a miénk. Hogy mást ne is mondjak, még 
ennyi évtized után is találkozom olyan esetekkel, kórképekkel, 
amilyenekkel korábban nem.

– Ha jól tudom, pályája meghatározó fejezetének tartja az 
Orvostovábbképző Intézetben töltött időt. Miért?

– Részint, mert olyan kiváló emberektől tanulhattam a szak-
mát, mint Pálos Ádám László akadémikus vagy Egedy Sándor 
egyetemi docens, aki a közvetlen főnököm volt, részben pedig, 
mert ott az összes osztályon részt vettem konzíliumokon. Így 
megismertem az egyes szakterületek problémáit, aminek na-
gyon nagy hasznát vettem később, amikor a Markhot Ferenc 
Kórház élére kerültem.

– Az évtizedek folyamán számos elismerést kapott… A tel-
jesség igénye nélkül: Petrányi Gyula-díj, Az év orvosa Astel-
las-díj, Batthyány-Strattmann-díj, Kiváló Oktató cím, és így 
tovább… Hogy viszonyul a kitüntetésekhez?

–  Mindig öröm az ilyesmi, főként, mert úgy hiszem, megdol-
goztam értük. Ami leginkább jól esik, hogy ma is lépten-nyo-
mon megállítanak az utcákon az egriek, hogy megkérdezzék, 
hogy vagyok, mi van velem, vagy, hogy felelevenítsenek egy-
egy régi sztorit. Úgy vélem, ezeknél nagyobb elismerést aligha 
kaphatnék. Ezért a szeretetért érdemes ezt a hivatást űzni.

NÉVJEGY
Név: Dr. Gyetvai Gyula
Foglalkozás: endokrinológus, belgyógyász 

főorvos
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Munkahelyek: orvos-igazgatóként irányítot-
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renc Kórház és Rendelőintézetet, ügyvezető-
ként a mátraderecskei Mofetta Szén-dioxid 
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gyógyászati osztályának élén

Család: felesége elhunyt, három gyermeke és 
három unokája van
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BAJNOKOK LETTEK A HŐSÖK
HERKE ZSOMBOR: ,,Nem gondolkodtam, csak mentem és mentem….”

Az Eger Heroes amerikaifutball-csapat az elmúlt két szezonban a magyarországi amerikai futball bajnokság legma-
gasabb osztályában szerepelt. Tavaly év végén úgy döntöttek, hogy elölről kezdik a munkát: a Divízió II-be, vagyis 
a harmadik vonalba adták le a nevezésüket, ahol kilenc csapat alkotta a mezőnyt. Az egriek hattal csaptak össze, 
egészen a döntőig jutottak és csak a Dabas Sparks együttesétől kaptak ki, így az alapszakaszt 5-1-es győzelmi mu-
tatóval az élen zárták.

SZERZŐ: TISZLAVICZ LUCA FOTÓ: LÉNÁRT MÁRTON

SPORT

– Úgy mentünk neki ennek a szezonnak, hogy tavaly augusz-
tusban tartottunk egy gyűlést – meséli Herke Zsombor, az Eger 
Heroes csapatvezetője – újoncok és régi csapattagok egyaránt részt 
vettek rajta. Akkor döntöttük el, hogy nem a Divízió I-ben hanem 
a Divízió II-ben indulunk. Azért döntöttünk emellett, hogy tud-
janak tanulni az újoncok. A fél éves felkészítés azonban olyan jól 
sikerült, hogy nem volt kérdés az első pár meccs után: az összecsa-
pást a Dabas Sparks együttesével is meg kell nyerni. De nem volt 
ott a pálya szélén Veszeli a vezetőedző, a végén pedig tévesen hívott 
az irányító, így elvesztettük azt a meccset. Végül mégis az élen zár-
tuk a Divizó II-t. Ha többel kapunk ki, akkor a Rebels Oldboyssal 
játszottunk volna, ahol rutinos öreg rókák vannak az már nem lett 
volna olyan egyszerű, mint a Tatabánya Mustangs ellen.

– Mégis egy fantasztikus, ha jól számolok három órás mér-
kőzést játszottatok a Dabas Sparks ellen. Milyen volt belülről 
átélni ezt a küzdelmet?

– Nem tudtam, hogy hol vagyok, nem gondolkodtam, csak 
mentem és mentem. Beszéltem a csapattársaimhoz, de utána nem 
nagyon emlékszem semmire. Nagyon pörgős meccs volt, tényleg 
nagyon jó, olyan, mint a Rebels ellen, amely szintén rutinosabb 
játékosokból áll. A Dabas teljesen korrekt csapat, nagyon jól össze 
vannak rakva. Jó lesz ha jövőre ők is jönnek fel magasabb osztály-
ba. Reméljük, hogy tudunk velük játszani és nem a Nyugati cso-
portba rakják őket, hanem a Keletibe.

– Mit jelent nektek, hogy egy Divizó I-es és egy Divizió II-es 
bajnoki cím is a zsebetekben van?

– Mérkőzés után elmentünk vacsorázni, ami nekem olyan volt, 
mint egy átlagos meccs utáni ünneplés. Nagyon furcsa ez, hiszen 
az újoncok számára természetesen egészen mást jelent. Meg volt 
a meccs, meg volt a buli, hétfőn pihentünk és kedden már ismét 
dolgoztunk. Nem változott sok minden.

– Mikor folytatjátok a felkészülést?
– Most pihenünk szeptemberig. Jelenleg annak az előkészítése 

zajlik, hogy a Junior csapat együtt edzhessen a Renegadessel és a 
Tigrisekkel. Augusztusban lesz egy Flag foci. Ez amolyan happe-
ning, ahol jól érezzük magunkat és természetesen játszunk is. A 
július és az augusztus a regenerálódásról szól, szeptembertől pedig 
kőkeményen neki kezdünk a felkészülésnek. Ami viszont nagyon 
fontos feladat, az a toborzás. Nagy Gerzsonnal, az Egri Szilágyi 
Erzsébet Gimnázium és Kollégium testnevelő tanárával már be-
széltem. Szeretnék ezt a sportot bevinni az iskolákba, hogy meg-
tanítsuk a flaget, bajnokságokat rendezzünk. Az ott eredménye-
sen szereplő játékosokból lehetnek akár az új csapattagok. Szóval 
rengeteg teendőnk van addig, míg el nem kezdődnek az edzések. 
Le kell tisztáznunk a pálya használatot, a stáb összetételét is. Pró-
bálunk szerezni egy konditermet, ahol tudnak edzeni a srácok. A 
junioroknak azonban nincs sok pihenés. Futnak keményen min-
den edzésen, hogy bírják majd lendülettel.

– Ha már itt tartunk. Mi a helyzet a juniorokkal?
Két részre vannak bontva, U19 és U17, így a két csoportban a 

magasabb korosztályban 11 a 11 ellen fog játszani. A kisebb kor-
osztálynál kupa napok vannak, ahol aréna szerűen 7 a 7 ellen játék 
lesz. Az a jó, hogy az U17-ben vannak olyan játékosok, akik 16 
éven felüliek vagy 16 évesek és ők tudnak játszani az U19-ben is. 
Így ezzel dupla terhelést kapnak Ugyan ez a helyzet az U19-ben 
szereplőkkel is, viszont ők nem csak visszafelé, hanem már a fel-
nőtt csapatban is játszhatnak. Ez remek tapasztalatszerzési lehe-
tőség nekik.

Sakkolimpiát kétévente rendeznek a világon, s bár a hagyo-
mányos olimpiától különálló program, voltaképpen ugyan-
akkora jelentőségű megmérettetés. A sportolók elismert-
sége, megbecsülése is éppen akkora, mint a hagyományos 
értelemben vett olimpián. A csapat öt tagját a szövetségi 
kapitány, Balogh Csaba választotta ki július elején. A döntés 
értelmében Lékó Péter, Almási Zoltán, Berkes Ferenc, Erdős 
Viktor és Gledura Benjámin utazhat Grúziába. Az egri Gle-
dura Benjamin 2016-ban már bekerült a keretbe és most, 19 
évesen ismét hazánkat képviselheti. Az úti cél ezúttal Batumi 
városa, ahol nemrég az egyéni sakk Európa-Bajnokságot is 
bonyolították. Az olimpia megnyitója szeptember 23-án lesz, 
a versenyeket – 11 fordulóban – szeptember 24-e és október 
6-a között rendezik.

Az Egri Magazin Gledura Benjamint kérdezte arról, milyen ér-
zés volt megtudni, hogy bekerült a válogatottba.

– Izgultam, hogy bekerüljek a csapatba. Ez nekem most 
nagyon kellett – úgy érzem – hogy játsszak a sakkolimpián, 
hiszen ez a legfontosabb verseny. Több hónapon át, komo-
lyan készüli kell erre a megmérettetésre. Úgy érzem, hogy a 
részvételből komolyan profitálhatok, szükség van rá a fejlő-
désemhez, az előrejutásomhoz. Ezért is nagyon örülök neki.

– Hányadik táblás leszel?
– Ezt még nem lehet tudni száz százalékosan. Egy pár hé-

ten belül jelöli ki a szövetségi kapitány Balogh Csaba, hogy ki 
hol játszik, ki hányas táblás lesz. Valószínűnek tartom, hogy 
tartalékos leszek, vagyis a négyes táblán játszom majd. De 
mindez, mint mondtam, még nem biztos.

– Mire számítasz az olimpián?
– A szerencsén is múlik, hogy milyen párosításokat ka-

punk majd. Előfordul, hogy az elején gyengébb csapatokkal 
kell játszanunk. Egy azonban biztos: mi egy jó, stabil játéko-
sokból álló vegyes csapat vagyunk. Vannak köztünk jó táma-
dók is. Szóval bármi lehet, de remélem, hogy az első hatba be 
tudunk kerülni.

A közeljövőben Benjaminra – még az olimpia előtt – vár egy 
barcelonai és egy ankarai megmérettetés. Utóbbi helyszínen 
a török bajnokságban vesz részt, a Besiktas csapat tagjaként.

Hatalmas lehetőséget kapott Gledura Benjámin
A Magyar Sakkolimpiai Csapat tagjává választották Gle-
dura Benjamint. Az egri kiválóság 2016 után második 
alkalommal vehet részt a világszintű megmérettetésen, 
amelyet ősszel rendeznek Grúziában.

SZERZŐ: TISZLAVICZ LUCA

Zajlanak a fejlesztések

MEGSZÉPÜLT A KÓRHÁZ UDVARA
Épül a kórház udvarán, az Árva-közi porta melletti összekötő út és parkoló, melyet közel 50 millió Ft-ból építtet meg az intézmény. Elkészültével a kórházon 
belüli közlekedés könnyebbé válik, a szállításoknál nem szükséges az intézményt elhagyni a kórházi belső szállító járműveknek. Elkészült az új porta épület 
is, valamint a kórház munkatársai számára egy védett kerékpár tároló. Ezáltal több tárolóhely szabadult föl a kerékpárral közlekedő betegek és  hozzátartozók 
számára. Ebben az évben a Markhot Ferenc Kórház közel 600 millió Ft-os fejlesztést valósít meg. Az uniós és állami támogatások mellett jelentős saját forrást, 
kétszáz millió Ft feletti összeget használ föl a betegellátás feltételeinek javítására. 

Képzések támogatása – új műszerek
A kórház akadálymentesítette és megújította a rendelőintézet udvari bejáratát, az udvari 
járdát és az Árva-közi porta épületet átépítette, felújította a lapostetőket az épületein. Bőví-
tette az MR, DSA készülékek helyiségeiben és a belgyógyászati tömbben  a klíma rendszert, 
a Reuma kórház és Gyógyfürdőben folyamatban van a  légtechnika rendszer korszerűsítése. 
Megvalósult a jelentős költségmegtakarítást eredményező 138 milliós napelem beruházás 
és elindult a 46 egészségügyi szakember képzését támogató több mint 150 milliós projekt.

Négyszázmillió Ft-ból újul meg a nővérszálló, melynek kivitelezési munkálatai jövőre 
kezdődnek meg. Elkezdődik hamarosan, a kivitelező kiválasztása után a 180 millió Ft-os 
uniós forrásból létrejövő úgynevezett  skill labor kialakítása és eszközökkel való felszerelése  
is. A beruházással az orvosok és szakdolgozók számára olyan gyakorlati képzéshez szüksé-
ges demonstrációs bázis jön létre, amely a képzéseket nagymértékben segíteni tudja. Saját 
erőből műszereket is vásárolt a kórház: urológiai és szemészeti ultrahang készüléket, uniós 
pályázat segítségével pedig nagy értékű radiológiai ultrahangot.Készül az összekötő út és parkoló FOTÓ: BIRINYI ZSÓFIA
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Az egész 
borvidéket 
szolgálja az 
új központ 

Egerszalókon
Hivatalosan is megnyitott a  

Juhász Testvérek Pincészete borászati 
központja

„Éppen két évvel ezelőtt tettük le a Juhász Testvérek Pincészete borászati központjának alapkövét, és ahogy az lenni 
szokott, a család most is minőségi munkát végzett. Ezért adhatjuk át most ezt a modern, 21. századi beruházást Eger-
szalókon” – jelentette ki Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége országgyűlési képviselője a hivatalos 
megnyitón. Hangsúlyozta: két esztendeje nyilvánították a borvidék zászlóshajóját, az Egri Bikavért hungarikummá. A 
borvidék fejlődése továbbra is töretlen, hiszen évek óta az itteni borászok szerzik a legtöbb érmet Magyarországról az 
évente Bordeaux-ban megrendezett „borok olimpiáján”.

SZERZŐ: GAY KRISZTINA FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

Eger és térsége országgyűlési képvi-
selője egyúttal köszönetet mondott 
Fazekas Sándornak, aki éveken át a 
szaktárca vezetőjeként segítette a tér-
séget és arra kérte Nagy István agrár-
minisztert, hogy a jövőben ő is támo-
gassa a térség mezőgazdaságát, ezen 
belül is a borászat további fejlődését.

Nyitrai Zsolt szólt arról az új kez-
deményezéséről is, amelynek lényege, 
hogy a kiváló és egyedi egri borhoz sa-
ját palack társuljon, melynek köszön-
hetően az emberek száz üveg közül is 
első pillantásra megismerik a minősé-
get jelentő egri bort. „Az új üveg ki-
alakításában aktívan közreműködnek 
majd borászaink”– tette hozzá.

Nagy István földművelésügyi mi-
niszter az egerszalóki beruházást kö-
vetendő példának állította az egész 
magyar agrárágazat elé. Kifejtette, 
hogy a dolgos és vállalkozó kedvű 
családi cégeket kiemelten támogatja 
a kormány. „Ez a recept érvényes az 
ágazat más szereplői számára is: a ha-

gyományokra építve, korszerű szem-
lélettel és elképzelésekkel új értéket 
kell teremteni” – fejtette ki a miniszter.

Az új épület megáldása után Habis 
László polgármester köszöntőjében 
hangsúlyozta: Eger akkor tudja betöl-
teni vezető szerepét a megyében, ha a 
vele szomszédos települések is sikere-
sek Ehhez pedig nagyban hozzájárul-
nak az itt dolgozó borászok, akik sokat 
tesznek azért, hogy az Egri Borvidék-
nek ne csak múltja, jelene, hanem jö-
vője is legyen. 

Az összesen 1.2 milliárd forintos- 
200 millió forintos állami és uniós tá-
mogatást is magában foglaló- beruhá-
zás során kialakítottak egy feldolgozó 
és logisztikai egységet, valamint egy 
modern palackozót, ahol óránként 
6000 palackot is meg tudnak tölteni. A 
most átadott komplexum segítségével 
a kisebb borászatok számára is elérhe-
tővé válnak a legmodernebb technoló-
giák, ami tovább erősítheti a borvidék 
piaci szerepét.
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AZ ÉRSEKKERTBEN 
VONULTAK FEL A 

LEGJOBB BIKAVÉREK
22. alkalommal rendezték meg a borünnepet

Koncertek, veterán jármű felvonulás és 
véradás is színesítette a 22. Egri Bikavér 

Ünnepet. A változatos programok az eddigi 
éveknél is több látogatót vonzottak. A szo-

kásosnál többen érkeztek külföldről is, hogy 
megízleljék Eger zászlósborát. Aki pedig a 

kitűnő borok mellé társított ételeket is meg-
kóstolta, valódi gasztronómiai élménnyel 

térhetett haza.

SZERZŐ: GAY KRISZTINA
FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

Szerencsére az időjárás is kegyes volt a 22. Egri Bikavér Ünnep 
résztvevőihez. Az idei szeszélyes nyár ezúttal a szebbik arcát 
mutatta és kellemes napsütés fogadta az Érsekkertbe érkezőket. 
A négynapos rendezvényre összesen 28 borászat és 12 étterem 
hozta el kínálata színe-javát. A helyi pincék bikavérei mellett 
Egri csillagokat és Rozékat is kóstolhattak a látogatók, akik kö-
zül idén is nagyon sokan külföldről érkeztek. Szlovák, lengyel, 
sőt finn eszmecserét is lehetett hallani a pavilonok között. De 
bármilyen nyelven beszéltek is a vendégek, egy dologban egé-
szen biztosan egyetértettek: az Egri Bikavérnek nincsen párja.
A rendezvény főszervezője, Tarsoly József hegybíró előzetesen 
48-50 ezer látogatóra számított. Szerencsére inkább alábecsülte 
az érdeklődést és zsúfolásig megtelt az Érsekkert a négy nap 
alatt. 

Ennek apropóján Eger testvérvárosa, Budapest főpolgármeste-
re is ellátogatott a rendezvényre. Tarlós István köszöntőjében 
azt emelte ki, hogy a most kezdődő egri fejlesztések célja a kör-
nyék további turisztikai erősítése.

A rendezvényen átadták a 2017. év egri szőlészének, borászá-
nak és gasztronómusának járó elismeréseket. Az év szőlőter-
melője ezúttal Tóth Ferenc, az év bortermelője Turcsek Orsolya 
és Tarnóczi Zoltán, míg az év Borgasztronómusa Barabás Zol-
tán lett.

Új tagokkal bővült az Egri Bikavér Lovagrend is. Ezúttal Dr. 
Lőrincz György, Tamás Zoltán és Tarsoly József tehette le az 
esküt.

Az idei borünnep legjobb Egri Bikavére a hét tagú bizottság 
döntése értelmében a Szent Andrea Borászat 2015-ös Merengő 
Grand Superiorja lett.

Eger egyik legtradicionálisabb rendezvényére Nyitrai Zsolt, 
Eger és térsége országgyűlési képviselője nagy bejelentéssel ké-
szült: kezdeményezésre a Szekszárdi és a Tokaji borvidék min-
tájára az egrinek is elkészülhetne a saját, egyedi borosüvege. A 
felvetés részleteinek kidolgozásához Nyitrai Zsolt a környék 
borászainak segítségét kérte. Várja javaslataikat mind az üveg 
formájára, mind címkéjének alakjára, szövegére és mind az ab-
ban kínált borra vonatkozóan is.

A megnyitón dr. Ternyák Csaba egri érsek arról a különle-
ges folyamatról emlékezett meg, amelyben a szőlőből bor lesz. 
„Úgy vesszük magunkhoz azt a korty bort, hogy hisszük, hogy 
Krisztus vére az, amit magunkhoz veszünk. És ez a vér átalakít, 
átformál bennünket. Ahogyan mi átváltoztatjuk a bort vérré, 
ez a vér bennünket jobb emberekké tesz” – mondta. Míg Habis 
László polgármester ezt a gondolatot követve az egri szőlészek 
és borászok kiváló munkáját méltatta. „Minden nap tenni kell 
valamit annak érdekében, hogy az egri borkultúra hagyomá-
nyait, értékeit megőrizzük, megtartsuk és a jövőnek átadjuk, 
úgy az egri önkormányzatnak is fontos szerepe van a szőlé-
szetnek, a borászatnak, a borgasztronómiának az ápolásában” 
– hangsúlyozta.

2017-ben az Egri bikavért választották a főváros borának. 
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Könyv készült Király Róbert 
szobrászművész munkásságáról

Már négyéves korában tudta: a szobrászat lesz az élete

Ünnepélyes keretek között mutatták be a Király Róbert munkásságáról szóló kötetet. A 88 éves és mind a mai napig 
aktívan alkotó Király Róbert nevével fémjelezhető többek között a Hatvani kapu téren található 56-os emlékmű is. 
A könyv elkészítését Nyitrai Zsolt Eger és térsége országgyűlési képviselője, valamint Habis László polgármester is 
támogatta.

SZERZŐ: GAY KRISZTINA FOTÓ: NEMES RÓBERT

Király Róbert már négy éves korában agyagból készített alkotásokat. 
Mindig is tudta, hogy a szobrászatot választja hivatásául. A cél érdeké-
ben 1950-1956 között elvégezte a Magyar Képzőművészeti Főiskolát. 
Életútját elismerések sora kíséri: 1975-ben Nívó-díjat kapott, majd neki 
adományozták a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést is. Alkotásai 
nem csak Egerben, hanem Felnémeten, Bogácson, Ostoroson és Kiskörén 
is hirdetik a szobrász tehetségét.

Most, több mint hatvan éves munkássága újabb elismeréseként Tőzsér Ist-
vánné Géczi Andrea, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatója írt 
könyvet a művészről: életébe, munkásságába egyaránt engedve betekintést. 
Csokorba szedett alkotásairól H. Szilasi Ágota irodalomtörténész írt bemu-
tatókat, míg azokról a fotókat Molnár István Géza fotóművész készítette el.

A 88 éves szobrászművész csupán a kötet bemutatója miatt szakította fél-
be a munkát. Jelenleg Áder János köztársasági elnök megbízásából készít egy 
vízvédelemért díjat. MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

EGY KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ

SERTÉSHÚS

KÜLÖNLEGES

MINDEN
ÍZÉBEN

AMC-ALL-Osztonzo-200x285.indd   2 2018. 07. 10.   15:21
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A GYERMEK
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Július 24. 21:00

ÉLETREVALÓK
francia vígjáték (2011)
107 perc

Július 26. 21:00

MACSKAFOGÓ
magyar–kanadai–NSZK animációs fi lm (1986)
96 perc

Július 29. 21:00

STAR WARS – 
A BIRODALOM 
VISSZAVÁG
amerikai sci-fi  kalandfi lm (1980)
124 perc

Augusztus 2. 21:00

JÉGVARÁZS
amerikai animációs fi lm (2013)
108 perc

Augusztus 5. 21:00

A WALL STREET 
FARKASA
amerikai életrajzi dráma (2013)
179 perc

Augusztus 9. 21:00

VERDÁK 3.
amerikai családi animációs fi lm (2017)
104 perc

Augusztus 12. 21:00

PONYVAREGÉNY
amerikai krimi (1994)
150 perc

Augusztus 16. 21:00

KÖRHINTA
magyar romantikus dráma (1956)
90 perc

Augusztus 19. 21:00

FORREST GUMP
amerikai fi lmszatíra (1994)
141 perc

Augusztus 23. 21:00

GRU 3.
amerikai animációs kalandfi lm (2017)
90 perc

Augusztus 26. 21:00

KAPJ EL, HA TUDSZ
amerikai krimi (2002)
135 perc

Augusztus 30. 21:00

CHARLIE ÉS A 
CSOKIGYÁR
amerikai kalandfi lm (2005)
115 perc

EGER / A TE TÖRTÉNETED

KERTMOZI
A VÖLGYBEN

MÁRAI KÖZPONT
SZÉPASSZONYVÖLGY
BELÉPŐJEGY: 700 FT
MARAI-EGER.HU

EGER / A TE TÖRTÉNETED

2018. 
08.24. 
20:00
KAPUNYITÁS  19:00

EGER, MÁRAI KÖZPONT, SZÉPASSZONYVÖLGY

BEATRICE
40 ÉVES JUBILEUMI KONCERT
JEGYÁRAK: ELŐVÉTELI: 2500 FT  HELYSZÍNEN: 3500 FT

ELŐVÉTELES JEGYEK KAPHATÓK:
 MÁRAI KÖZPONT (SZÉPASSZONYVÖLGY 35.)
 TOURINFORM IRODA (BAJCSY-ZSILINSZKY U. 9.)
 ONLINE: TIXA.HU

MÉDIA
  

PROGRAMOK
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NYITVA: MINDEN NAP 10-20 ÓRÁIG (NYÁRI NYITVA TARTÁS)

JÁTSZÓHÁZ BELÉPŐJEGY: 400 FT-TÓL

JÁTSZÓPARK BELÉPŐJEGY: 300 FT/GYERMEK

HELYSZÍN: EGER, TŰZOLTÓ TÉR, TŰZOLTÓ MÚZEUM UDVARA

INFÓ: FACEBOOK.COM/JATSZOHAZTUZTORONY

Gyermekfelügyelet biztosít és képzéseket kínál a 

CSALÁD ÉS KARRIERPONT
A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 
keretében megjelent Nők a családban és a munkahelyen tárgyú felhívásra, amelynek során az „Nők a munka vilá-
gában Heves megyében” (EFOP-1.2.9-17-2017-00046) című projekt megvalósításához bruttó 198 360 148 forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert el.

A nők munkaerő-piaci helyzetének javítását, a munka és család ösz-
szeegyeztethetőségét segíti Egerben a Hadnagy utca 6. szám 
alatt létrejött, egész Heves megyét lefedő Család és KarrierPONT.  
A programban a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
mellett, konzorciumi partnerként, a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat Egyesület és az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Non-
profit Kft. szakemberei működtetik a szolgáltató irodát.

A CSAKPONT célja, hogy a munkaerőpiacon hátrányt szenvedő 
hölgyeknek nyújtson segítséget szociális, HR- és pszichológus 
szakember segítségével munkakeresésben vagy karrierváltásban. 
Emellett gyermekfelügyelet biztosítása mellett képzési lehető-
ségeket, tréningeket kínáljon a munkaerőpiacról kiszorult édes-
anyáknak, közösségi térként funkcionáljon kisgyermekesek és 
női vállalkozók részére, elősegítse a nők atipikus foglalkoztatásának 
népszerűsítését ösztönzze a női vállalkozások megalakulását, 
és találkozási pont legyen munkáltatók és álláskeresők között.

A projekt rövid- és hosszú távú hatása, hogy hozzájárul a nők fog-
lalkoztatásának növeléséhez, a munkaerőhiány mérsék-
léséhez, a munkaerőpiacon a kereslet-kínálat optimális ará-
nyának alakulásához, valamint a megfelelő munkaerő rendelkezésre 
állásához a munkaerőpiac meghatározó szereplőinek együttműködé-
se révén. Hosszú távú hatás mind a munkaadói, mind a munkavállalói 
oldalon a szemléletmód pozitív irányú változása.

Ősszel három trénig indul el, melyet az IFKA Nonprofit Kft. szakem-
berei tartanak. A képzések ingyenesek és nyitottak, bárki jelentkez-
het rájuk. Ilyen képzés a munkaadóknak szóló „Család-barát válla-
lat leszünk!” tréning, a munkavállalóknak szóló munka és magánélet 
összehangolását segítő „Munka & Család” tréning és a magánsze-
mélyeknek szóló „Visszatérők reintegrációs” tréningje.  (X)

Kiknek szól? Szolgáltatás megnevezése Miről szól? Időtartam Időpont

MUNKAADÓKNAK
(munkaadó vállalkozók,
munkaadók felső- és középvezetői, gazda-
sági, HR és kommunikációs munkatársai)

Munkáltatói képzés 
„Vonzó munkahely leszünk!” 

Megtartást támogató, családbarát 
vállalati kultúra és működés meg-
valósítási útjai, rugalmas munka-
végzés kialakítása, jó foglalkozta-
tási gyakorlatok alkalmazása.

20 óra (2 nap, 
8:30–17:00)

2018.09.06
2018.09.20

vagy
2018.10.04
2018.10.18

MUNKAVÁLLALÓKNAK
(akár csoportos vagy egyéni jelentkezések 
alapján)

Munka és magánélet összehan-
golása
„Munka & Család” tréning

Örök kérdés: Hogyan lehet elég 
jól összehangolni magánéletet és 
munkát? Ki lehet kerülni ebből 
a folyamatból „győztesen” és 
gazdagabban?

20 óra (2 nap, 
8:30–17:00)

2018.09.06
2018.09.20

vagy
2018.10.04
2018.10.18

MAGÁNSZEMÉLYEKNEK
(gyermekgondozás, hozzátartozó ápolása, 
betegség, munkanélküliség miatt távollevő 
nők, illetve férfiak, akik szeretnének vissza-
térni a munkaerőpiacra)

Munkaerőpiaci reintegrációs 
képzés
„Vissza a munkába” tréning

A képzésben résztvevők felkészül-
hetnek az újbóli munkába állásra, 
fejlődnek a megcélzott munka-
erőpiaci kompetenciáik, konkrét 
cselekvési tervet állítanak össze.

20 óra (2 nap, 
8:30–17:00)

2018.10.11
2018.10.24 

vagy
2018.11.08
2018.11.20

Család és KarrierPONT EGER, HADNAGY UTCA 6. FSZ 
Nyitva tartás: hétfő: 8:00–16:00  szerda: 8:00–18:00  péntek: 8:00–14:00
Tel.: (+36 36) 429-612 / 301 m.   Mobil: (+36 30) 686-1026
E-mail: csakpont@hkik.hu  Web: www.csalad.hkik.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

www.tengelysulymeres.hu

A KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁÉRT
ÉS ÚTJAINK VÉDELMÉÉRT
TARTSA BE A TENGELYTERHELÉSRE
ÉS ÖSSZTÖMEGRE ELŐÍRT SZABÁLYOKAT!

Egri Magazin_200x140mm_ver3.indd   1 2018. 06. 25.   9:49:48

MÁRAI

EGER / A TE TÖRTÉNETED

MÉDIA

2018. AUGUSZTUS 2 – SZEPTEMBER 12.

KOCKA KIÁLLÍTÁS  
LEGO® MODELLEKBŐL

MÁRAI KÖZPONT, SZÉPASSZONYVÖLGY

KIÁLLÍTÁS ÉS JÁTSZÓHÁZ

MARAI-EGER.HU
BELÉPŐJEGY: 800 FT/FŐ
CSOPORTOS JEGY (10 FŐTŐL) 500 FT/FŐ

2018. AUGUSZTUS 2. – SZEPTEMBER 12.
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Főnyeremények:

Wellness utalványok 
Hajdúszoboszlóra, közvetlen átjárással a fürdőbe. 

Négycsillagos wellness hétvégék
a Hunguest Hotel Aqua Sol****-ban és a Hotel Délibáb****-ban

A Z E V F U R D O J E . H U

SZERVEZŐ SZAKMAI TÁMOGATÓ
MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG

/azevfurdoje #azevfurdoje
Részletek és részvételi feltételek: azevfurdoje.hu

További nyeremények:
Wellnesshétvégék, fürdőbelépők, kozmetikumok 

összesen 400 000 Ft értékben

Legyen Az Év Fürdője az

EGRI TERMÁL- ÉS TÖRÖK 
FÜRDŐ

Szavazzon és nyerjen!
WWW.AZEVFURDOJE.HU/EGER

plakat_osszes.indd   11 2018.07.03.   21:47:14

Minőségi
SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS, 

SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb  

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19

Egri munkahelyre keresünk 
MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ UNKAVÁLLALÓKAT 

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

PÓTFELVÉTELI
Eszterházy Károly
Egyetem

Jelentkezési
határidő:

08.07.

LEMARADTÁL?
Nálunk
           pótolhatsz!

felvi.uni-eszterhazy.hu

2018
Stresszkezelő és elmefejlesztő módszer 40 órás, 

4 napos agykontroll tanfolyam keretében.
Akkreditált tanfolyam, elvégzése pedagógusoknak 40, 

egészségügyi szakdolgozóknak 19 kreditpontot ér.

Időpont: 2018. szeptember 22–23., 29–30.

Helyszín: Hotel Eger & Park Konferenciaterme, 3300 Eger, Szálloda u. 1-3.

Jegyértékesítés: TOURINFORM Iroda, 
3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 9., Tel.: 06(36) 517 715

Online jegyvásárlás: www.domjanandras.hu

AGYKONTROLL 
TANFOLYAM EGER

2018. június 1–4. között a Felsőtárkányi 
Általános Iskola és AMI 7. osztályos tanulói 
az „Erdély ország – meseország” című projekt 
keretein belül kirándulást tettek Erdélybe. 
Szováta és környékét csillagtúra szerűen 
meglátogatva ismerték meg a gyerekek a 
történelmi, földrajzi emlékeket. A Határta-
lanul! program keretében elnyert pályáza-
ton 1 320 000 forint támogatást nyert.
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