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ADD ÖNMAGAD!
Mindig vannak új célok, új kihívások az életben, amelyek fenekestől fel-
forgatják az életünket, sarkaiból mozdítják ki a megszokott világot. De 
ott vannak és arra ösztönöznek, hogy megfeleljünk nekik. Anyának lenni, 
társnak lenni, háziasszonynak lenni, a munkában helytállni önmagában 
sem könnyű feladat, pláne, ha jól is akarja csinálni az ember. Pedig ma-
napság erről szólnak a sikersztorik. A média tonnás súllyal zúdítja ránk 
a celebek tökéletes világát. Ők azok, akik mindig úgy néznek ki, mint egy 
topmodell, ápoltak és csinosak, ráadásul tökéletes anyák, remek szeretők, 
pompás háziasszonyok, népszerű partiarcok. Óhatatlanul is lekiisme-
ret-furdalást keltenek bennünk, esendőkben, akik hétvégén nem átallnak 
pizsiben és papucsban kislattyogni a reggeli kávéért. Arról már nem is 
szólva, hogy ébredés után némileg gyűrött arccal, kócosan, smink nélkül 
és teli szájjal ásítozva merjük önmagunkat adni. Pedig a lényeg éppen 
ez. A hétköznapok nem maguktól csillogók. Azzá kell tenni azokat! Még 
akkor is, ha néha pokoli nehéz. Még akkor is, ha éppen fenekestől fordult 
fel az életünk.

2018

2018. NOVEMBER 24-TŐL DECEMBER 24-IG

Több mint egy ünnep
FÉNY − ZENE − HANGULAT

LÓCI JÁTSZIK / UNITED EXP+KIRÁLY VIKTOR /   
HOT JAZZ BAND / PÉTER SZABÓ SZILVIA / 
MAGASHEGYI UNDERGROUND / KOZMA ORSI  

/ SZALÓKI ÁGI és sokan mások

WWW.EGERADVENT.HU
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KINEVEZÉS
Szécsi Zoltán lett az Egri Vízilabda Klub elnöke

SZEPTEMBER 27.
Az eddigi sikeres munka folytatása és az előrelépés a célja 
Szécsi Zoltánnak, az Egri Vízilabda Klub új elönének. A há-
romszoros olimpia bajnok az után vette át a klubot, hogy 
Bárány Attila október 1-i hatállyal lemondott elnöki tiszt-
ségéről. Szécsi Zoltán azt mondja: minél több tudással, 
élettel és gyerekkel szeretnék megtölteni az egri vízilabda 
életet, hogy ismét arany-esélyes lehessen a csapat.

EGY ÜTŐS NAP
Utánozhatatlan hangulat volt a Dobó téren

OKTÓBER 8.
Tizennyolc dobos vette birtokba a Dobó teret. A koncer-
ten zeneiskolai tanulók és tanárok, profik és amatőrök 
egyaránt megmutathatták tudásukat. Ütőt ragadott Rázsi 
Botond alpolgármester is. A vezérszólamot pedig Csányi 
Zoltán, a Roy és Ádám Trió dobosa játszotta. A leghíre-
sebb pop- és rock-klasszikusokat hallgathatta a közönség.  
A szervezők célja, hogy jövőre megduplázzák a dobosok 
számát, hogy még ütősebb legyen a koncert.

HANGSZERT A KÉZBE
Száznegyven hangszert lehetett kipróbálni

OKTÓBER 9.
Rendhagyó énekórával, a hangszerek kipróbálásának 

lehetőségével és koncertekkel várták a fiatalokat az Egri 
Kulturális és Művészeti Központban. A Hangszeresek Or-

szágos Szövetsége és a Hangfoglaló közösen hívta életre a 
Hangszert a kézbe programot. A cél, hogy a könnyűzenei 
oktatás minden megyében elérje a fiatalokat. A zenei ját-

szótéren ezúttal 140 hangszert szólaltathattak meg.

HEVES MEGYE ÍZEI
Torinóban is sikere volt az egri bornak

OKTÓBER 10.
Először vett részt országstanddal Magyarország a nem-

zetközi Slow Food mozgalom legnagyobb rendezvényén, 
a torinói Terra Madre Salone del Gusto fesztiválon. Heves 

megyéből egri borokat, egerszóláti szürkemarhát, noszva-
ji lekvárt és kétútközi mézeket, valamint lekvárt kóstolha-

tott a közönség. Szekeres Diána, a Slow Living Hungary 
Egyesület elnöke közölte: a magyar standot szavazták 

meg a legszebbnek.

MEGEMLÉKEZÉS
Kegyelettel adóztak a hősöknek

OKTÓBER
Az aradi vértanúk, az I. világháború áldozatai és a doni 
hősök emléke előtt tisztelegtek a városban októberben. 
A Belvárosi udvarban tavaly átadott Lenkey János szobor-
nál, a Hősök temetőjében és a Szent Hedvig Kollégium 
falánál elhelyezett táblánál rótták le kegyeletüket a külön-
böző szervezetek, pártok és iskolák. A megemlékezések 
üzeneteként elhangzott: a hősök példaképei az utókor-
nak, emlékük sohasem fakulhat meg. 

HAJLÉKTALANELLÁTÁS
Kezdődik a krízisidőszak

OKTÓBER 17.
November 1-től kezdetét veszi az úgynevezett krízisidő-
szak. Ilyenkor a már meglévő kilencven férőhelyet további 
tízzel bővíti ki az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény által 
működtetett Hajléktalanok Gondozó Háza. Az utcai szociá-
lis munkások is hosszabbított munkarendben végzik te-
vékenységüket. A cél az, hogy intézményi keretek között 
minél jobb ellátást kaphassanak a fedél nélküliek.

MAGYAR FESTÉSZET NAPJA
Eger is kiemelt helyszín lett

OKTÓBER 18.
Szolnok és Újbuda mellett idén Eger is kiemelt helyszín-
ként szerepel a magyar festészet napja programkínálat-
ban, melyben országszerte mintegy száz kiállítóhelyen 

több ezer festmény láthat ingyenesen a közönség közel 
egy hónapon át. Az egri önkormányzat régóta szem 

előtt tartja a minőségi kultúrát, és támogatja a kortárs 
alkotók munkáit, ezért a magyar festészet napi progra-

mokhoz 1 millió forinttal járult hozzá.

ALMAOSZTÁS
Az egészséges Egerért

OKTÓBER 19.
Másfél tonna almát osztottak szét a városi képviselőtestü-

let tagjai és Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott. A fejen-
ként 2 kiló alma átvételéhez csupán egri lakcímigazolványra 

volt szükség. Habis László polgármester mellé Csákvári 
Antal, Kovács Cs. Tamás és Császár Zoltán is beállt segíteni. 
A közgyűlés még 2017 novemberében döntött úgy, hogy a 
szociális és gyermekjóléti szolgáltatások kiegészítéseként 

az önkormányzat tervszerű jótékonysági akciókat indít.
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– Polgármester úr, városszerte sok helyen zajlik 
a munka és több pozitív hírről is beszámoltak az el-
múlt napokban, melyek egyértelműsítik, hogy a fejlő-
dés folytatódik Egerben. Ez az időszak a városvezető 
életében őrlődéssel jár inkább, vagy időhiánnyal? 
Esetleg mindkettő?

– Nos, amikor a hónap végéhez közeledve a munkatár
saim mal számba vettük, hogy hol is tartunk, magam is 
kisebb meghökkenéssel láttam, hogy 13 helyszínen zajlik 
beruházás a városban a Terület és Településfejlesztési Ope
ratív Program (TOP) keretében. Ez önmagában jó érzés, 
hiszen a fejlesztési programjaink célja világos, az egriek ja
vára váló, a városunk megtartó erejét, vonzerejét növelő be
ruházásokat végzünk és jó tudni, hogy szépen haladunk. A 
már megkezdett munkálatok sem mennek azonban mindig 
zökkenők nélkül. Ekkor szükséges a megfelelő intézkedés és 
folyamatos egyetetés a kivitelezővel, projektmenedzsment
tel, műszaki ellenőrzéssel. Amikor ilyen esetekben, a hatá

ridők és más tényezők szorításában dönteni kell, az mindig 
nagy fejtöréssel, de igyekszem a Városfejlesztési Kft. mellett 
a hivatal műszaki, gazdasági és jogi szakembereivel közösen 
megtalálni az optimális megoldást, és sohasem a kifogást 
keressük. Azt mondhatom: meglehetősen sok konzultáció 
van mögöttem, ha az elmúlt hónapra tekintek.

Más oldalról az embert városvezetőként folyamatos prés
ben tartja az a kihívás is, hogy a még el nem kezdett mun
kák ütemezetten, minél inkább a terveinknek megfelelően 
indulhassanak el: legyen „időben” engedélyes terv, legyen 
megfelelő kivitelezői kapacitás, eredményesek legyünk a 
közbeszerzés során. Fontos tényező a Magyar Államkincstár 
Heves Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet 
és az irányító hatóságként működő Pénzügyminisztérium, 
az illetékes államtitkárságok, vagy a Kormány által megho
zott döntés. Ilyen értelemben van, amit sikerként könyvel
hettünk el, más pályákon még küzdünk, erősen dolgozunk 
nap, mint nap.

A harmadik tényező az, hogy a fejlesztéseket egy műkö
dő, lüktető városban valósítjuk meg. Az elmúlt években a 
bölcsődéket például úgy újítottuk fel, hogy teljes kapacitás
sal, 100%-ban működött az intézményhálózat. Ez volt a csa
ládok érdeke és ezt a szakemberekkel, dolgozókkal együtt
működésben meg is oldottuk. Most is van hasonló ügyünk 
folyamatban a Lajosvárost érintően, s elmondhatom, hogy 
több intézménnyel együttműködve, nagyon sokat dolgo
zunk azon, hogy a lehető legjobb ellátást kapja minden érin
tett. A beruházásokat összefogással, „szolgáltatási szünet 

SŰRŰ AZ ŐSZ, 13 FEJLESZTÉSI 
HELYSZÍNEN ZAJLIK A MUNKA EGERBEN
Egyre-másra indul a munkavégzés a különböző egri helyszíneken, nem kevés beruházás zajlik már páhuza-
mosan a városunkban. Miközben rövidebb- és hosszabb távra tekintve, a családbarát gondolatot és a közös-
ség építését, erősítését szem előtt tartva tervezhetjük a jövőt, remek eredményeknek örülhettünk egriként, s 
kiváló őszi rendezvényeket is látogathatunk a számunkra kedves városban. Történelmi pillanatkép gyanánt 
nagyjából így foglalhatjuk össze az ősz eddigi történéseit, melyekről jelen lapszámunkban, részletesen is be-
számolunk. A mostani időszak örömeiről, kihívásairól és céljairól Habis László polgármester úrral beszélget-
tünk, folytatva az elmúlt hónapokban megkezdett sorozatot.

nélkül”, vagy hogy más területet hozzak, a forgalmat nem 
megbénítva, lehetőleg más beruházókkal, a közútkezelővel, 
a vízművel, az áramszolgáltatóval és másokkal összehangol
tan kell végeznünk. 

Mindez nagyon is befolyásolja az érintett egri családok, 
lakóközösségek, intézmények, a környékbeli lakosok, a köz
lekedők mindennapjait, szóval sok fronton szükséges jól 
helytállni. Ebben a minimum hármas szempontrendszer
ben dolgozom és mi tagadás, nem unatkozom.

– Feszült, vagy inkább feszes egy-egy ilyen megvaló-
sítási időszak?

– Az első belvárosi rehabilitációs programon már túl va
gyunk, 2014 őszén fejeződött be a 25 projektelemből álló, 
történelmi városcentrumot érintő munka, s ne feledjük, 
hogy ezzel párhuzamosan a várban is zajlott a turisztikai 
nagyberuházásunk. Hatalmas menet volt ez, s ezt közösen 
éltük át a maga vitáival, buktatóival, örömeivel, szépségeivel 
együtt. Tudjuk, hogy ahol fejlődés, megújulás van, ott az al
kotás, a változás, az átmeneti időszakok feszültsége is jelen 
van. A feszesség pedig adott, hiszen nincs megállás.

– Az egri hétköznapokra némileg most is jellemző ez 
a kettősség...

– Igen, ugyanakkor lakossági egyeztetéseken, fejlesztési 
fórumokon, egyegy ünnepi rendezvényen, vagy csak a pi
acon beszélgetve az egriekkel, úgy látom: mindenki tudja, 
hogy a folyamat a végeredményt tekintve feltétlenül öröm
teli. Amikor fejlődésről van szó, alapvetően pozitív a hozzá
állás, mindenki a megoldást keresi. A megújult épületeket, 
orvosi rendelőket, bölcsődéket, az Almagyar, a Barkóczy, a 
Csiky utca megújulását látva tapasztalják a polgárok, hogy a 
munkálatok lezárultával mindig valami szebbet, hasznosab
bat, a közösséget még inkább építő, s az egrieket a korábbi
aknál jobban szolgáló dolgot kapunk. Szó lehet itt terekről, 
utcákról és a kiszolgáló infrastruktúráról, említhetjük az új 
egri vonzerőket, megújuló épületeket, vagy éppen teljesen 

új intézmények építését is, a cél mindig a városlakó polgárok 
szolgálata, az előrelépés. Emellett nem feledhetjük, hogy 
Eger szolgáltatásait rengeteg környékbeli lakos veszi igény
be, valamint tízezrével látogatnak hozzánk a turisták, akik 
most már jóval több, mint 600 ezer vendégéjszakát töltenek 
el Egerben. Ez a szám a kedvelt bükki településekkel együtt 
meghaladja a másfél milliót, tehát a vendégek elégedettsége 
is Eger és az egri polgárok elemi érdeke.

Mindezt tudatosítanunk kell magunkban akkor, amikor 
még javában zajlanak a munkálatok, vagy még jócskán előt
tünk állnak egyes építkezések. Ez most ismét egy ilyen idő
szak és ez folytatódik a következő években is, jelentős közle
kedésfejlesztésekkel, építkezésekkel. Ezek a kerékpárosok, 
autósok mellett remekül szolgálják majd az egri családokat, 
gyermekeket, a civil közösségeket és az egri kulturális életet 
is.

– Tizenhárom helyszín. Gombócból is sok, ahogy 
mondani szokták…

– Kétségkívül elindult a folyamat: fejlesztünk az Erzsébet 
udvarban és a Bajcsy-tömbbelsőben is. Szembetűnő lesz a 
változás és impozáns terület jön majd létre a megújuló Esz
terházy téren és a Hatvani kapu téren is. A volt helyőrségi 
művelődési ház 2019 nyarára újul meg kívül-belül, ide köl
tözik a könyvtár és az épület gazdag közösségi funkciót kap. 
Épül az óvoda a Kertész úton, dolgoznak a felnémeti orvosi 
rendelőnél, épül a Gondozói háznál a nappali ellátó a Tu
lipán téren. A Malom utcában négyévszakos parkolót épí
tünk, a Kistályai út mentén pedig járdát és kerékpárutat. A 
Szala megújítása is folytatódik, önkormányzati bérlakásokat 
újítunk fel mentorált családok számára. Az Idősek Berva 
Völgyi Otthonánál és a Vitkovicsháznál elindult az energe
tikai fejlesztés, a felsővárosi idősgondozási központot pedig 
tető-ráépítéssel bővítjük.

Előkészítés alatt áll a Pozsonyi utcai óvoda építése, egy 
komplex egészségügyi központ építése a Lajosvárosban. A 
kivitelezői szerződéskötésnél tartunk a Sas út „faltól falig” Malom utca, parkoló fotók: vozáry róbert Erzsébet udvar

Eszterházy tér
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GYŐZTÜNK ÉS MOST MÁR 
PAPÍRUNK IS VAN RÓLA

1145 millió forintot csoportosított át a kormány Eger számára, 
hogy az összeget a Modern Városok Program fejlesztéseire for-
díthassa. A döntésről Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, 
Eger és térsége országgyűlési képviselője, valamint Habis László 
polgármester számolt be.

Olyan döntések születnek Egerrel kapcsolatban, amiről eddig csak 
álmodtunk – hangsúlyozta  Nyitrai Zsoltminiszterelnöki megbí-
zott, Eger és térsége országgyűlési képviselője.   Emlékeztetett: 
az elmúlt években egy sor döntés született a város és az itt élő 
polgárok javára. Ezek igazságtételnek nevezhetőek, hiszen régóta 
várattak már magukra azok a fejlesztések, beruházások melyek 
most megvalósulnak.

Nyitrai Zsolt utalt arra, hogy az elmúlt héten írta alá Orbán Vik-
tor miniszterelnök azt a kormánydöntést, ami 327 millió forintot 
biztosít az Intermodális csomópont megtervezéséhez. Kiemelte 
azt is, hogy az ütemterveknek megfelelően halad az M25-ös 
gyorsforgalmi út építése, valamint kormányfői ígéret van arra, 
hogy megépül az Egert elkerülő út. A honatya most újabb Egert 
érintő jelentős döntésről számolt be: a Modern Városok Program 
végrehajtására, finanszírozására 1145 millió forintot csoportosí-
tott át a kormány Eger számára. A döntés már a Magyar Közlöny-
ben is megjelent.

„Eger városa, az itt élő polgárok, családok, közösségek, vállal-
kozások számíthatnak Magyarország kormányára” - hangsúlyozta 
Nyitrai Zsolt, hozzátéve: „előttünk a város, mögöttünk a kormány”.

Habis László polgármester ugyanakkor arról beszélt, hogy a 
több mint egy milliárd forintos gazdasági csomag a város fejlő-
désének felgyorsítását szolgálja. Az összegből 450 millió forintot 
fordítanak a déli iparterület további infrastruktúrafejlesztésére. 
A második legnagyobb összeg a Zárkándi bástya teljes felújítását 
szolgálja majd, amivel a bástya egészét látogathatóvá tudják tenni. 
Mindemellett megvalósul a termálvíz szolgáltatás biztonságossá 
tétele a fürdők és a szállodák számára, amihez az önkormányzat 
még tavaly saját forrásból fúratott kutat. A Dobó utca 30. elől egy 
panorámalift viszi majd fel a várlátogatókat az egri várba. Ezek 
a fejlesztések mind a város és az itt élők érdekeit szolgálják a 
korszerű ipar – és turizmus fejlesztéssel, a munkahely teremtéssel.

A beruházásokkal kapcsolatban elhangzott, hogy fejlesztések 
egy része jelenleg is zajlik, több projekt pedig már az engedélyez-
tetés, illetve a tervezés fázisában van.

Megkezdődhet az  
intermodális csomópont 

tervezése
Egyedi kormánydöntés alapján több mint háromszázmillió 
forintból elkezdődhet a helyi intermodális, azaz a tömeg-
közlekedést közös rendszerbe szervező csomópont előké-
szítése Egerben – jelentette be Nyitrai Zsolt miniszterelnö-
ki megbízott, a város és a térség országgyűlési képviselője.

A megyeszékhely 327 millió forintot fordíthat az összességében 
több milliárd forint értékű közlekedési infrastruktúra-fejlesztés 
tervezésére. A beruházás révén egységes rendszerbe szerve-
ződne, összehangolódna, ésszerűsödne és korszerűsödne a 
helyi és távolsági vasúti- illetve autóbusz-közlekedés Egerben – 
húzta alá Nyitrai Zsolt.

Emlékeztetett arra is, hogy az intermodális csomópont előké-
szítése mellett a tervek szerint halad a várost az M3-as autópályá-
val összekötő M25-ös autóút kivitelezése és kormányfői ígéret 
van az Egert elkerülő út megépítésére is. Mindez azt jelenti, hogy 
a történelmi léptékű és jelentőségű fejlesztések eredményeként 
modern, európai közlekedése lesz a megyeszékhelynek – 
fogalmazott. Kitért arra is, hogy a beruházásnak része lesz a helyi 
taxiközlekedés rendszerbe illesztése, a csomópont kerékpáros 
megközelíthetőségének kialakítása. Emellett egy parkolóház 
építésével jelentős parkolóhely-bővítés valósulhat meg.

Habis László polgármester ugyanakkor arról beszélt, hogy a 
projekt meghatározó része lesz a Modern Városok Program egri 
beruházásainak. Közölte: az elmúlt időszakban szakmai egyez-
tetésekkel a város már elkezdte a tömegközlekedés-fejlesztés 
előkészítését. Megállapodást kötöttek a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.-vel és a fenntartható városi mobilitási tervet is elké-
szítették, melyet forgalomszámlálás, valamint a helyi lakosokkal, 
civil szervezetekkel való konzultáció előzött meg.

A felmérések szerint Eger távolsági autóbusz-közlekedését 
naponta 30 ezer ember veszi igénybe, így újragondolása, új-
jászervezése és fejlesztése nélkülözhetetlen a városba érkező 
munkavállalók, diákok és a helybeliek számára egyaránt.

Az intermodális csomópontot a megvalósíthatósági tanul-
mány alapján két helyszínen alakítanák ki: a jelenlegi belvárosi 
autóbusz-pályaudvar mellett a vasútállomáson. Így a forga-
lomnak mintegy harmada maradna az előbbi területen, míg 
kétharmada áthelyeződne az utóbbi helyszínre. A kivitelezés 
másfél-két év múlva indulhat el – tette hozzá Habis László, 
megjegyezve: a teljes beruházásra a kormány 6 milliárd forintos 
keretet határozott meg.

megújítása kapcsán. Tavasszal elindul az a munka a Szalá
ban, melynek keretében útpálya, csapadékcsatorna és vi
lágítás-rekonstrukciót végzünk az Árnyékszala és Verőszala 
utcában. Az egykori Egal-EgriX épületet és a környező te
rületet kerékpáros központtá és parkká alakítjuk, jelenleg a 
közbeszerzés előkészítésénél tartunk a tervezett, 260 M Ft-
os beruházás esetében és reméljük, hogy jövőre elindulhat 
az építkezés. Tervezzük a feltáró út építését az ipari terület 
északi részén is, a déli iparterületi fejlesztés második üte
meként, s ehhez forrásátcsoportosítást kezdeményeztünk 
a kormányzatnál. A beruházás összességében meghaladja a 
250 millió Ft-ot. Részben ide kapcsolódó, sokakat érintő po
zitívum, hogy az M25-ös Andornaktályát elkerülő szakaszát 
novemberben birtokba vehetik az autósok.

– Ha már kormányzat: mostanában több, Egert po-
zitívan érintő döntés is született, amely akár újdonság-
ként hathat.

– Eredményes lobbitevékenységünknek köszönhetően 
olyan bejelentéseket tehettem Nyitrai Zsolt országgyűlési 
képviselő úrral közösen, melyek hosszabb távra határozzák 
meg Eger fejlődését. Nagy öröm ez, hiszen ezekkel a pénz
ügyi döntésekkel egyre inkább kézzel foghatóvá válik, beér
ni látszik a sok munka. A Kormány Modern Városok Prog
ramjához kapcsolódóan az egri intermodális csomópont 
tervezését támogató, 327 millió Ftos kormánydöntés szüle
tett, valamint 450 millió forintot fordíthatunk a déli iparte
rületre, amely további munkahelyek létrehozását szolgálja. 
Emellett végre megújíthatjuk a vár Zárkándybástyáját és a 
belváros felé néző, panoráma lifttel is gazdagodik majd az 
erődítmény. A kormányzat által biztosított forrás segítségé
vel stabilabbá tesszük az egri termálvízszolgáltatást, ami 
kulcsfontosságú a termálfürdő és az egri wellness-szállodák 
számára is.

– A napokban információs napokat tartottak civil 
szervezetek számára, közösségépítés témakörében. 
Hogy jön ez képbe a városfejlesztésnél?

– Két, aktív civil közreműködést igénylő, sőt, anélkül 
nem is megvalósítható programunk is fut egyszerre. Ilyen az 
ún. CLLD, vagyis „közösségi szinten irányított városi helyi 
fejlesztések” nevű programunk, amely a civil közösségekkel 

együttműködésben megalkotott, Helyi Közösségi Fejleszté
si Stratégiára épül. Több mint két éve alakult meg az Egri 
Helyi Közösség, mint helyi akciócsoport, melynek 13 alapító 
tagja van, mint például a felsővárosi Lakossági Információs 
és Szolgáltató Irodát, az IFI Pontot és a Civil Házat működ
tető Egri Kulturális és Művészeti Központ, az Eszterházy 
Károly Egyetem, a Bartakovics Béla Kulturális Egyesület, 
amely ernyőszervezetként fogja össze az Egerben működő 
kulturális és művelődési egyesületeket. Ugyancsak alapító 
az Egri Szimfonikus Zenekar, a Pinceszínház, az Egri Borút, 
az Érseki Vagyonkezelő Központ, vagy éppen az AVENTICS 
Hungary Kft. Az eddig elvégzett munka eredményeként – 
közös döntéssel – eldőlt, hogy kulcsprojektként a Gárdonyi 
kertben végzünk fejlesztést, így a városrész egy csodaszép 
közösségi kerttel gazdagodik majd, valamint alkotótérként 
is megnyílik az értékes terület. A másik beruházási program 
a CLLD céljai között az egykori nagy Zsinagóga épületének 
modernizálása, mellyel ismét igazán nívós kiállítások szín
helye lehet a Ziffer Sándor Galéria. A november közepétől 
pályázható, helyi felhívások maximálisan nyitottak a lakos
ság felé, támogatják civil közösségek, akár lakóközösségek, 
vagy vállalkozások aktivitását is – a kulcsszó a közösségépí
tés. A részleteket mindenki megtalálhatja a clld.eger.hu ol
dalon, munkatársaink mindenben segítik az érdeklődőket.

Egy másik, szintén a civil aktivitásra alapozó pályázati 
programunk a „Felsőváros Csillagai” névre hallgat. Ebben 
a munkában – kulturális központunk (EKMK) és szociális 
szolgáltató intézményünk (ESZSZI) révén – együtt dolgo
zunk a városrészben tevékenykedő nonprofit szervezetekkel, 
s a lakókkal is. A kulcsszó az aktív, cselekvő közösség, amely 
együtt tervez olyan programfolyamokat és rendezvényeket, 
melyek közvetlenül szolgálják a helyi közösség erősítését, a 
generációk közötti kapcsolatot, valamint a helyi identitás 
kialakulását. A felsővárosiak a közös munka során megfo
galmazzák, miért jó itt élni és mi az, amin mindenképpen 
változtatni szeretnének. A tervek között közlekedésbizton
sággal, hulladékgazdálkodással, kertészettel kapcsolatos 
események, valamint kulturális programok szervezése sze
repel, s a minél jobb eredmény elérése érdekében vizsgálják 
a jó példákat a fővárosban és más városokban is. Számítunk 
a felsővárosiakra és a CLLD projekt kapcsán általában az eg
riek érdeklődésére, aktív részvételére!

Látványtervek és a jelenleg zajló munkálatok, Hatvani kapu tér
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Gondos István: 

MIRKÓCZKI 
ÁDÁM 
MEGSÉRTETTE 
A MAGYAR 
VÁLASZTÓKAT

Megsértette a magyar választókat Mirkó-
czki Ádám a Jobbik szóvivője azzal a kije-
lentésével, hogy sok százezer ember oda 
adja le a voksát, ahonnan három forinttal 
többet kap. Dr. Gondos István, a Heves 
Megyei Közgyűlés Fidesz-KDNP-s képvi-
selője ezért bocsánatkérésre szólította fel 
a jobbikos politikust.

Egy internetes hírportálnak adott interjú-
jában Mirkóczki Ádám a Jobbik szóvivője, 
amikor arról kérdezték hogyan váltaná 
le pártja a kormányt, azt mondta: „Sok 
százezer ember van Magyarországon, aki 
odateszi a voksát, akitől három forinttal 
többet kap”. Erre a kijelentésre reagálva 
Dr. Gondos István, a Heves Megyei Köz-
gyűlés Fidesz-KDNP-s képviselője azt 
mondta: a Jobbik szóvivője ismét bebizo-
nyította, hogy lenézi a magyar embereket, 
ráadásul nem is első alkalommal. Egyúttal 
emlékeztetett Mirkóczki Ádám júniusi 
kijelentésére, miszerint: „a választók jó 
részét csak az érdekli, hogy vegyenek sört 
a Tescóban és megnézzék este a meccset a 
tévében.” Hozzátette: „Egy választó amikor 
bemegy a választófülkébe, pontosan tudja 
kire szavaz és amikor ott van a fülkében 
már senki nem látja, hogy kire adja le sza-
vazatát”. A megyei közgyűlés képviselője 
kiemelte: kijelentései miatt felszólítja Mir-
kóczki Ádámot, hogy kérjen bocsánatot az 
emberektől. (fotó: nemes róbert)

Hiába az előzetes tájékoztatás, még 
mindig a körforgalmat hiányolja 

az ellenzék
Összeált a DK, az MSZP és az LMP, hogy ismét górcső alá vegyen egy 
épülő beruházást a városban. Az önkormányzati képviselők ezúttal a Sas 
és a Kertész út kereszteződésének átalakításából hiányolják a körforgalom 
létrehozását. Hónapokkal korábban azonban egy lakossági fórumon már 
egyértelmű volt: az forgalomtechnikai okokból kivitelezhetetlen.

Még június elején tartott lakossági fórumot Habis László polgármester a ter-
vezőkkel közösen, hogy bemutassa a Sas út és Kertész út átalakításával kapcso-
latos terveket, válaszoljon a felmerülő kérdésekre. A több órás fórum sem volt 
elegendő ahhoz, hogy az ellenzéki önkormányzati képviselőket meggyőzzék: 
forgalomtechnikai okokból kivitelezhetetlen körforgalmat létrehozni ott, 
ahol vasúti sín fut keresztül. Marad tehát a lámpás kereszteződés.

A pontos tájékoztatás ellenére öt hónappal később, októberben ismét ösz-
szeállt a DK, az MSZP és az LMP képviselője, hogy kifogásolja ezt a megoldást. 
A DK-s Földvári Győző szerint a lámpás kereszteződés miatt feltorlódik majd 
a forgalom. „Tulajdonképpen az történik a lámpa, a gyalogátkelőhely és a ke-
rékpárút kivételével, hogy kap egy új aszfaltréteget és új szegélyköveket ez a 
kereszteződés” – mondta.

Komlósi Csaba LMP-s önkormányzati képviselő ezt azzal egészítette ki, hogy 
zöldpártként az ésszerű közútfejlesztéseket támogatják. Ennek jegyében fej-
lesztenék a közösségi közlekedést és sürgették a korszerű utastájékoztatási 
rendszer kialakítását. 

Mirkóczki Zita MSZP-s önkormányzati képviselő is azt emelte ki, hogy a ke-
reszteződésben inkább körforgalmat kellett volna létrehozni.

Örökké ragyog Kovács Kati 
csillaga Egerben

Lerakták az Egri Csillag Sétány első díszkövét
SZERZŐ: GAY KRISZTINA FOTÓ: NEMES RÓBERT

Kovács Kati Kossuth- és Liszt Ferenc díjas énekesnő kapta az első csillagot Egerben. Az Eger Sikeréért Egyesület javaslatára, 
együttműködésben az önkormányzattal az Érsek utca Egri Csillag Sétánnyá alakult. Alapításával mindazok előtt kívánnak tisz-
telegni, akik munkásságukkal, életművükkel hozzájárultak a város fejlődéséhez és hírnevének öregbítéséhez.

Az évek során művészet, sport, tudomány és „Egerért” kategóri-
ában avatnak majd csillagokat az Érsek utcában. Az Eger Sikeré-
ért Egyesület tesz ajánlásokat arra, hogy az előzetesen kialakított 
kritériumrendszernek megfelelően kik kaphatnak emléktáblát 
– életművük, munkásságuk és a városért való munkálkodásuk 
elismeréséül – a sétányon. Az ajánlások alapján végül a város 
közgyűlése dönt. Az emléktáblákból polgármesteri ciklusonként 
tízet tehetnek majd le.

Az első Egri Csillagot Kovács Kati Kossuth- és Liszt Ferenc 
díjas énekesnő kapta, aki köszöntőjében azt mondta: soha nem 
is remélte, hogy egyszer saját csillaga lehet, de az Eger Sikeré-
ért Egyesületnek köszönhetően mégis valóra vált az álma. Az 
énekesnő – aki maga is alapító tagja az egyesületnek – úgy véli: 
egy olyan kezdeményezés indult útjára a Csillag Sétány avatással, 
amelyre minden egri méltán lehet büszke.

Habis László polgármester emlékeztetett: a város sokat tett 
azért, hogy az elképzelésből valóság lehessen és olyan értékes 
képzőművészeti alkotás gyarapíthassa Eger vonzerejét, mint ami-
lyet elhelyeztek az Érsek utcában és egy kis plakett formájában 
Kovács Kati, a város díszpolgára is átvehetett.

Nyitrai Zsolt, miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége or-
szággyűlési képviselője ugyanakkor arról beszélt, hogy nem sza-
bad megfeledkeznünk azokról az egri születésű hírességekről, 
akik sokat tettek az országért és a nemzetért így öregbítve váro-
sunk jó hírét. Hozzátette: „továbbra is az a célunk, hogy népsze-
rűsítsük Egert nemcsak az országhatáron belül, hanem az egész 
világon. Ezért adtunk nemrégiben otthont a kiemelkedő gaszt-
ronómiai rendezvénynek, a Stílusos Vidéki Éttermiség országos 
találkozójának, a Music Hungary könnyűzenei konferenciának, 
vagy a Bikavér Ünnepnek, amelyet Budapest főpolgármestere 
nyitott meg”.

Honfi Gábor, az Eger Sikeréért Egyesület úgy fogalmazott: az 
Egri Csillag Sétány létrehozása szervesen kapcsolódik az egye-
sület Alapító nyilatkozatában megfogalmazott gondolathoz, mely 
szerint az a cél, hogy Eger egy pezsgő kulturális életű, modern, 
az itt élők számára anyagi és szellemi jólétet biztosító város le-
gyen. Ennek egyik fontos állomása lehet a sétány létrehozása, 
hiszen híven szolgálja azt az akaratot, hogy az idelátogatók ne 
csak kellemes benyomásokkal gazdagodjanak, hanem egy párat-
lan egri életérzést is kapjanak a visszatérés reményében.

ELÁRULTA AZ ELLENZÉK A 
MAGYAROKAT
A magyar és ezzel együtt az egri embere-
ket is elárulták a Heves megyei ellenzéki 
képviselők – fogalmazott Oroján Sándor 
a Fidesz egri szervezetének ügyvezető 
alelnöke. Megyénk két jobbikos és egy 
MSZP-s országgyűlési képviselője ugyan-
is nem szavazta meg azt a határozatot, 
ami arra kéri a kormányt, hogy lépjen föl 
a Sargentini-jelentés ellen.

A Sargentini jelentés egyértelműen a be-
vándorláspárti külföldiek támadása Ma-
gyarország szuverenitásával szemben – 
fogalmazott Oroján Sándor. A Fidesz egri 
szervezetének ügyvezető alelnöke hozzátette: azért támadják hazánkat, 
mert megvédjük a határainkat és nem kívánunk bevándorló országgá vál-
ni. A jelentés már lezárt ügyeket és valótlanságokat tartalmaz, amit az Eu-
rópa Parlament ráadásul szabálytalanul fogadott el – hangsúlyozta. Oroján 
Sándor utalt arra, hogy az Országgyűlés válaszul elfogadott egy határozatot, 
amelyben kiáll a határvédelem mellett és elutasítja a Sargentini jelentést. A 
Heves megyei Jobbikos és MSZP-s  politikusok azonban nem szavazták meg 
a határozatot. Ezzel a bevándorláspártiak oldalára álltak- tette hozzá Oroján 
Sándor. Kiemelte azt is: a szavazás jó alkalom lett volna arra, hogy Magyar-
ország mellé álljanak az ellenzékiek is, ők azonban inkább a bevándorláspári 
külföldiek, spekulánsok érdekeit tartották szem előtt. 
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– Nyilván egymilliószor megkérdezték már, hogy ki és 
mikor figyelt fel az amerikai színművésszel való hasonla-
tosságára, de én most megteszem egymillió egyedikként 
is.

– Nos – mondja Kovács Róbert –, ez még akkor történt, ami-
kor Szilvásváradon dolgoztam lovászként az állami ménesgaz-
daságnál. Volt ott egy kollégám, aki állandóan azt hajtogatta, 
hogy pont úgy nézek ki, mint Bronson. Később aztán elkezdett 
Bronzinak szólítani. Ez a becenév mind a mai napig rajtam 
maradt, így ismer és hív szinte mindenki.

– Olyannyira, hogy a névjegyén már nem azt olvashat-
juk, hogy Kovács Róbert, hanem azt, hogy Robert Bronzi.

– Igen, külföldön már ezen a – ha úgy tetszik – művészné-
ven szerepelek.

– Visszatérve a korábbi évekre. Nyilván nem csak a 
környezetének, hanem Önnek is feltűnt a hasonlóság.

– Természetesen, noha annyit azért meg jegyeznék, hogy ez 
a hasonlóság csak úgy 27-28 éves korom táján kezdett feltűnő 
lenni. Például 18 évesként még szó sem volt ilyenről. Amikor 
aztán nyilvánvalóvá vált, onnantól magam is rásegítettem, 
többek között azzal, hogy tudatosan a jelenlegi formára nyír-
tam a bajuszomat.

– Már a Bronzi-korszak előtt is nézett Charles Bron-
son-filmeket? Ha igen, melyik volt a kedvence?

– Persze. Már gyerekkoromban imádtam ezeket, ami máig 
megmaradt. Szoktam is mondogatni, hogy nálam nagyobb 
Bronson-rajongó az egész világon sincs. Ami a kedvenc film-
jeimet illeti, hát, ott van a nagy klasszikus, a Volt egyszer egy 
vadnyugat, de nagyon szeretem a Bosszúvágy-szériát is. 

– Hogyan vetődött fel, hogy ezt a hasonlóságot ki lehet-
ne – vagy ki kellene – aknázni?

– Hát, akik nem ismerik az életemet közelebbről, ma is 
gyakran mondogatják nekem, hogy „Te, ebből a hasonlóságból 
könnyedén meg lehetne élni”.  Ami persze, abszolút nem igaz, 
ugyanis, ha valakinek nincs segítőtársa, menedzsere, akkor 
esélye sincs erre. 

– Feltételezem, most az 1994-es amerikai útjára céloz, 
amikor kiment szerencsét próbálni, de fél év után haza-
jött, merthogy nem járt sikerrel. Miért?

– Sok helyen megfordultam, így az Universal Stúdiónál is, 
de hiába. Ha a kint élő magyaroktól kaptam volna valamilyen 
segítséget, talán másként alakul a történet. Amikor vissza-
jöttem, eldöntöttem, hogy a tengerentúl helyett Európában 
próbálkozom. Egy darabig ide-oda küldözgettem a fotóimat, 
az életrajzomat, de fölöslegesen, mert válasz sehonnan sem 
jött. Végül 2003 tavaszán felültem egy Spanyolországba tartó 
buszra, mert az interneten találtam egy szórakoztatóparkot 
Barcelonától délre.

– És hogy lett ebből munka?
– Szerencsével. Három napig hiába mászkáltam vadnyugati 

ruhában fel és alá, a világon senki sem figyelt fel rám ebben a 
hatalmas, 4 ezer alkalmazottat foglalkoztató komplexumban. 
Végül aztán jött egy nagyobb csapat, amelynek egyik tagja – 
mint utóbb kiderült, egy ott dolgozó kaszkadőr – rám nézett, 
majd beszédbe elegyedtünk. Amikor elmeséltem neki, hogy 
munkát keresek, megígérte, hogy másnap bevisz valamelyik 

AZ EGRI  
CHARLES BRONSON 

lassan révbe ér
alapjaiban változtatta meg a hasonlóság kovács róbert „bronzi” életét

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

A 2003-ban elhunyt Charles Bronson és a 63 éves egri Kovács Róbert- akit, nem véletlenül, mindenki csak Bronziként ismer – 
kiköpött másai egymásnak.  Ebből a döbbenetes hasonlóságból lehet-e profitálni, alapjaiban változtatja-e meg mindez egy 
ember sorsát? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre kerestük a választ a Bronzival való találkozásunk során.

NÉVJEGY
Név: Kovács Róbert (művésznév: Robert Bronzi)
Születési hely, idő: Salgótarján, 1955. 08. 20.
Foglalkozás:  eredetileg asztalos, jelenleg színész, 

kaszkadőr
Család: párkapcsolatban él
Hobbi: gombászás, lovaglás, íjászat

fejeshez. Így is történt. Bekopogott az illetőhöz, nekem pedig 
azt mondta, ne csináljak semmit, csak álljak az ajtóban. Na, 
amikor az íróasztalnál ülő főnök felnézett, és meglátott, se 
köpni, se nyelni nem tudott.  Végül abban maradtunk, hogy a 
következő évtől, azaz 2004-től kapok tőlük szerződést.

– Amiből végül egy 2015-ig tartó spanyolországi mun-
kavállalás lett. Dolgozott ebben a parkban, később pedig 
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„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és szeretet. Csak az 
hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek.”

(Kosztolányi Dezső)

szerző: szecskó károly

DR. BESZNYÁK ISTVÁN
(1931–2017)

Egy évvel ezelőtt, 2017 novemberében 
pótolhatatlan veszteség érte a magyar 
sebész és onkológus társadalmat, az eg-
rieket. Budapesten elhunyt Besznyák Ist-
ván professzor, a köztiszteletnek örvendő 
család legidősebb fia.

Besznyák István 1931. október 30-án 
született Egerben. Édesapja dr. Besznyák 
István (1903–1970) orvos volt. Édesanyja 
Stokker Anna (1906–1955), aki példásan 
nevelte három fiukat: Istvánt, Endrét és 
Györgyöt. Szülei 1942-ben írattak be a 
Ciszterci Rend Szent Bernát Gimnáziu-
mába, ahol osztályfőnöke dr. Lékai Lajos 
volt, aki rövid idő alatt jó közösséget ala-
kított ki diákjai ból. Amikor ő több társával 
együtt az USA-ba került, új osztályfőnöke 
Kádár Antal lett. 

Besznyák István a gimnázium kiváló 
tanulója, nagyszerű szertornásza volt, 
lólengésben országos ifjúsági bajnok. 
A szerzetesrendek feloszlatása miatt 1950-ben a Dobó István 
Gimnáziumban érettségizett, kitűnően. 

Egyetemi tanulmányait a Budapesti Orvostudományi Egyete-
men végezte, ahol 1956-ban summa cum laude diplomázott. IV. 
éves korában az Egyetem I. sz. Kórbonctani és Kísérleti Rákku-
tató Intézetébe került demonstrátornak, majd 1959-ben patoló-
gusi szakvizsgát tett. A kórbonctan magas szintű ismerete meg-
határozó volt Besznyák professzor példátlanul sikeres szakmai 
életében, mert hozzásegítette ahhoz, hogy a korszerű, biológiai 
szemléletű onkológiai sebészet hazai megteremtőjévé váljon. 
Budapesten a IV. számú Sebészeti Klinikán dolgozott 1960-tól, 
ahol 1963-ban általános sebészeti, majd 1967-ben mellkassebé-
szeti szakvizsgát tett. Az orvostudományok kandidátusa címet 
1969-ben, az akadémiai doktori címet 1982-ben szerezte meg. 
Az egyetemen kutatott és tanított, majd Eckhardt Sándor pro-
fesszor kérésére 1977-ben elvállalta az Országos Onkológiai Inté-
zet (OOI) Általános és Mellkassebészeti Osztályának vezetését. 
Nemcsak a betegeket gyógyította, hanem számos tanítványt 
nevelt, akik  tanszékvezető egyetemi tanárként, főorvosként 
nemzetközi színvonalra emelték a hazai daganatsebészetet. 
Besznyák professzor 1984–1992 között az intézet klinikai igaz-
gatói tisztét is betöltötte.

A klinikai munka mellett az onkológiai kutatásokban való 
részvétele, új sebészi technikák meghonosítása és a kísérletes 
sebészet is fontos része volt szakmai tevékenységének. Kiemel-
kedők az emlőrák és a mellkassebészet területén elért eredmé-
nyei. Kutatásait folyóiratokban tette közzé, magyar és angol 
nyelven. Számos folyóirat szerkesztőbizottságának volt tagja: 

Acta Chirurgica Austriaca, British Journal 
of Surgery, The Breast stb. Tizenhárom 
könyvben publikált, amelyek közül ki-
emelendő a Sebészeti onkológia (Medi-
cina Kiadó, 1997), melynek szerkesztője 
és társszerzője volt. Tiszteletet parancso-
ló, de emberséges kolléga, vezető volt. 
Kiváló előadó, remek társasági ember, 
intellektuális humorral megáldva, akit a 
betegei is tiszteltek, becsültek. 

Gyakorló orvosi tevékenysége mellett 
tanított is: 1986-ban a SOTE címzetes 
egyetemi tanára, 1988-ban az Orvosto-
vábbképző Egyetem Klinikai Onkológia 
Tanszékének egyetemi tanára lett. 1993-
ban – az egyetem Haynal Imre Egészség-
tudományi Egyetemmé történt átalakí-
tása után – a tanszék vezetésével bízták 
meg, s 2001-ben professor emeritus cí-
met kapott. Besznyák István a Magyar 
Tudományos Akadémia (MTA) II. Számú 

Doktori Bizottságának és a Klinikai II. Műtéti Tudományos Bi-
zottságnak lett tagja, utóbbinak később elnöke. 1998-ban meg-
választották az MTA levelező, 2004-ben pedig rendes tagjává. 
Mindezek mellett a Magyar Onkológusok Társasága főtitkára 
(1979–1990), a Magyar Sebész Társaság (1989–1995) és a Sebész 
Szakmai Kollégium (1991–2000) elnöke, valamint a Magyar Or-
vosi Kamara oktatási bizottságának (1996–1998) vezetője. 

Munkásságát számos díjjal ismerték el: Markusovszky-díj 
(1963, 1989), Balassa-emlékérem (1989), Krompecher-emléké-
rem (1989), Markhot-emlékérem (1989), a Magyar Köztársasági 
Érdemrend tiszti fokozata (1995), Pro Pathologia Emlékérem 
(1997), Szabó György-díj (1999, Hemingway Alapítvány), Ge-
nersich-díj (1999), Szent-Györgyi Albert-díj (2001), Széchenyi-díj 
(2002), a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2011).

Nemcsak szakmai pályafutása, magánélete is példásan ki-
egyensúlyozott volt. 43 évig éltek boldog házasságban második 
feleségével, Kóródi Jankával, akivel 1975-ben házasodtak össze. 
Két gyermekük született: István (1977) és Rita (1978). Lánya pe-
dagógus lett, fia édesapja hivatását folytatja. Élete utolsó éveit 
bearanyozta öt unokája születése, s családja körében boldog és 
teljes életet élt.

Besznyák István professzor, a magyarországi rákgyógyítás 
kiemelkedő alakja 2017. november 7-én, életének 87. évében 
hunyt el. Búcsúztatása 2017. december 8-án gyászmise kereté-
ben a Zugligeti Szent Család Plébániatemplomban volt, óriási 
részvét mellett. Hamvait a templom urnatemetőjében helyez-
ték örök nyugalomra. Pótolhatatlan tudóst, nagyszerű embert 
veszített szülővárosa is. Nyugodjon békében!

egy hasonló, de a Kanári-szigeteken lévő létesítményben 
is. Mi volt a feladata?

– Seriff voltam, aki itt-ott megjelenik: hol gyalogosan, hol 
pedig egy fogaton, puskával a kézben. A lényeg az volt, hogy a 
látogatók lefotózhassanak. Még csak megsaccolni sem tudom, 
hogy ez alatt a bő évtized alatt hány tízezer fénykép és videó 
készült rólam.

– Igen, de a spanyolországi éveknek nem is ez volt a 
legnagyobb hozadéka, hanem, hogy ott figyelt fel a fotójá-
ra René Perez filmrendező.

– Akkor már a Kanári-szigeteken dolgoztam, ahol a fotóm 
ki volt téve egy Bronson-portré mellé. Perez éppen ott forga-
tott, és amikor meglátta a két képet, megkérdezte a főnököm-
től, hogy miért rakták ki Bronson fiatalkori képét is. Amikor 
elárulták neki, hogy a második fotón nem a világsztár van, alig 
akarta elhinni. A lényeg, hogy felvette velem a kapcsolatot, ké-
sőbb pedig, egész pontosan 2016-ban leforgatta velem az első 
filmemet. 

– Ez volt A pokoltól a vadnyugatig című mozi. Ám en-
gem az is érdekelne, hogyan sikerült megbarátkozni a 
kamerával, a forgatásokkal. Elvégre semmiféle színészi 
előképzettsége nem volt.

– Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy ez nem ment 
nehezen. Gyerekkoromban is nagyon sokat szerepeltem, a 
spanyolországi időszak alatt pedig hozzászoktam a nyilvános-
sághoz.

– Aztán jött a következő film – úgyszintén Perezzel –, 
aminek a címét „Halálcsók”-nak fordíthatnánk, s amely 
lényegében egy Bosszúvágy-remake. De, ha jól tudom, ezt 
még több is követi.

– Így van, mert A pokoltól a vadnyugatig című mozi után 
még három filmre írtam alá szerződést Perezzel, amiből eddig 
egy valósult meg.

– Most azonban mégsem vele forgat, hanem egy Gary 
Jones nevű filmrendezővel. Beszélgetésünk után pár nap-
pal már utazik is az USA-ba, ahol befejezik a filmet, ami-
nek valami olyasmi lesz a címe, hogy Szökés a 13-as cel-
lából. Tudom, hogy ez hétpecsétes titkok, de azért mégis 
érdekelne, hogy mi a sztori. Elárulhat ebből valamit?

– Történetesen egy magyar férfit játszom benne, akinek a 
testvére meghal Amerikában. Ő pedig kénytelen odautazni, 
mert a testvére munkahelye komoly összeggel tartozik még 
neki. Az USA-ban aztán mindenféle kemény helyzetbe kerül, 
többek között bebörtönzik.

– Ahogy beszél a munkájáról, úgy látom, ebben a közeg-
ben érzi igazán jól magát. Ráadásul – ha jól számolom – öt 
filmben játszik majd: kettő elkészült, egyet most forgat, 
kettőre pedig már szerződése van.

– Ez az öt voltaképpen hat, hiszen Gary Jones azt mondta, ő 
is szeretne velem egy másikat készíteni. Számomra azonban 
az a legfontosabb, hogy mindezt a saját magam erejéből értem 
el, segítség nélkül. Erre vagyok a legbüszkébb.

– A világért se szeretnék a zsebében turkálni, de nyil-
ván mindenkit foglalkoztat a kérdés, hogy abból a ha-
sonlóságból, amit a sorsnak köszönhet, manapság már 
megél-e.

– Talán most kezd beérni a dolog, amire 25 éve várok. De ez 
rengeteg energiába és nem kevés pénzembe került, hiszen az 
elmúlt évekig én csak invesztáltam ebbe. 

– Végül, de nem utolsó sorban: többször is azt nyilat-
kozta, hogy feltett szándéka felkeresni Bronson nyughe-
lyét, ám ez eddig még nem történt meg.

– Jövőre, amikor újra az Egyesült Államokban forgatok, 
mindenképp elmegyek a sírjához. Nemcsak azért, mert ennyi-
re hasonlítunk egymásra, hanem, mert – mint azt már említet-
tem – nálam nagyobb Bronson-rajongó nem létezik.
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OKTÓBER 23.
A Bazilikában tartott szentmisét követően a Gár-
donyi Géza Színházban emlékeztek az 1956-os 
forradalom és szabadságharc eseményeire Eger-
ben. A nemzeti ünnepen kitüntetéseket adtak 
át azoknak, akik kiemelkedő munkát végeztek a 
városért, majd megkoszorúzták az 1956-os em-
lékművet.

Habis László polgármester ünnepi beszédében ki-
emelte: „ez a maroknyi nemzet világtörténelmet 
írt 62 évvel ezelőtt, hiszen a kommunista dikta-
túrák sehol a világon nem működhettek már úgy 
a továbbiakban, mint a 56-os magyar forradalmat 
megelőzően”.

A köszöntőt követően adták át a városi kitünte-
téseket. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak Közgyűlése a testnevelés és a sport területén 
végzett kiemelkedő munkájáért Pro Agria szakmai 
díjat adományozott Kovács Gézának, az Egri Váro-
si Sportiskola igazgatójának. Békési Eszter az Egri 
Úszó Klub úszójának az Eger kiváló sportolója cí-
met ítélték oda, a díjat edzője Török Zoltán vette 
át. A Kiváló egri diák cím kitüntetettje ebben az 
évben Novák Blanka az Eszterházy Károly Egyetem 
hallgatója lett. Eger város jó tanulója, jó spotolója 
elismerő címet vehetett át az egri Neumann János 
Gimnázium két tanulója: Csorba Dominik Péter, az 
Egri Városi Sportiskola sportolója, valamint Tóth 
Rajmund az Eszterházy Szabadidő és Sportegyesü-
let kézilabdázója.

A kitüntetések átadása után dr. Pajtók Gábor me-
gyei kormánymegbízott osztotta meg gondolatait 
az egybegyűltekkel. Úgy fogalmazott: „tisztelettel 
kell emlékezünk és ünnepelnünk a szabadságot, 
melyért 62 évvel ezelőtt fogott újra össze a magyar 
nemzet. Idézzük most magunk elé 1956 októbere 
népfelkelőit, forradalmárait, szabadságharcosait, 
akikben, ha nem testesül meg, nem egyesül egy 
erős nemzeti öntudat a bátorság és a szabadság-
vágy, akkor ma nem lenne mit ünnepelnünk”.

A városi ünnepséget koszorúzás követte a Hat-
vani kapu téri ’56-os emlékműnél.

fotó: vozáry róbert

KÉPVISELŐI ELISMERÉS AZ 1956-OS 
FORRADALOM ÜNNEPÉN

Országgyűlési Képviselői Elismerő Oklevelet és emlékplakettet vehetett át 
Markó Katalin az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkal-
mából Nyitrai Zsolttól.

Köszönet és hála illeti azokat a hősöket, akik kivívták számunkra a szabadságot, 
mert 1956 nélkül nem jöhetett volna el 1989 sem, amikor is teljesültek az 
elődök céljai, és Magyarország szabad és független lett. Szimbolikus jelentősége 
van annak, hogy két cikluson át együtt ülhettem az Országgyűlésben Wittner 
Máriával, a forradalom legendás alakjával – fejtette ki ünnepi beszédében 
Nyitrai Zsolt, miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége országgyűlési képvi-
selője. Kiemelte: az országgyűlési képviselői oklevelet és emlékplakettet min-
dig az kapja, aki munkájával, életével példát mutat a közösségnek. Az évfor-
duló alkalmából ezt a díjat Markó Katalin, az ’56-os Szövetség Heves Megyei és 
Egri Szervezetének elnöke, az ’56-os Szövetség Országos Szervezetének elnöksé-
gi tagja és az egri ’56-os Emlékbizottság tagja vehette át.

Markó Katalin megköszönte az elismerést és ígéretet tett arra, hogy továbbra 
is azon fáradozik majd: a diákok és a pedagógusok minél többet megtudjanak 
a forradalom történetéről.

Az Egri Vár Napja
Az 1552-es hősies várvédelem emléke 
előtt tiszteleg a Dobó István Vármúzeum 
azzal, hogy minden év október 17-én meg-
rendezi Az Egri Vár Napját. Az idei ren-
dezvény különlegességét az adta, hogy az 
intézmény ebben az évben ünnepli fenn-
állásának 60. évfordulóját, sőt a rendezvé-
nyen tartották meg a ,,170 éves a Magyar 
Honvédség„ elnevezésű programsorozat 
megyei záróeseményét is.

2002 óta hagyomány, hogy október 17-én 
megtartják Az Egri Vár napját annak emlé-
kére, hogy 466 évvel ezelőtt ezen a napon 
adta fel a török hadsereg a vár ostromát. 
Ilyenkor minden évben megkoszorúzzák 
Dobó István síremlékét, ingyenes fegyver-
bemutatókat, tárlatvezetéseket és múze-
umpedagógiai programokat tartanak a láto-
gatóknak. 

Az idei program különlegességét az adta, 
hogy a hős kapitányról elnevezett múzeum 
idén ünnepli 60. születésnapját. De a vár 
napján tett ünnepélyes esküt az a 120 ön-
kéntes területvédelmi tartalékos is, akik a 
jövőben járási és megyei feladatokat látnak 
majd el.

Az állandó és időszaki kiállítások mellett 
az év során számos eseménynek ad otthon 
a vár, amely egy friss felmérés szerint to-
vábbra is a legkedveltebb vidéki célpontnak 
számít a turisták körében.
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PORTRÉ

NEM VÁGYOTT EL 
A KATEDRÁRÓL, 

DE VONZOTTA AZ 
ÚJ FELADAT

Beszélgetés Bodnár Gáborral, az EKVI 
igazgatójával egy elismerés apropóján

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT 

Eger Civil Ünnepének megnyitóján több évtizedes, ki-
magasló tevékenységéért Miniszteri Elismerő Oklevelet 
vehetett át Bodnár Gábor, az Egri Közszolgáltatások Vá-
rosi Intézményének igazgatója. Vajon mi minden történt 
azokban az évtizedekben, amelyekre a dr. Kásler Miklós 
tárcavezető által aláírt elismerés indoklása utal? Erről kér-
deztük a kitüntetettet.

– Meglepte, hogy az emberi erőforrások minisztere 
elismerte azt a munkát, amelyet végez? Egyáltalán: fon-
tosnak tartja a kitüntetéseket?

– Rendkívül fontosnak – mondja Bodnár Gábor –, a 
mostaninak pedig különösképp örülök, hiszen ilyen ran-
gos elismerést még nem kaptam a pályám során. Termé-
szetesen tudom, hogy professzor Kásler miniszter úr nem 
ismerheti közelebbről a szakmai munkámat, így azoknak 
is nagyon hálás vagyok, akik helyben érdemesnek találtak 
erre az oklevélre, s felterjesztettek az Emberi Erőforrások 
Minisztériumához.

– Noha májusban már a második ciklusát kezdte az 
EKVI élén, azt megelőzően bő három évtizedig az okta-
tásban dolgozott: tíz évig a Wigner Jenő Műszaki, Infor-
matikai Középiskola és Kollégiumban volt mérnök tanár, 
azután 21 esztendőn keresztül irányította a Hunyadi 
Mátyás Általános Iskolát. Amikor annak idején a jövőjét 
elképzelte, pedagógusként látta magát?

– Nem, mert műszaki pályára készültem, mérnök akar-
tam lenni. De az élet úgy hozta, hogy az iskolában felve-
hettem a pedagógusképzést is. Amikor a tanulmányaim 
befejeztével el kellett helyezkednem, akkor az iskola, az 
oktatás mind anyagilag, mind rendezettségét tekintve 
jobb választásnak tűnt. Ezért egykori középiskolámba, a 
volt Gép- és Műszeripari Szakközépiskolába mentem dol-
gozni, amit a Hunyadi Mátyás Általános Iskola követett. 
Nem bántam meg, hogy így alakult az életem, mert na-
gyon szerettem gyerekek között lenni, amit a pedagógusi 
pályán eltöltött 32 évem is bizonyít.

– Úgy érzem, hogy hiányzik Önnek az iskola légköre, 
főként a gyerekek.

– Ez így igaz. De szerencsére itt, a központi telephelyün-
kön két iskola is van, úgyhogy gyerekzsivajban nincs hiány, 
aminek nagyon örülök.

– Éppen ezért érdekelne: nehéz volt a döntés, hogy el-
vállalja-e az EKVI vezetését?

– Az igazság az, hogy egyáltalán nem vágytam el a Hunya-
diból. Amikor azonban kiderült, hogy az EKVI kapja meg az 
iskolák működtetését, akkor ez a feladat rendkívül vonzó 
lett számomra, hiszen új kihívást jelentett.  Ráadásul kor-
ban is ott voltam, amikor az ember még belevághat valami 
más tevékenységbe. Noha később az oktatási intézmények 
működtetését átvették tőlünk, napjainkra sem szakadtunk 
el teljesen az iskolahálózattól, hiszen egy sor területen 
együttműködünk az Egri Tankerületi Központtal. 

– A világért sem mulasztanám el az alkalmat, hogy 
megkérjem: mondja el, mivel is foglalkozik az EKVI. Ta-
pasztalatom szerint ugyanis az emberek döntő részének 
halvány sejtelme sincs erről.

– Kétségtelen, az egrieknek csak elenyésző része tudja, 
mit csinálunk, jóllehet nagyon nagy többségük – ilyen vagy 
olyan módon – rendszeresen találkozik a munkánkkal. Ott 
vannak például az általunk üzemeltetett óvodák és bölcső-
dék. Aztán említhetném az egészségügyi feladatainkat: így 
a vérszállítást, az orvosi és fogorvosi ügyeletekkel és az is-
kolafogászatokkal kapcsolatos tennivalókat. Van továbbá 
itt a központunkban egy rendkívül erős könyvelői csapat, 

amely a többi önkormányzati intézmény gazdálkodását is 
segíti. Nem is beszélve arról, hogy nyaranta 300-400 gyer-
mek táboroztatását intézzük – az önkormányzati támoga-
tásnak köszönhetően a diákok szülei kizárólag az étkezé-
sért fizetnek –, vagy ott van a közétkeztetés, amely a mi 
koordinációnkkal zajlik. Ebből is látszik: nem csupán sok 
feladatunk van, de a felelősségünk is hatalmas. Ahogyan 
nem hibázhatunk egy-egy vérszállításnál, épp úgy nem en-
gedhető meg, hogy egy bölcsődében ne legyen fűtés vagy 
egy iskolai menzán, netán egy orvosi ügyeleten ne menjen 
minden rendben. Szerencsére nekünk csak a szakmai dol-
gokra kell koncentrálnunk, mivel a város maradéktalanul 
biztosítja a munkánkhoz szükséges feltételeket.

– Ön szerint egy jó vezetőnek milyen tulajdonságok-
kal kell rendelkeznie?

– A leglényegesebb, hogy a kisebb-nagyobb hatalom 
birtokában is ember maradjon. Ami pedig a napi mun-
kát illeti: azt a gyakorlatot követem, hogy egy-egy döntés 
előtt a kollégáim nyugodtan kifejthetik a véleményüket, 
tág tere van a demokráciának. Azonban ha valamiben 
megállapodtunk, már nincs pardon, akkor a kijelölt úton 
kell menni.

– Amikor beszélgetésünk elején a családról kérdez-
tem, hogy van-e már unoka, úgy fogalmazott: sajnos, 
még nincs. Eszerint már felkészült a nagypapa szerepé-
re?

– Abszolút. Én is, a feleségem is. Nagyon várjuk már azt 
a pillanatot, amikor először megpillanthatjuk a kis uno-
kánkat. Előbb-utóbb bizonyosan részünk lesz ebben az 
örömben. Én legalábbis erre kérem a Jóistent.  

NÉVJEGY
Név: Bodnár Gábor
Születési hely, idő: Nagyiván, 
1957. 08. 05.
Munkahely: az Egri Közszol-
gáltatások Városi Intézményé-
nek igazgatója
Család: nős, felesége a Hu-
nyadi Mátyás Általános Iskola 
iskolatitkára; két gyermekük 
van, egy 27 éves lány és egy 30 
éves fiú
Hobbi: szőlészkedés

Széphalmon október 19-én 
– a Magyar Nyelv Múzeuma 
tízéves fennállása alkalmából 
– bemutatták a főiskola tudós 
tanáráról dr. Pásztor Emilről 
(1925–2004) szóló kötetet, dr. 
Szecskó Károly tollából, amely-
nek megjelenését nagy érdek-
lődés övezte. Pásztor tanár úr 
volt a múzeum ötlet adó gaz-
dája, de már csak az alapkőle-
tételt érhette meg. Fia, Pásztor 
Ferenc a bemutatón az intéz-
ménynek ajándékozta édesap-
ja különleges írógépét és kitün-
tetéseit. A Széphalmi Minerva 
Könyvek sorozatban megjelent 
kötet a Kazinczy Ferenc Társa-
ság kiadásában, az Anyanyelvá-
polók Szövetsége támogatásá-
val látott napvilágot. 
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KÖZGYŰLÉS: MÓDOSÍTOTTÁK AZ 
IDEI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETET
Módosították az önkormányzat idei költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendeletet, pályázatot 
írnak ki a Vármúzeum igazgatói posztjára és október 1-től Gay Krisztina személyében új ügyvezetőt nevez-
tek ki a Média Eger Kft. élére – egyebek mellett ezekről a kérdésekről döntöttek a képviselők a szeptemberi 
közgyűlésen.

NYUGODT, TÁMOGATÓ LÉGKÖRBEN 
SOKKAL JOBBAN LEHET DOLGOZNI

„Családbarát munkahely” lett Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma immár nyolcadik alkalommal írt ki pályázatot azok számára, akik el szeret-
ték volna nyerni a „Családbarát munkahely” címet. Idén 48-an érdemelték ki ezt a titulust, köztük költségvetési 
szervek kategóriájában Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. Vajon minek köszönhető a pályázat sikere, 
s miért tartják fontosnak a városházán, hogy családbarát módon működjenek? Többek között erről kérdeztük Mar-
tonné Adler Ildikó alpolgármestert.

A közgyűlés első napirendi pontjaként az önkormányzat 
idei költségvetéséről, végrehajtásának rendeletmódosítá-
sáról tárgyaltak a képviselők. Habis László polgármester 
előterjesztésében elmondta: a módosítás indoka, hogy a 
központi támogatások 111 millió forintos pótelőirányzata 
kell, hogy jóváhagyást kapjon. Az összeg három fő tétele 
a szociális ágazati pótlék 58 millió, a kulturális illetmény-
pótlék 37,3 millió és a bérkompenzáció 12 millió forintja.

Arról is szó esett: Eger élen jár a TOP-os források fel-
használásában. Ezzel kapcsolatban Habis László ugyan-
akkor megjegyezte: az építőiparban komoly áremelkedés 
tapasztalható, ezért nem könnyű a közbeszerzések lefoly-
tatása. Példaként említette, hogy bár a Kertész utcai óvoda 
építéséhez 346 millió forint támogatás áll rendelkezésre, 
az összköltség jóval több, ezért mintegy 130 millió forin-
tos hitelt kellett fölvenni a beruházáshoz. A polgármester 
előterjesztését elfogadták a képviselők. 

Idén 8,2 millió forint tesz ki a helyi iparűzési adó 2%-os 
célirányos felhasználása. Ötven alapítvány, egyesület, in-
tézmény részesül a forrásból, melyek oktató, nevelő mun-
kát, kulturális tevékenységet végeznek. 

Habis László bejelentette azt is, hogy Antal Anett, a 
Média Eger ügyvezetője kezdeményezte munkaviszonya 
megszüntetését szeptember 30-ai dátummal. A képvi-
selők elfogadták azt az indítványt, hogy helyét a jelenlegi 
cégvezető-főszerkesztő, Gay Krisztina vegye át. 

Az önkormányzat a Dobó István Vármúzeum igazgatói 
posztjára pályázatot ír ki. Berecz Mátyás mandátuma év 
végén járt volna le, de szeptember 30-ai dátummal kérte 
munkaviszonya közös megegyezéssel történő megszün-
tetését. Október elsejétől ezért Márton Tímea, korábbi 
műszaki igazgatóhelyettes tölti be a megbízott igazgatói 
posztot.

A képviselők támogatták a Fidesz-KDNP frakcióindít-
ványát, mely szerint jövőre már minden olyan újszülött, 
akinek szülei egri lakóhellyel rendelkeznek, kap babacso-
magot.

Az Egri Ifjúsági Zenei Program támogatásának felosztá-
sát egyhangúlag fogatta el a grémium, majd megszavaz-
ták azt is, hogy Szent József park ká nevezi át a város a 
dr. Agyagási Dezső Gyógyparkot. A Frank Tivadar utca egy 
része pedig a Dr. Agyagási Dezső utca nevet kapja.

– Azt tudni kell – mondja Martonné Adler Ildikó –, hogy a pályá-
zat egyik feltétele egy olyan felmérés megléte volt, amelyben a pol-
gármesteri hivatalban dolgozókat kérdeztük azon kezdeménye-
zésekről, amiket a családbarát munkahely kialakítása érdekében 
eddig tettünk. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy szerintük milyen 
további lépések megtételére lenne még szükség.

– Mit derült ki a válaszokból?
– Például az, hogy a kollégák rendkívül nagyra értékelik azt a 

kéthetes nyári napközis tábort, amelyet évről évre itt, a hivatalban 
működtetünk, és amelynek során a Dobó Katica Nyugdíjasklub 
tagjainak segítségével nem csupán felügyeletet, úgymond „nagyi 
szolgálatot” biztosítunk dolgozóink gyerekeinek, hanem egész 
napos programot is. Ez igen megnyugtató az apukák és anyukák 
számára, akik így nyugodtabban koncentrálhatnak a feladataik el-
végzésére.  Hasonlóan pozitív a fogadtatása azoknak a kulturális 
programoknak is, amelyek látogatását a munkaidőn túli kikapcso-
lódás, a rekreáció jegyében támogatunk. A felmérés ugyanakkor 
rávilágított arra is, hogy a fizikai regenerálódást is fontosnak tart-
ják a megkérdezettek, így a jövőben erre is figyelnünk kell.      

– Nyilván sokakban felmerül a kérdés: miért ilyen lényeges, 
hogy a polgármesteri hivatal családbarát „üzemmódban” mű-
ködjön.

– Több okot is említhetnék. Például tudni kell, hogy a mai fi-
atalok, a pályakezdők nem pusztán a fizetést mérlegelik az elhe-
lyezkedéskor, hanem azt is, hogy olyan helyre kerülnek-e, amely 
támogatja a majdani családalapításukat. De a már itt tevékenykedő 
köztisztviselők teljesítménye szempontjából is meghatározó, hogy 
megfelelő viszonyok közepette tehessék a dolgukat. Meggyőződé-
sem, hogy akár olyan munkakörben dolgozik valaki, ami kreativi-
tást igényel, akár olyanban, melyben naponta ügyfelek sokaságával 
foglalkozik, csak kiegyensúlyozott munkahelyi légkörben képes a 
legjobb teljesítményt nyújtani.

– Ha már az elismerésekről beszélgetünk… A minap az 
idősek világnapja alkalmából tartott ünnepségen egyedüli al-
polgármesterként Ön is kitüntető címet kapott a Nyugdíjasok 
Heves Megyei Szövetségétől. Meglepődött?

– Nagyon, mert engem egy ünnepi köszöntő elmondására kér-
tek fel. Mindenesetre jól esett a dolog.  A polgármester úrral kö-
zösen tartjuk a kapcsolatot az idősek szervezeteivel és mindettől 
függetlenül is igyekszem segíteni őket, legyen szó tárgyi dolgokról 
vagy a támogató jelenlétemről. Úgy vélem – s itt visszautalnék a 
családbarát attitűdre –, hogy a nagymamák, nagypapák a családok 
nélkülözhetetlen alkotóelemei, ahogyan egy egészséges társada-
lom sem képzelhető el az idősek helyének és szerepének megta-
lálása nélkül.
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ÍJÁSZAT

A CÉL: MINÉL MESSZEBB LŐNI!
Az Egri Magazin előző, 2018. októberi számában olvashattak egy összeállítást az egri és Eger környéki íjászok nem-
zetközi „éremesőjéről”. Maradunk az íjászatnál, de a mostani összeállításunk speciálisnak mondható, hiszen ezúttal 
a távlövészet lesz a téma. Prokaj Kiara a Mónus-csapat tagjaként harmadik éve rendszeresen részt vesz az Amerikai 
Egyesült Államok Távlövő Bajnokságán. Jó szokásához híven minden évben világcsúcsot lő valamelyik kategóriában. 
Így volt ez az idei versenyen is.

SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN

SPORT

AUGUSZTUS 31. – SZEPTEMBER 1.  USA Távlövő Bajnokság, 
Bonneville Range, Utah – World Archery Championships
Prokaj Kiara – World Archery Federation világrekord: 578,5 m 
– 45 fontos céllövő csigás íj (korábbi, 2005-ös rekord: 482,86 m).

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Pásztorvölgyi Iskola volt 
diákja immár oszlopos tagnak tekinthető Mónus József 
többszörös világrekorder csapatában. Ha valaki végigbön-
gészi az Íjász Világszövetség (World Archery) aktuális világ-
ranglistáját, a távlövők között a sok amerikai és brit sportoló 
között négy magyart is talál: ezek egyike Prokaj Kiaráé, aki 
2016-ban – még juniorként – indult először az Egyesült Ál-
lamok távlövő bajnokságán, akkor rögtön egy felnőtt világ-
rekorddal nyitott. Ebben a szakágban ez a legnagyobb presz-
tízsű verseny: csak az itt, vagy Angliában elért eredmények 
számítanak hiteles világrekordnak ennél a világszövetség-
nél, a világranglistára csak ezek az eredmények kerülhetnek. 
A másodéves orvostanhallgató Kiara az elmúlt években két 
felnőtt – és egy junior – World Archery világrekordot lőtt 
itt. Ehhez most egy újabbat szerzett, méghozzá úgy, hogy egy 
2005-ös rekordot sikerült majdnem 90 méterrel túllőnie. Ez 

azért is nagy fegyvertény, mert más kategóriákban centimé-
terekkel, esetleg néhány méterrel döntenek csúcsokat.

– Nagyon örültünk, mert most először lőttünk olyan íjka-
tegóriában, ami céllövő csigás íj – nyilatkozta az immár há-
romszoros World Archery világrekorder Prokaj Kiara. – Tavaly 
modern amerikai longbow-val, előtte olimpiaival sikerült re-
kordot felállítanom. Az egyetem mellett Pesten Mónus Lacival 
edzettem, amennyit tudtam. A távlövés gyakorlására itt nem 
nagyon volt lehetőségem, ezért Hajdúnánáson, az edzőmmel, 
Mónus Józseffel nyáron külön is tréningeztünk. Hiába javítot-
tam majdnem 100 métert, úgy érzem, ebben a kategóriában 
még van tartalék. Nem kizárt, hogy egyszer ezt még újralövöm.

A nőknél és a férfiaknál a World Archery-nál, azaz a világ 
legnagyobb íjászszervezeténél hét nagy kategóriában lehet 
világrekordokat felállítani. Ezeken beül, az íjak erősségétől, 
vagyis a feszítőerejétől függően – amit jellemzően fontban 
adnak meg – további rekordlehetőségek vannak. Például a 
céllövő csigás íjaknál 45 és 60 fontos íjjal is lehet lőni. A fel-
nőtt nőknél így sokkal több rekordlehetőség van. Ebből hár-
mat most Prokaj Kiara tart.

Az idei amerikai távlövő bajnokságon Kiarán kívül Mónus 
József, Mónus László és Mónusné Ruszin Anna is világrekor-
dot lőtt.

ÍJÁSZ TÁVLÖVŐ VILÁGREKORDOK 
(Utolsó frissítés: 2018. október 8.)

Felnőtt nők

35 fontos olimpiai íj
1. Prokaj Kiara: 397,01 méter (2016. szep-
tember 2., Bonneville Range, USA). 2004-es 
csúcsot döntött meg 22,5 méterrel. Meg-
jegyzés: ez egyben junior világcsúcs is!

Korlátlan erejű modern amerikai longbow íj
1. Prokaj Kiara: 355,59 méter (2017. szep-
tember 1., Bonneville Range, USA). 2010-es 
csúcsot döntött meg 20,08 méterrel.

45 fontos céllövő csigás íj
1. Prokaj Kiara: 578,5 méter (2018. szep-
tember 1., Bonneville Range, USA). 2005-ös 
csúcsot döntött meg 89,64 méterrel.

Prokaj Kiara és Mónus László A Farkas-csapat
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A Bor és Piac szakmai magazin 2012 óta minden évben 
kihirdeti a Magyarország Legszebb Szőlőbirtokai versenyt. 
Idén is három – kis-, közép- és nagybirtok – kategóriá-
ban lehetett szavazni a nevezőkre. 2018-ban a közepes 
nagyságú kategóriában a szakmai zsűri és a borkedvelő 
közönség egyaránt a Tóth Ferenc Pincészetet találta a leg-
jobbnak.

Szakács László a Bor és Piac kiadó igazgatója az ünnepé-
lyes díjátadón arról beszélt, hogy évről évre több tízezren 
szavaznak arról: melyik legyen hazánkban a legszebb 
szőlőbirtok. A tíz-tizenegy tagú szakmai zsűri pedig végig-
járja a közönség által kiválasztott birtokokat és egy száz 
pontos szempontrendszer szerint értékeli. 

Az idén fennállásának 35. évfordulóját ünneplő Tóth 
Ferenc Pincészet kapta a legtöbb voksot. Tóth Katalin, 
ügyvezető azt mondta: nagyon büszkék az elismerésre, 
ugyanakkor egy folyamatos belső kényszert is jelent majd, 
hogy méltóak maradjanak a kitüntető címhez. „Sokkal 
jobban kell tenni minden nap a dolgunkat, mert ez a fela-
datunk és mi ezt nagyon szeretjük” – mondta.

Az idei Egri Bikavér ünnepen az alapító Tóth Ferenc 
lett az év egri szőlőtermelője, az Egri Leányka Superi-
or 2016 boruk aranyérmes lett a Mundus Vini német 
borversenyen, illetve a pincészet Várvédője is remekül 
teljesített, hiszen aranyérmet kapott Bordeauxban.

MAGYARORSZÁG 
LEGSZEBB SZŐLŐBIRTOKA

RANGOS ELISMERÉST VEHETETT ÁT A TÓTH FERENC PINCÉSZET

SZERZŐ: GAY KRISZTINA FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT, KORSÓS VIKTOR

Középbirtok kategóriában idén Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka lett a Tóth Ferenc Pincészet. Az ünne-
pélyes átadón elhangzott, hogy hatalmas elismerést jelent ez a borászat számára, hiszen nem csak a szakmai 
zsűri, hanem a borkóstoló közönség is voksolhatott a pincészetekre.

HÍRLEVÉL
A DÉLI IPARTERÜLET ALAPINFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer 
keretében megjelent „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című felhívásra, ennek keretében a „Déli iparterület alapinfrastruktúra fejlesz-
tése” (TOP-6.1.1-15-EG1-2016-00001) című projekt megvalósításához 1 200 000 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

Eger déli iparterülete városszerkezeti szempontból kedvező he-
lyen alakult ki, mert közúton és vasúton is elsőként érhető el 
a közlekedési fővonalak irányából. A város lakóterületei, köz-
ponti részei, intézményei szempontjából a gazdasági területek 
kedvezőtlen hatásai ugyanakkor kevéssé, vagy egyáltalán nem 
jelentkeztek. A déli iparterület magja még kevéssé igénybe vett, 
alulhasznosított terület, ennek oka az, hogy az Eger–Füzesa-
bony vasúti fővonal, a rendező pályaudvar és az Eger–Putnok 
vasútvonal által közre zárt, jelentős, mintegy 20 hektáros terület 
feltárása ez idáig nem volt biztosított. A MÁV Zrt.-vel folytatott 
tárgyalások során Eger Önkormányzatának lehetősége nyílt a 
régen eltervezett fejlesztés megvalósítására.

A megyeszékhely életében stratégiai fontosságú cél a mun-
kahelyteremtés és a város gazdasági potenciáljának növelése. 
A gazdaságfejlesztés a város hagyományaira épülő, a területi 
adottságokat is jobban kihasználó iparfejlesztéssel valósítható 
meg. Erre az ipari termelésbe bevont városrészek közül a déli 
iparterület, s azon belül is a régi rendező pályaudvar és térsé-
ge, valamint az egykori, kertészeti területek és az Andornaktá-
lyához közeli beépítetlen telkek a legalkalmasabb helyszínek. 
Itt barna- vagy zöldmezős iparterület-fejlesztésekkel, megfelelő 
átalakítással értékes területek nyertek. A TOP forrásaiból meg-
valósult fejlesztés keretében a szomszédos települések irányába 
egy térségi ipari-gazdasági övezet kialakítására nyílt lehetőség. 
A projekt megvalósításával kiépült Eger déli iparterületének alap-
infrastruktúrája, amely kulcsfontosságú a munkahelyteremtő be-
ruházások szempontjából.

A PROJEKT AZ ALÁBBI ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁLATOKAT 
TARTALMAZTA

A déli iparterületet feltáró út fejlesztése három szakaszra bontható. 
Az első szakasz a Faiskola út – Szövetkezet út kereszteződésénél 
kialakított új csomóponttól keleti irányban, a Füzesabony–Eger 
vasútvonal kereszteződéséig tart. Itt egy fénysorompóval biztosított 
kereszteződés is létrejött. Ehhez kapcsolódóan megtörtént a MÁV-
felsővezeték kiváltása az átjáró környezetében. A második szakasz 
nyomvonala a Füzesabony–Eger vasútvonal kereszteződéstől a 
Külsősor utca jelenlegi végpontjáig tart. A harmadik szakasz a vas-
úti pálya keleti oldalán haladva a Külsősor út felújítását tartalmazta.

A déli ipari terület fejlesztése magában foglalta a Faiskola úttól 
északi irányba indulva csapadékvíz-csatorna építését. Az új úthoz 
kapcsolódóan a hírközlési hálózat, a csapadékcsatorna, közvilá-
gítás kiépítése tervezett, továbbá a szakaszhosszon termálvíz- és 
0,4 kV elektromos kábelkiváltás valósult meg. Az épülő út mentén 
több buszöböl létesült, valamint személy- és teherautó-parkoló 
épült. A meglévő földárkok tisztítása, profilozása is a projekt része.

A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával a 
Széchenyi 2020 
program kere-
tében való-
sult meg.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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„NEM KELL HAZAMENNETEK, 
DE INNEN HÚZZATOK EL!”

Mondhat-e még újat egy feltörekvő tehetség története a mának? Avagy a feldolgozás feldolgozásának a 
feldolgozása…

Az  A Star is Born  című film eredetije 1937-ben került forgalomba, Magyarországon  Új csillag született  címen vált 
ismertté, és 1938-ban két Oscar-díjat nyert, amiből az egyik a legjobb eredeti történet. A mű azóta több feldolgozást 
is megélt: a Csillag születik 1954-ben bemutatott musical változata például hat Oscar-jelölést kapott, majd 1976-
ban Barbra Streisand főszereplésével mutatták be, most pedig Bradley Cooper rendezésében láthatja a közönség.

SZERZŐ: VERES PETRA

Ennyi feldolgozás után eredeti törté-
netről már régen nem beszélhetünk, de 
a remake-ek reneszánszának korát élő 
Hollywood részéről talán mégsem fö-
lösleges az újragondolás. Nyolcvan év 
alatt rengeteget változott a technika és 
maga a zeneipar is, de a rendíthetetlen 
fanok és a rajongásuk „tárgya”, a sztár 
talán annál kevesebbet. A remake-ben 
olyan elődök után, mint Janet Gaynor, 
Judy Garland és Barbra Streisand, most 
korunk popikonja, Lady Gaga mutatja 
be a magasba emelkedés útját. A csillo-
gás mellett, ha csak egy pillanatra is, az 
árnyoldal is felsejlik: hogy miként készül 
egy sztár, és hogyan gyártana a zeneipar 
az ösztönösből általánost, a természetes-
ből művit, a tehetségből pedig gagyit. 
Már, ha hagyják.

Szerencsére a Lady Gaga alakította 
Ally elegáns ízlése győzedelmeskedik. A 
külseje és legfőképpen az előadása „fel-
turbózására” tett kísérletek ellenére is a 
helyükre találnak a dallamok és a szöve-
gek. Hiába próbálják háttértáncosokkal 
együttműködve bohóckodásra kénysze-
ríteni a hősnőt – akinek a puszta jelenléte 
és hangja is elegendő lenne a színpadon 
–, a „popsztár csinálás” futószalagján sem 
tudják középszerűvé egyszerűsíteni. Ally 
nemcsak előad egy dalt, hanem ott áll 
mögötte szívvel-lélekkel ő maga is. A csil-
laggá válásának útja közben a dalszer-
zés, az együtt zenélés örömét is látjuk: 
a közös munka iránti őszinte tiszteletet 
és alázatot. Lady Gaga és Bradly Cooper 
párosát egyébként nemcsak előadóként, 
hanem dalszövegíróként és zenei produ-
cerként is jegyzik a stáblistán.

Érdekes, ahogy a hősnő a tolakodó ra-
jongókhoz viszonyul a filmben. Aki nem 
ismeri Lady Gaga életútját, annak is hite-
les lehet a felháborodása, amit a kérdés 
nélküli sunyi fotók és a rámenős, tapin-
tatlan közeledések váltanak ki belőle. 
Az alakítása láttán felmerülhet a kérdés, 

vajon hányszor csorbulhatott már a sze-
mélyes tere a szimpatizánsai miatt.

A leginkább szembetűnő különbség 
a  Csillag születik  feldolgozásai között, 
hogy a 2018-as filmben szerethetőbbek 
a karakterek. Ennek az lehet az egyik 
oka, hogy a szereplők hátterének kidol-
gozottságában is élen jár az idei alkotás. 
Itt sokkal többet tudunk például a hősök 
családjáról, múltjáról, illetve a Bradley 
Cooper alakította Jackson Maine alko-
holizmusának az okai ról, mint mondjuk 
a ’76-os verzióban. Így indokoltabb, ért-
hetőbb és hatásosabb a végkifejlet is. 
Bradley Coopert három egymást követő 
évben is Oscar-díjra jelölték a színészi 
munkájáért, a  Csillag születikben pedig 
a játéka mellett rendezőként is bemu-
tatkozik. A mozikban kizárólag magyar 
szinkronnal vetítik, pedig ez az a film, 
amit eredeti nyelven is látni kell, de egye-
dül emiatt maradt bennem hiányérzet.

Bár rengeteg remake készül, amik fő-
ként amerikai kezek alól kerülnek ki, ta-
lán indokolatlanul sokszor gondolnak 
újra, vagy inkább színeznek át története-
ket. De az, hogy bár sokan előre ismerjük 
a szereplők sorsát, mégis együtt izgulunk 
velük, egyszerre szisszenünk fel, és érez-
zük kínosan magunkat, azt feltételezi, 
hogy a Csillag születik ma is megállja a 
helyét. Úgy képes bemutatni a zenészek 
érzelmeit, konfliktusait és szenvedélyeit, 
hogy ajánlott zsebkendővel is készülni, 
legalábbis az alapján, hogy engem „kör-
bebőgtek” a mellettem ülők a moziban.

A címben szereplő felszólítás a filmben 
hangzik el – és bár ott nem a Hollywood-
ban manapság divatos remake-gyártásra 
vonatkozik, – ebben a környezetben én 
határozottan az új Csillag születik mellett 
voksolnék: nyugodtan maradhat.

Csillag születik  135 perc, 2018
Rendező  Bradley Cooper
Főszerepben  Lady Gaga, Bradley Cooper
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Telekom üzlet Eger: Telekom Partner: Térerő 2000 Kft. (Tesco)
Eger, Törvényház utca 4. (Agria Park) Eger, Rákóczi Ferenc utca 100. 
H–Szo: 9:00–19:00  V: 10:00–18:00 H–Sze: 9:00–20:00  Cs: 8:00–20:00  P–Szo: 9:00–20:00  V: 9:00–19:00
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Nem kísérlet, valóság!

Játssz lottózóban, interneten vagy Okoslottón! www.keno.hu

Nyerj naponta
akár 1 milliárd forintot a Kenóval!

Mindennapos jelenség!

KENO reminder sajto 200x285.indd   1 2018. 09. 20.   16:15

ORSZÁGOS MÁSODIK HELYEZÉST 
ÉRTEK EL AZ EGRI KÓRHÁZ ÁPOLÓI
Második helyezést értek el az egri ápolók az országos megmérettetésen, melyen Heves megyét képviselték. A Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos Szervezete kilencedik alkalommal rendezte meg az immár hagyomány-
nyá vált Hivatásunk Mesterei vagyunk című országos szakmai vetélkedő döntőjét Budapesten. A területi vetélkedő-
kön I. helyezést elért négy fős csapatok indultak a versenyen, ahol húsz csapat mérte össze a tudását. Heves megyét a 
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Kardishock nevű csapata képviselte.

A megmérettetés a korábbi évekhez hasonlóan, el-
méleti és gyakorlati feladatokat tartalmazott. A gya-
korlat helyszínét a Lurdy-Ház különtermében ala-
kították ki,  a Semmelweis Egyetem által biztosított 
demonstrációs eszközök segítségével. Az egri szak-
dolgozók mindössze három ponttal maradtak el az 
első helyezett eredményétől, tudásuk legjavát adták 
és érték a második helyezést.

A Kardishok csapat kapitánya Molnár Tünde OKJ 
ápoló, diabetes szakápoló  Kardiológiai osztály, a 
csapattagok: Gulyás Melinda diplomás ápoló Kar-
diológiai osztály,  Szerediné Szabó Gabriella inten-
zív betegellátó szakápoló, angiológiai és kardioló-
giai szakasszisztens, rendelőintézeti szakrendelés, 
Csutorásné Tóth Natália: kardiológiai szakasszisz-
tens, rendelőintézeti szakrendelés, képviselték.

IMPRESSZUM Egri Magazin, 11. évfolyam 11. szám (2018. október 26.) • Kiadja a Média Eger Nonprofit Közhasznú Kft., 3300 Eger, Törvényház 
u. 15., telefon: (06 36) 419-999, web: www.mediaeger.hu • Főszerkesztő: Gay Krisztina • Felelős kiadó: Média Eger Nonprofit Közhasznú Kft. • 
Marketingmunkatárs, hirdetésfelvétel: Major Ildikó, telefon: (06 30) 254-0755, e-mail: egrimagazin@mediaeger.hu • Lapunk következő száma 
2018. november 30-án jelenik meg. • A szerkesztőség az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget! • A lap megjelenik 
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Vozáry Róbert • Nyomdai munkák: Délkelet-Press Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

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 

MUNKAVÁLLALÓKAT 

a következő munkakörök 
betöltésére:

takarító kisegítő • varrónő • 
ügyfélkapcsolati munkatárs • 

masszőr • pedikűrös

Az önéletrajzokat várjuk a 
horizontalapitvany@gmail.com 

e-mail címre!
Tel.: (06 20) 96-777-20
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BőveBB információ és az elfogadóhelyek listája: 
www.agriapark.hu

NYITVA: MINDEN NAP 10–18 ÓRÁIG (SZÜLINAP AKÁR 20 ÓRÁIG) 

JÁTSZÓHÁZ BELÉPŐJEGY: 400 FT-TÓL

JÁTSZÓPARK BELÉPŐJEGY: 300 FT/GYERMEK

HELYSZÍN: EGER, TŰZOLTÓ TÉR, TŰZOLTÓ MÚZEUM UDVARA 

INFÓ: FACEBOOK.COM/JATSZOHAZTUZTORONY

Foglalkoztatási támogatások és 
együttműködési lehetőségek 

MUNKÁLTATÓKNAK
A TOP Foglalkoztatási Paktum keretében többféle támogatási 
lehetőséget vehet igénybe munkáltatóként:

 Bérköltség támogatás
  Foglalkoztatás bővítését 

szolgáló támogatás (bértámo-
gatás)

 Képzési támogatás
 Helyközi utazási támogatás

A programokban részt vevő vál-
lalkozások segítséget kaphatnak 
humán erőforrás toborzásában, 
felvételében, fejleszthetik vállalkozásukat és hozzájárulhatnak a térség 
gazdasági fejlődéséhez.

ÉLJEN A LEHETŐSÉGGEL!

Keresse a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályát vagy 
a paktumirodát!

Bővebb információ:
Paktumiroda
Mészáros Ákos
(+36 36) 516-092
https://paktum.evkft.hu

TOP-6.8.2-15-EG1-2016-00001 
Eger Megyei Jogú Város 
Foglalkoztatási Paktuma

Európai Szociális
Alap

NEM TALÁL MUNKÁT?
Valamelyik igaz Önre?
  alacsony (legfeljebb általános) 

iskolai végzettségű
  25 év alatti fiatal, vagy 30 év alatti 

pályakezdő álláskereső
 50 év feletti
  GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról 

visszatérő, vagy legalább egy gyer-
meket egyedül nevelő felnőtt

  foglalkoztatást helyettesítő támo-
gatásban részesülő

 több hónapja állás nélkül
 megváltozott munkaképességű
 roma nemzetiséghez tartozó
  inaktív (nincs munkaviszonya, nem tanul, nem regisztrált munkanélküli)

A TOP Foglalkoztatási Paktum keretén belül állásokat, képzési lehető-
ségeket ajánlanak, támogatást nyújtanak vállalkozás létrehozá-
sához, valamint komplex tanácsadással segítik az Ön elhelyezke-
dését.

MINDEN SZOLGÁLTATÁS TÉRÍTÉSMENTES!

Hol? Keresse fel a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási  Főosztá-
lyát vagy a Paktumirodát!

Bővebb információ: 
Paktumiroda
Mészáros Ákos
(+36 36) 516-092

TOP-6.8.2-15-EG1-2016-00001 
Eger Megyei Jogú Város 
Foglalkoztatási Paktuma

Európai Szociális
Alap

EGER / A TE TÖRTÉNETED

I. EGRI 
VLOGGER NAP 
ÉS SLIME SHOW

MÁRAI KÖZPONT
SZÉPASSZONYVÖLGY
NOVEMBER 3. SZOMBAT
9.00 ÉS 14.00
ERDÉLYI MÓNIKA ÉS MOLLI / 
KARIN DRAGOS / MARIS / 
KLAUDIA / SZABYEST

BELÉPŐ ELŐVÉTELBEN: 3000 FT / A HELYSZÍNEN: 4000 FT
JEGYEK KORLÁTOZOTT MENNYISÉGBEN A TIXA.HU-N ELÉRHETŐK

WWW.MARAI-EGER.HU

MÉDIA
 

PROGRAMOK
     

ELADÓ KORÁBBI EGERVIN PINCÉSZET ÉS BORÁSZATI ÜZEM
Eger történelmi belvárosának szélén, a Verőszala utcai pincesor ele-
jén található, korábban Egervin borászat néven ismert ingatlan 10 
épülettel és a hozzá tartozó 4,5 km hosszú pincerendszerrel. 

Típus: Ipari  Épület terület: 4 967 m2  Telek terület: 27 557 m2

EGER, VERŐSZALA U. 1–3. Irányár: 350 000 000 HUF

WWW.DAV-INGATLAN.HU  (+36 1) 477-8800  
ELADÓ ÜZLETHÁZ ÉS RAKTÁR
Volt épületgépészeti áruház két szintes eladótérrel és a hozzá tartozó 
raktárral, tehergépkocsi-beállóval eladó. Parkolás az üzlet előtt bizto-
sított. Az ingatlan kiadó, bérletre vonatkozó irányár: 450 Ft + ÁFA/m2.

Típus: Kereskedelmi  Épület terület: 614 m2  Telek terület: 2 615 m2

EGER, OSTOROSI ÚT  Irányár: 69 000 000 HUF
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FÓRUM
EURÓPA 
JÖVŐJÉRŐL

• BIZTONSÁG
• KULTÚRA
• NEMZETI 

ÖNRENDELKEZÉS

ELŐADÓ:

Rákossy Balázs
a Pénzügyminisztérium államtitkára

IDŐPONT:

2018. október 30.
18:00

HELYSZÍN:

3300 Eger,
Dobó István tér 2.

Eger
Városháza, díszterem

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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