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VÉNASSZONYOK NYARA
Harminc fok van a teraszon, ahová odasüt a nap. Szeptember 20-át írunk. 
Bolond idő… kérdezem a szomszédot, aki némileg idősebb nálam: emlék-
szik-e ilyen őszkezdetre? Hát, ő sem. Pedig hivatalosan véget ért a nyár. A 
gyerekek újra beültek az iskolapadba, bár élményekkel telve és feltöltőd-
ve, mégis számolva a napokat a következő szünetig. Erre még a szikrázó 
napsütés is csábítja a lelküket vissza a nyárba. Pedig alig négy nappal 
az évnyitó után már írják a felmérőket, hogy kiderüljön: az előző év tan-
anyagából mennyit fújt ki belőlük a nyári szellő. Jön a különórák, edzések 
és felkészítők végeláthatatlan sora. Beindult a mókuskerék. De azért a 
szünetekben a folyosón még hangos a kacagás, előkerülnek a nyári szto-
rik és élménybeszámolók. A kamasz srácok méregetik egymást, ki meny-
nyit nőtt, erősödött a nyáron, a lányok meg napbarnított bőrrel fecsegnek 
a „pasizós sztorikról”. Ahogy egyre rövidebbek lesznek a nappalok, úgy 
halkul majd el ez a zsibongás. Megállíthatatlanul beköszönt az ősz. A ter-
mészet szépséges színekbe öltözik és kirándulásra csábít. Csak kibírjuk 
valahogy az őszi szünetig!
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HÍREK

VÁLTOZÁSOK
Átalakul a jegyértékesítés és utastájékoztatás

SZEPTEMBER 3.
Eger is csatlakozik a 2019 végéig megvalósuló országos 
interaktív jegyértékesítő és utastájékoztató rendszer-
hez, ezért nem reformálták meg a buszpályaudvaron az 
átépítéssel együtt a pénztárakat is. A Középkelet-magyar-
országi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója, Uti 
Csaba korábban közölte azt is: a járműpark tekintetében is 
folyamatos fejlesztés várható.

TÁMOGATÁS
Lezárult az Egri Ifjúsági Zenei Program második 
fordulója

SZEPTEMBER 4.
Közel 1,5 millió forintra pályázhattak az Egri Ifjúsági Zenei 
Program második fordulójában indulók. Idén a legtöbben 
hangfelvétel készítésére kértek a támogatásból. Emellett 
16 koncert szervezéséhez és 4 videóklip legyártásához 
igényeltek forrást a város zenészei, akik közül többen nem 
először kaptak segítséget. A 2014-ben indított program 
célja a fiatal és amatőr művészek munkájának támogatása.

TURIZMUS
Egyre jobban teljesít Eger

SZEPTEMBER 14.
Júliusban, augusztusban, sőt szeptemberben is kiemel-

kedő értékeket mutatott a szálláshelyek foglaltsága a 
városban. Nagyrészt belföldről érkeztek a vendégek, akik 
egyre több szolgáltatást vettek igénybe, de sokan jöttek 

Ázsiából, Cseh- és Lengyelországból, valamint Szlová-
kiából is. Augusztusig 107 új magánszállás jelent meg a 

piacon, ami azt jelenti, hogy az egriek bíznak a turizmus 
vonzerejében.

KORSZERŰSÍTÉS 
Megújul a város szennyvízcsatorna-hálózata

SZEPTEMBER 14.
Több mint 4,7 milliárd forint vissza nem térítendő támoga-

tást nyert Eger a város szennyvízelvezetésének és -tisztí-
tásának fejlesztésére, illetve korszerűsítésére. Jelenleg a 
tervek kidolgozásán és az engedélyeztetésen dolgoznak 

a szakemberek. A kivitelezési munkák 2020. decemberéig 
tartanak majd. Ennek során a város szennyvízcsatorna-há-

lózatának közel 8 km-es szakaszát építik újjá.

PIKNIK
Egy napra összejöttek a hajdúhegyiek 

SZEPTEMBER 17.
Második alkalommal rendezték meg a Hajdúhegyi és 
Felső-károlyvárosi pikniket. A városrészek lakói a jó han-
gulatú beszélgetések mellett ezúttal süteményversenyt 
is tartottak. Habis László polgármester az eseménnyel 
kapcsolatban azt mondta: folyamatban van egy uniós 
program is a városban, amelynek célja a hasonló rendez-
vények támogatása, valamint a közösségi terek, találkozá-
si pontok fejlesztése.

DÍSZLÖVÉS
Krüzsely Gábor sütötte el a szakállas puskát

SZEPTEMBER 19.
Rövid oktatást tartottak az Egri Vitézlő Oskola tagjai 
Krüzsely Gábornak, hogy leadhassa az immár hagyomá-
nyos 15 óra 52 perckor eldördülő díszlövést a várból. A 
festő- és grafikusművész Nyitrai Zsolt, Eger és térsége 
országgyűlési képviselője felkérésére ragadta meg a 
szakállas puskát. A díszlövést április és október között 
minden nap hallhatják az egriek az 1552-es ostrom és dia-
dal emlékére.

CÉLEGYENESBEN 
Elindul a látványelemek kivitelezése

SZEPTEMBER 21.
Elkezdték bontani a Minaret körüli állványzatot és az 

épület köveinek utolsó ellenőrzését végzik a szakembe-
rek. A következő hetekben rendezik és látványelemek-
kel díszítik a Minaret körüli közterületet. A tervek sze-
rint ősszel ismét átadják a látogatóknak a műemléket. 

Az elvégzett munkálatok során többek között megerő-
sítették az épület szerkezetét és alapozását, elvégezték 

a szigetelést és az erkély burkolata is megújult.

HAGYOMÁNY
23. alkalommal ünnepeltek az egri civilek

SZEPTEMBER 21.
Több mint 70 szervezet részvételével rendezték meg 

a XXIII. Eger Civil Ünnepet. Az esemény mottójával 
ezúttal a kormány által meghirdetett Családok évéhez 
kapcsolódtak. Az ünnepen átadták a „Virágos Egerért, 

Szép Környezetért” és a „Legszebb konyhakert” verse-
nyek díjait is. Egyúttal bemutatták a Praxisközösséget, 

melyben 11 ezer paciens kap lehetőséget életmódbeli 
tanácsadásra 2020 év elejéig.
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AMIRŐL BESZÉLNEK

A VONZÓ ÉS 
CSALÁDBARÁT 

EGER A CÉL
ÓVODA ÉS PARKOLÓ ÉPÜL, ÜGYELNEK A 

GYALOGOSOK ÉS KERÉKPÁROSOK BIZTONSÁGÁRA
Folytatjuk az olvasóink által kedvelt interjú-sorozatot, melyet Habis László polgármester úrral a nyáron indítot-
tunk. Eddig megjelent írásainkban a városvezető aktuális képet adott a folyamatban lévő, illetve tervezett fejlesz-
tésekről, az egri beruházások stratégiai irányairól is. Íme, a következő darab, melyet a teljes kép kedvéért most is 
gazdagon illusztrálunk fotókkal.

FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

– A két nyári beszélgetés során az utakat és a közle-
kedést érintő témák mellett már jó néhány területet 
sorra vettünk. Van olyan ágazat, amiről nem esett 
szó?

– Talán nincs ilyen, hiszen a tervezett fejlesztéseink 
minden városrészt és minden ágazatot érintenek. Szó 
esett ipari- és közlekedési infrastruktúráról, a szociá-
lis szféráról, sportról, turisztikáról, az egészségügyi 
alapellátásról is. Ami például kulcsfontosságú előrelé-
pés az elmúlt időszakhoz képest: elhárult minden jogi 
akadály a komplex egészségügyi központ építése elől, 
így a Lajosvárosban egy minden igényt kielégítő, 21. 
századi szolgáltató ház jön létre. Itt kap majd helyet két 
felnőtt és két gyermekorvosi körzeti rendelő, valamint 
egy védőnői tanácsadást ellátó szakmai csoport. Volt 
azonban más, komoly kihívást jelentő feladat, hiszen 
mindez a jelenleg még működő, Köztársaság téri óvoda 
helyén épül fel, így a gyermekek ellátásáról, a szülőkkel 
és a dolgozókkal egyeztetve, megnyugtató módon kell 
gondoskodnunk. Tudjuk, hogy minden szülő számára 

a legfontosabb az, hogy legféltettebb kincsét, a gyerme-
két jó kezekben és jó körülmények között tudhassa. Így 
– több lehetőséget mérlegelve és a családok kéréséhez 
igazodva – született meg a javaslat, hogy az Ifjúság úti 
óvodaépületben nyújtsunk ellátást a gyermekeknek. A 
létesítményben változatlan összetételben, csoportbon-
tás nélkül elfér a Köztársaság téri intézmény valameny-
nyi óvodása. A kicsikről természetesen minden esetben 
a megismert, megszokott óvónők gondoskodnak majd, s 
ez az átmeneti időszak a reményeink szerint legfeljebb 
1,5 évig tart: ekkorra felépül a teljesen új, lajosvárosi 
óvoda a Pozsonyi úton.

 
– A lajosvárosi egészségügyi beruházás ezek sze-

rint az ősz folyamán elkezdődik?
– A beruházás igen, hiszen az bontással indul majd, 

az építkezés azonban már a 2019-es év programja lesz. 
A régi, korszerűnek már a legnagyobb jóindulattal 
sem nevezhető házat várhatóan novemberben kezdik 
bontani a Köztársaság téren, ekkorra várható, hogy 
az óvodások elfoglalják átmeneti helyüket a közelben, 
a szülőkkel egyeztetett helyen. Ezt követi jövő évben 
az építkezés. Úgy vélem, hogy a felsorolt fejlesztések 
stratégiai jelentőségűek a lajosvárosiak számára. A vá-
rosrész orvosi rendelői általában társasházak aljában 
működnek, adottságaikból fakadóan nem képesek arra, 
hogy 21. századi színvonalon lássák el az érintett egri 
lakosokat. A gyermekek korszerű ellátása, az új óvodák 
építése ugyancsak kulcskérdés, ha a város megtartó ere-
jéről, az Egerben oly fontos, családbarát gondolatról és 
élhető városról beszélünk.

– Folytathatjuk a sort az egykori hajléktalanszálló 
helyén, ahol viszont már dolgoznak a munkagépek. 
Itt mi készül?

– A Kertész út 100. szám alatt ugyancsak egy teljesen 

új, négycsoportos, 80 gyermek befogadására alkalmas 
óvoda épül, s itt már az alapozáshoz szükséges mun-
kákat végzik. Az eddig felsoroltak a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Programban (TOP) Eger ren-
delkezésére álló forrásból valósulnak meg, s összesen 
mintegy 1,3 milliárd forintos beruházási összértéket 
képviselnek. Az önkormányzat a két óvoda és a lajosvá-
rosi egészségügyi komplexum létrejötte érdekében 235 
milliós hitelfelvételt is vállal.

– Ha a közterületen zajló út- és közműfejlesztések 
nyomán visszatérünk jól megszokott nyári témánk-
ra, a közlekedés helyzetéhez, akkor szép dolgokat is 
láthatunk, ugyanakkor az autósok és a busszal járók 
szempontjából – egyelőre – még csak kisebb előrelé-
pést tapasztalhattunk.

– Nyilvánvalóan a Csiky utcára gondol. Jó hírem van: 
október első hetében megnyílik a teljes terület, vissza-
térhetnek a helyi buszjáratok is és megközelíthetővé 
válik a Barkóczy út felől a két gimnázium, a kórház, a 
posta, a piac is. Ezzel együtt tény, hogy október vége a 
szerződés szerinti, kivitelezési határidő, s talán ezt nem 
hangsúlyoztuk eléggé, mert mi magunk is azt szerettük 
volna, ha iskolakezdésre megnyílik a terület. Az élet 
nagy rendező: jócskán voltak meglepetések a Maczky és 
Csiky utcában is, például az, hogy a vízműnek egy-egy 
régi ingatlan esetében még el kellett végeznie a szenny-
vízbekötést. Szükség volt egyes pontokon a szenny-
víz- és csapadékvíz-rendszer precíz szétválasztására, 
az ivóvíz-gerincvezeték cseréjére. Mindez talán apró 
dolognak tűnik akkor, amikor megszokjuk a látványt, 
hogy a korábbi csatornakapacitás hatszorosát jelentő, 
méternél is jóval nagyobb átmérőjű beton elemeket he-
lyez el a kivitelező, időben viszont több napos pluszt je-
lent ez a „sok kis apróság”. Kétszer előfordult az is, hogy 

3-4 munkanap eredményét tette semmissé egy nagyobb 
esőzés. Összeségében szeptember 12-én jutottunk el 
oda, hogy az igen jelentős csapadékcsatorna-, út- és jár-
da rekonstrukciót az alsó szakaszon lezárta az egri ki-
vitelező. Azóta az autósok – a Városfal utcán keresztül 
– ráhajthatnak a Csiky utcára és folytathatják útjukat 
a Széchenyi utcán. A helyi járatú buszok és az autósok 
számára a Barkóczy út felől október elején nyílik meg a 
Csiky Sándor utca. Ezt én magam is nagyon várom már.

– Hogy a közterületeknél maradjunk, elindult a 
megvalósítás a Malom utcában is, ahol parkolók épül-
nek. Mi áll ennek a hátterében?

– Ugyancsak a TOP programban szerepel az „Eger, 
Malom út fenntartható városi közlekedésfejlesztése” című 
projekt. A sejtelmes név mögött egy nagyon fontos cél 
húzódik meg: az élhetőbb városi környezet megterem-
tése érdekében a Malom utcában meglévő kapacitás ki-
használásával korszerűsítjük a parkolási rendszert. A 
vízelvezetési munkálatokkal is együtt járó, több mint 70 
millió forintos beruházás eredményeként a korábban 
zúzottköves területen létrejön egy kulturált, minden 
évszakban komfortosan használható, 62 férőhelyes (és 
2 db akadálymentesített), ingyenes parkoló. Nagyon 
fontos, hogy mindez Eger történelmi belvárosától és 
a kórháztól mintegy 10 perces sétára valósulhat meg. 
A közelben lévő iskolák és a társasházak lakóinak biz-
tonsága érdekében figyelmeztető táblák és útburkolati 
jelek kerülnek a közterületre, valamint a projekt ré-
szeként összesen 710 m hosszban felfestéssel alakítunk 
ki kerékpársávot, amely bekapcsolódik az észak-déli 
bringa úthálózatba.

– A belvárosban egyre több helyen látni a „mozgo-
lódást”, s nem lehet nem észrevenni a Magyar Állam-Kertész út 100. – a régi hajléktalanszálló területe

Csiky Sándor utca
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AMIRŐL BESZÉLNEK

MEGÚJULT A VÁROS IKONIKUS 

BUSZPÁLYAUDVARA
Naponta 30 ezer utazót szolgál ki a fél évszázada készült létesítmény

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

Noha a mindennapok során hatalmas forgalmat lebonyolító egri buszpályaudvar felújítása kétségkívül okozott 
némi kellemetlenséget az utazóközönségnek és a városban élőknek, az aligha vitatható, hogy a létesítményre ráfért 
egy alapos renoválás. A munkálatokról kérdeztük Úti Csabát, a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Köz-
pont Zrt. vezérigazgatóját.

– Miért volt szükség a buszpályaudvar felújítására, túl 
persze azon, hogy nem egy fiatal építményről van szó?

– Az 1967-ben készült, 1972-ben pedig egy csekély át-
építésen átesett létesítményhez utoljára 2007-ben kellett 
hozzányúlni, amikor megújították a hídszerkezetet. Azóta 
jelentősebb munkálatokat nem végeztek. Részint azért, mert 
az intermodális csomópont megvalósításának terve közel ke-
rült a megvalósításhoz, s a két beruházást nem lehetett volna 
együtt végrehajtani. Az volt az elképzelés, hogy az intermo-
dális központ elkészülte után látunk neki a buszpályaudvar 
rendbetételének, ugyanis az már korábban eldőlt, hogy a pá-
lyaudvarnak meg kell maradnia az eredeti helyén.

– Jól tudom, hogy egy szerencsétlen véletlen gyorsítot-
ta fel az egész projektet?

– Igen. A buszpályaudvaron aszfaltozás során az egyik 
teherautó platója emelés közben megütötte a külső karéjt, 
vagyis az ívszerkezetet, ami miatt lezuhant egy betonelem. 
Az eset után átvizsgáltattuk statikusokkal a szerkezetet, akik 
arra a következtetésre jutottak, hogy a tető külső gyűrűje bal-
esetveszélyes, mivel az acélszerkezet elkorrodálódott. Ekkor 
döntöttünk a bezárásról, illetve a felújítás elkezdéséről. Az is 
gyorsan egyértelmű lett, hogy a jelenlegi forma megőrzése 
mellett már könnyűszerkezetes megoldást alkalmazzunk.

– Akkor ez az oka annak, hogy az utazóközönséget 
ugyanaz a látvány fogadja, mint korábban.

– Így igaz. A főépítész úr kifejezetten lényegesnek tartot-
ta, hogy megőrizzük a buszpályaudvar korábbi képét, lévén 
az Eger egyik jelképévé, már-már ikonikus létesítményévé 
vált. Megjegyzem, annak idején a tervezője Ybl-díjat kapott 
a munkájáért.

– Mennyibe került a felújítás?
– Abszolút pontos számot egyelőre nem tudok monda-

ni, de hozzávetőleg a végösszeg 60-70 millió forint lesz. 
Itt kell megjegyeznem, hogy közel sem haladtunk volna 
ennyire gyorsan a munkálatokkal, ha a várostól, a polgár-
mester, illetve a főépítész úrtól nem kapunk volna ennyi 
segítséget. Ha az engedélyeztetési eljárás a „normál” ügy-
menetben zajlik, akkor sokkal tovább tartott volna. És még 
valami… Amikor kiderült, hogy mekkora volumenű lesz a 
felújítás, akkor úgy határoztunk: rendbe teszünk más ele-
meket is. Vagyis nem csak a tetőrész könnyűszerkezetes 
átalakítása, teljes festése, illetve szigetelése valósult meg, 
hanem megszépült a környezet is, a padoktól kezdve, a 
lépcsősoron át a kandeláberekig. 

– Aminek persze nagyon sokan örülnek majd. Hányan is 
fordulnak meg egy nap alatt a pályaudvaron? 

– Csak két számot említek: évente 144 ezer járat indul 
innen, naponta 30 ezer embert szolgál ki a létesítmény. Ke-
vesen tudják, de tény: az egri az ország tíz legforgalmasabb 
vidéki buszpályaudvara között van. 

kincstár épületeit övező állapotokat. Ilyenkor beszé-
des üzenet az, hogy a megújulás mindig rombolással 
kezdődik…

– Ez így is van! A belvárosi udvarok, így az Erzsébet 
udvar, a Bajcsy tömbbelső (újabb nevén Kracker udvar) 
után a Hatvani kapu tér ideje is eljött: már itt is nagy-
ban, látványos módon zajlik a munka. A MÁK előtti 
részen egy hangulatos találkozóhelyet alakítunk ki a 
TOP program keretében, a régi, töredezett és már sok 
helyütt mozgó betonelemek helyett igényes burkolat-
tal. Az Eszterházy tér Bazilika és Líceum közötti részén 
már hetekkel ezelőtt felvonult a kivitelező, itt szeptem-
ber végén ugyancsak elindul a bontás, elsőként a leendő 
vízfelület gépészetének helyén. Mindez része annak az 
öt elemből álló beruházás-sorozatnak, melynek összér-
téke csaknem 850 millió forint. Ezen belül az Erzsébet 
udvarra mintegy 140 millió forintot fordítunk, lesz itt 
egy nívós játszótér, Egerben teljesen újnak számító pi-
henőelemek, a megújuló zöldfelületeket pedig automata 
öntözőrendszer szolgálja ki.

– Egy jelentős munka zajlik a Kertész–Sas–Kistá-
lyai csomópontnál, amely a közutasok beruházása, 
de polgármester úrnak a napokban volt egy rádiós 
nyilatkozata arról, hogy a Sas úton zebrát alakítanak 
ki. Mit tudhatunk erről, illetve magáról a Sas út ter-
vezett felújításáról?

– A Magyar Közút Nonprofit Zrt. lámpás keresztező-
déssé alakítja az említett, nagyon nehezen közlekedhető 

csomópontot. Egyre többen járnak arra dolgozni, s ezzel 
a Kistályai út forgalma is növekszik. Bízom abban, hogy 
a lámpás kereszteződés egyértelmű helyzetet teremt 
majd. A Sas úti zebrát illetően a többekben felmerült 
igényre van válasz: a csomópont átalakításáról és a Sas 
út megújításáról szóló, előzetes egyeztetések során az 
önkormányzat kifejezett kérése volt a biztonságos gya-
logos átkelő biztosítása. Lámpával védett, jól láthatóan 
jelzett átkelő lesz a Sas úton, a Malom irányából az egye-
temi kollégiumhoz. A csomópont közelében egy másik 
zebra telepítése is szerepel a terveink között. Ez nem 
csupán felfestés kérdése: terveztetni kell, engedélyez-
tetni kell, ami időigényes folyamat, azt azonban mond-
hatom, hogy a szándék adott az önkormányzat részéről.

Ami a Sas út TOP programban tervezett, teljes meg-
újítását illeti, ez a hatalmas munka a közbeszerzési el-
járásnál tart. Reményeink szerint eredményes lesz a 
kiírás és ennek nyomán, a következő hónapok folyamán 
megköthetjük a kiviteli szerződést. A munkaterület át-
adását követően a nagyobb léptékű munkálatokra 2019 
tavaszán lehet számítani. A legfontosabbakat említve: 
faltól falig megújulás jellemzi majd a Sas utat, vagyis a 
közművekkel együtt megújul az útpálya és a járda, az 
eddigi nyílt árkot lefedjük, s az ennek köszönhetően lét-
rejövő felületen az útpályától elkülönített, biztonságos 
kerékpárút vezet majd.

– A már említett csomóponton áthaladva viszont 
nyár óta megy a munka.

– Az ütemtervnek megfelelően, jól halad a Kistályai 
úti kerékpárút- és járdaépítés. Fontos ez a fejlesztés, 
mellyel a munkába járás biztonságát és lehetőségeit 
javítjuk. Különös értelmet nyer mindez akkor, ha visz-
szaemlékszünk arra, hogy szeptember 6-án avatták fel 
a ZF Hungária Kft. 800 új munkahelyet teremtő, 40 ezer 
négyzetméteres, új gyárcsarnokát. Reményeink szerint 
az eddig a déli iparterületen működő vállalkozásokhoz 
további befektetők is csatlakoznak még, így a Kistályai 
úti járda és kerékpárút építése nagyon sok egri polgár 
és munkavállaló számára jelent majd valós, hasznos al-
ternatívát a mindennapos közlekedésben.

Eszterházy tér – Magyar Államkincstár előtti terület

Kerékpárút – Kistályai út
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HELYI POLITIKA

EGRI VÁRLÁTOGATÁSRA HÍVTA 
SARGENTINIT OROJÁN SÁNDOR
Egy várbelépőt küld postán Judith Sargentini Európai Par-
lamenti (EP) képviselőnek Oroján Sándor, a Fidesz egri 
szervezetének ügyvezető alelnöke azzal a céllal, hogy a 
képviselő a várlátogatás alkalmával határaink, kultúránk, és a 
mindennapok biztonságának védelméről tanuljon.

Oroján Sándor úgy fogalmazott: a Judith Sargentini nevével 
fémjelzett jelentés és az arról történő voksolás a bevándorlás-
párti európai liberálisok brüsszeli támadása volt Magyarország 
ellen annak érdekében, hogy hazánkat megbélyegezzék.

A Fidesz álláspontja szerint a jelentést szabálytalanul, és jog-
ellenesen fogadta el az EP – húzta alá, majd hozzátette: a me-
gyeszékhely történelmi múltjával bizonyította, hogy küzdeni 
kell és szükség esetén tud is a kultúránk megmaradásáért.

„Eger évszázadokon keresztül védte hazánk, és Európa határát. 
Ezt a történelmi leckét sem Sargentini asszony, se a bevándorlás-
párti politikusok nem tanulták meg, azért hívjuk Egerbe, hogy ezt 
bepótolhassa” – nyomatékosította Oroján Sándor.

Mindenkinek jár

Bárki igényelheti 
a rezsicsökkentést

SZERZŐ: GAY KRISZTINA

A téli rezsicsökkentésben korábban nem 
részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtés-
től eltérő fűtőanyagot felhasználó háztar-
tások is egyszeri természetbeni támoga-
tásban részesülhetnek, 12 ezer forintos 
értékben. Az igényléseket legkésőbb 2018. 
október 15. napjáig be kell nyújtani.

A kormányhatározat szerint háztartáson-
ként egy darab  igénybejelentés nyújtható 
be. Az ehhez szükséges nyilatkozat letölt-
hető a települések honlapjáról, de az önkor-
mányzatoknál személyesen is kérhetők. 
Ezen rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag 
fajtáját, amely később nem módosítható- 
részletezte Dr. Juhász Attila Simon. Felső-
tárkány polgármestere felhívta a figyelmet 
arra is, hogy a 2018. október 15-i határidő 
jogvesztő, tehát aki elmulasztja az igénybe-
jelentést, az később nem pótolhatja.

Hozzátette: bár a támogatás „tűzifa támo-
gatásként” terjedt el, a kormányhatározat 
sokkal bővebb kört határozott meg annak 
érdekében, hogy minden fűtéstípus támo-
gatható legyen. Így a tűzifa mellett szén, pa-
lackos- illetve tartályos PB gáz, esetleg fűtőo-
laj, vagy a megújuló energiákat hasznosítók 
számára pellet illetve brikett is kérhető.

Ez a támogatás nem egyenlő a korábbi 
években az önkormányzatoktól szociális rá-
szorultság alapján kérvényezhető tűzifa tá-
mogatással, ugyanis ez alanyi jogon jár min-
den háztartásnak, ahol a 2017/2018-as fűtési 
szezonban nem tudtak élni a támogatással.

A HELYZET RENDEZÉSE UTÁN JÁRT 
AZ ELLENZÉK A HUNYADIBAN

SZERZŐ: GAY KRISZTINA

Bár a két nap rendkívüli tanítási szünet alatt megnyugtatóan rendezték az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola diák
jainak helyzetét és az épületen a szükséges – és már korábban betervezett tetőfelújítási munkálatok is elkezdődtek, 
három egri ellenzéki önkormányzati képviselő közösen kért válaszokat a témában és tekintette meg az épületet.

Szeptember 6-ra és 7-re rendkívüli tanítási szünetet rendel-
tek el az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskolában, miután a 
felújításra váró tető alatt a vihar az addig meglévőnél jelentő-
sebb károkat okozott. „Mivel évenként öt tanításmentes nap-
ról az iskolák szabadon dönthetnek, ezt a két napot ebből 
vonják le, így a diákoknak ezeket nem kell bepótolniuk, nincs 
arról szó, hogy például két szombaton be kellene menniük” – 
mondta a TV Egernek az Egri tankerületi Központ igazgatója, 
Ballagó Zoltán közvetlenül az után, hogy válságtanácskozást 
hívtak össze az iskolaépület beázása miatt. Eldőlt az is, hogy 
szeptember 10-től 11 osztály marad az iskola ép tanter-
meiben, a többi 17 pedig máshol folytatja 
ideiglenesen a tanulmányait. A szülők erről 
részletes tájékoztatást kaptak, megoldották 
a gyerekek étkezését, sőt akinél erre szükség 
volt, az utaztatását is.

Ennek ellenére Mirkóczki Zita MSZP-s, 
Földvári Győző DK-s és Komlósi Csaba LMP-s 
önkormányzati képviselő együtt vonult ki 
az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola elé, 
hogy kifogásolja az ügymenetet és kérdé-
seket tegyen fel a válaszadásban illetéke-
seknek. Földvári Győző DK-s önkormányzati 
képviselő így fogalmazott a TV Egernek: „Kér-
dezem: ebben a helyzetben, amikor az isko-
lát hosszabb időre be kell zárni, hol helyezik 
el a 17 osztályt, több mint 400 tanulóját? Per-
sze szétterítve őket a város különböző intéz-
ményeiben, kizökkentve őket a megszokott 
környezetükből, majd visszahelyezni őket.”

Komlósi Csaba LMP-s önkormányzati 

képviselő inkább arra szeretett volna választ kapni, hogy 
az önkormányzat miért adta át az iskola működtetését, míg 
Mirkóczki Zita MSZP-s önkormányzati képviselő azt firtatta, 
hogy miért nem találtak kivitelezőt a már betervezett tető-
felújításhoz.

A felvetésekre az iskolában zajló történések adtak meg-
nyugtató választ. A gyerekek elhelyezése, ellátása, tanul-
mányaik folytatásának biztosítása megtörtént. A későbbre 
tervezett tetőfelújítás pedig azonnal megkezdődött. A mun-
kálatokat legkésőbb október 31-ig be kell fejeznie a kivite-
lezőnek.

A Fidesz javaslatára minden egri 
újszülöttet megajándékoznak
Jövő évtől a tervek szerint minden egri újszülött csomagot kap 
az önkormányzattól – jelentette be Martonné Adler Ildikó. Az 
alpolgármester a javaslatot a Fidesz-KDNP frakció indítványa-
ként terjesztette a közgyűlés elé. 

A tavalyi Idősbarát önkormányzat cím elnyerése után idén a Csa-
ládbarát önkormányzat díj megszerzésére pályázik Eger, ezért a 
kormány családbarát politikáján túl az önkormányzat külön is tá-
mogatja a családokat. Az elmúlt időszakban ezért többek között lét-
rehozták a Nőközpontot, jegyescsomagot kap minden helyi háza-
sulandó pár, ösztöndíjprogramot indítottak a diákoknak, elindult az 
ifjúsági zenei program, valamint a helyieknek ingyenesen biztosít-
ják a jégpályahasználatot, a rászoruló gyerekek pedig kedvezménye-
sen vagy ingyenesen táborozhatnak. Most ezt a kedvezménykört 
terjeszti tovább az önkormányzat azzal, hogy a Fidesz-KDNP frakció 
indítványára jövő év elejétől minden olyan újszülött, akinek a szülei 
egri lakhellyel rendelkeznek, babacsomagot kap. Martonné Adler 
Ildikó alpolgármester hangsúlyozta: ezzel a fiatalok és a családok 
Egerben tartása és a gyermekvállalás segítése a cél.
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PORTRÉ

A 75. SZÜLETÉSNAPRA ÉRKEZETT A  
„PRO AGRIA” ÉLETMŰDÍJ
Harmati Lászlóval vállalkozásokról, szállodákról, kudarcokról és elismerésekről

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

Akár afféle születésnapi ajándéknak is tekintheti Harmati László azt a „Pro Agria” Életműdíjat, amit az augusztus 
20. tiszteletére rendezett városi ünnepségen vehetett át, mivel a nagyon sokak által ismert szállodatulajdonos, vál-
lalkozó röviddel a kitüntetési ceremóniát követően töltötte be a 75. életévét. Bár háromnegyed évszázad történéseit 
lehetetlen egy írásban összefoglalni, beszélgetésünk során arra azért kísérletet tettünk, hogy az életműdíjhoz ve-
zető út legfontosabb állomásait áttekintsük.

– Ahogy elnézem az irodája falait, nem lesz köny-
nyű dolga, amikor a „Pro Agria” Életműdíjnak is he-
lyet szeretne találni a számos kitüntetés között. Úgy 
látom, nagy becsben tartja ezeket…

– Igen – mondja Harmati László –, hiszen ezek vissza-
igazolják az ember munkáját. Ám mivel minden elisme-
rés mögött rendkívül sokan állnak – így a gyermekeim 
vagy a munkatársaim – közös az érdem. Ami pedig az 
életműdíjat illeti… Bár szinte minden olyan kitüntetést 
megkaptam, amit ebben a szakmában lehet – voltam az 
év vállalkozója, az év turisztikai befektetője, az év szál-
lodása, s akkor még nem szóltam a turizmus terén vég-
zett ténykedésért átvett észak-magyarországi nívódíjról 
vagy a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjéről –, a „Pro 
Agria” azért különösen értékes számomra, mert olya-
nok ítélték oda, akik naponta látják, hogyan dolgozom. 

– Azt tudom, hogy Aldebrőről származik, azt azon-
ban nem, hogy milyen szellemi-erkölcsi értékeket a 
szülői házból, amelyeket a későbbi pályáján kamatoz-
tathatott?

– Az igazság az, hogy nagyon szegény családban 
nőttem fel. Az édesanyám egy hihetetlenül törékeny 
asszonyka volt, de tőle kaptam azt a hitet és reményt, 
amellyel később nekiindultam az életnek. Ma is jól em-
lékszem, hogy még a miseruhák mosását-vasalását is el-
vállalta, ami az akkori viszonyok között komoly fizikai 
munka volt. Édesapám pedig férfiszabó volt, ami ugyan 
nagyszerű szakma, csak éppen abban az apró faluban 
heten űzték ezt a mesterséget. De valahogyan azért 
mindig eltengődtünk.

– Amikor megismerkedtünk, Ön már jó ideje az 
Egri Áfész elnöke volt. Ezek az idők jó ugródeszkát je-
lentettek a későbbi vállalkozásokhoz?

– Nem vitás, hogy a szövetkezeti vonal abban az időben 
szabadabb volt, mint az állami. De a későbbi pályafutásom-
ra igazán az volt nagy hatással, amikor 1974–75-ben Gyön-
gyösön megbíztak azzal, hogy a mátrafüredi Avar Hotel 

felépítését és beüzemelését levezényeljem. Ez egy fiatal em-
ber számára óriási kihívás volt, főleg, hogy idehaza abban 
az időben szinte minden hiánycikk volt, ami csak kellett az 
építéshez, hogy az importból beszerzett dolgokról már ne 
is szóljunk. Bár tényleg embert próbáló feladat volt, sike-
rült mindent megoldani, és megszületett az ország legelső 
vidéki wellness szállodája. De az említett szabadságnak vol-
tak hátulütői is, amik tetemes bukásokat eredményeztek…

– Jó is, hogy ezt szóba hozta, mert sokak számára 
tűnhet úgy, az Ön karrierje nélkülözte a kudarcokat. 
Holott azokban is volt része az élete során…

– Mondok is két példát erre. 1989-ben végrehajtottuk 
a kistelepülési rekonstrukciós programot, amikor is 
egy máig érthetetlen dolog miatt megbüntettek minket 
116 millió forintra. Ha mindez nem lett volna elég, még 
ugyanabban az évben egy Amerikába szakadt hazánk 
fiával létrehoztunk egy csomagküldéssel, kereskedés-
sel foglalkozó céget, amit az tett lehetővé, hogy az Egri 
Áfész megkapta az 1-es számú liberalizált külkeres-
kedelmi jogot. Az üzlet lényege az volt, pontosabban 
lett volna, hogy mi idehaza legyártatunk különféle 
népművészeti termékeket, az USA-ban élő illető ugyan-
akkor megszervezi azok fogadását, raktározását, érté-
kesítését. De, amikor már kiküldtünk a tengerentúlra 
egy csomó árut, az „úriember” azokkal együtt eltűnt. 

Ez 65 milliós veszteség volt, ami a már említett 116 mil-
lióval együtt 181 millió forintos bukást jelentett. Utóbbi 
ma is óriási összeg, nemhogy közel harminc éve. Sokan 
mondták akkor: ezt lehetetlen kiheverni.

– Ön viszont villámgyorsan talpra állt…
– Az igazság az, hogy szerencsém is volt, hiszen talál-

koztam egy nyugat-német befektetői csoporttal, akikkel 
létrehoztuk az Eger-Invest Részvénytársaságot, amit 
később kivittünk a bécsi tőzsdére. Ez a feladat nem volt 
egyszerű, mivel a hazai értékpapír-felügyelet úgy vél-
te, megszegtük az értékpapírtörvényt. De aztán mégis 
szabad utat engedtek, mivel a németek azt mondták, ha 
minket itthon megbüntetnek, ők külföldön botrányt csi-
nálnak. 

– Hasonlóan zajosra sikerült az a történet is, ami-
kor 126-os Polski Fiatokat – népiesen: kis Polskikat – 
hoztak be.

– Lengyelországban megismerkedtem a Polski-gyár 
vezérigazgatójával, akitől megkérdeztem, miért nem 
hoznak hozzánk több autót, amikor idehaza majd’ 30 
ezren várnak ilyen kocsira. Csodálkozott, hiszen effaj-
ta kérés hozzájuk nem érkezett. Így aztán megállapod-
tunk, hogy 200 kocsit behozunk. Ez meg is történt, noha 
új autók értékesítésére nem volt, nem is lehetett enge-
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délyünk, mert ez akkor ál-
lami monopólium volt. A 
kereskedelmi tárca pár il-
letékese azt akarta, hogy a 
Polskikat azonnal adjam át 
a Merkurnak, ami annak 
idején a hazai értékesítést 
végezte. Elfogott a mé-
reg, azt mondtam, inkább 
visszaküldöm mindet a 
lengyeleknek, de egyet a 
Dobó téren felgyújtok. A 
végén mégis megengedték, hogy eladjam őket, de csak 
a szövetkezet tagjainak. Emlékszem, a minaretig állt a 
vevők sora…

– Noha ma is ezernyi dologgal foglalkozik, nem vi-
tás, hogy a legédesebb gyermek a szállodaipar. Több 
szálloda tulajdonosa, amelyek között a zászlóshajó a 
Hotel Eger & Park. Ezért érdekel, hogy Ön szerint mit 
kell tudnia egy jó hotelnek. Másként fogalmazva: mi 
kell ahhoz, hogy a vendégek visszajárjanak?

– Először is azt kell eldönteni, mi legyen a fő profil: 
azaz, hogy például konferenciákra rendezkednek be, 
avagy egy családbarát miliőt akarnak kialakítani, hi-
szen más szolgáltatásokat igényel ez is, az is. De bármi 
is a fő csapás, az alap, hogy a vendég otthonosan érezze 
magát, afféle családias légkörben. Persze, ezt nem lehet 
ugyanúgy elérni 250 szoba esetében, mint 50-nél, de a 

személyességre állandóan 
törekedni kell, ami a fel-
szolgálókra épp úgy vo-
natkozik, mint a recepció-
sokra vagy a személyzet 
többi tagjára. 

– Valahol azt nyilatkoz-
ta: itthon a családi vállal-
kozások java azért nem 
éli túl az első generációt, 
mert fontos kérdésekre 

nem figyelnek. Mire gondolt egészen pontosan?
– Sok mindent felsorolhatnék, de csak a két leglénye-

gesebbet mondom. Az egyik, hogy én soha nem indítot-
tam úgy el egyetlen fejlesztést sem, hogy ne legyen mi-
nimum 40 százaléknyi önerőm hozzá. A hitelekkel igen 
óvatosan kell bánni. A másik, hogy egy vállalkozást fel 
kell építeni, tehát, amikor az első forintok elkezdenek 
jönni, azokból csupán annyit szabad kivenni, amennyi 
a megélhetéshez nélkülözhetetlen, a többit vissza kell 
forgatni. Akik ekkor inkább luxusautót, luxuslakást vá-
sárolnak, hamar lehúzhatják a rolót.

– Nos, az Öné is egy klasszikus családi üzlet, amely-
ben a lányával és a fiával együtt dolgozik. Miután ők 
is hasonló elveket vallanak, úgy hiszem, nem egy ge-
nerációt él majd túl a vállalkozás…

– Úgy legyen.

NÉVJEGY
Név: Harmati László
Foglalkozás: szállodatulajdonos, -igazgató, vállalkozó
Születési hely, idő: Aldebrő, 1943. szeptember 9.
Iskolák: közgazdasági technikum, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari 
Főiskola
Család: két gyermeke – Judit (51), Péter (47) – és négy unokája van
Hobbi: a tenisz és a költészet

„Sosem csalódtam benned, aki annyira jó és türelmes
voltál, akinek csak az én szememmel látható keze nyoma

ma is ott van első kötetem számos darabján.”
     (Kálnoky László)

szerző: szecskó károly

KAPOR ELEMÉR
(1907–2000)

Kapor Elemér (Apor Elemér) 1907. már-
cius 19-én született Rimaszombaton. 
Tisztviselő apját Makóra majd Egerbe 
helyezték. Az elemi népiskola négy osz-
tályát a Líceumban végezte, majd 1917-
től a Ciszterci Rend Egri Főgimnáziumá-
nak tanulója lett, ahol 1925-ben jeles 
eredménnyel érettségizett. Dr. Werner 
Adolf, a későbbi zirci apát hét esztende-
ig magyartanára volt, akinek sokat kö-
szönhetett, s nagyra becsülte. 

Kapor Elemér a 213. sz. Koháry István 
cserkészcsapat alapító tagjai közé tarto-
zott. Sokirányú tehetsége már a gimná-
ziumban  megmutatkozott: kiemelkedő 
íráskészsége, színészi tálentuma, szép 
énekhangja. A cisztereknél  osztálytársa 
volt Barankovics István, a későbbi híres 
kereszténydemokrata politikus. Érett-
ségi után beiratkozott az Egri Érseki Jo-
gakadémiára, s hallgatóként  nyerte el 
a Gárdonyi Géza Társaság irodalmi pályázatának első díját. A 
szegedi egyetemen államjogászi diplomát szerzett, de nem a 
jogászi pályát választotta, hanem újságíró lett. 1928-tól az Egri 
Népújságnak, majd jogutódjának, az Egernek – a két világhá-
ború között a város egyetlen lapjának – szerkesztője volt.

Ezekben az években Kapor Elemért az irodalmi, színházi 
és zenei élet szervezőjeként ismerték. Nagy népszerúségnek 
örvendett a művelt, halkszavú, jómodorú, előnyös külsejű fia-
talember. Meghatározó tagja volt az Egri Műkedvelők Köré-
nek, amely 1931-ben felvette a Thália Egri Színjátszó Társaság 
nevet. Több színdarabban főszerepet játszott, de talán a legki-
emelkedőbb alakítása Csongor szerepe volt az 1932-ben színre 
vitt Vörösmarty-darabban. Kiváló énekhangja révén szólistája 
lett az 1882-ben alapított Egri Dalkörnek. Huszthy Zoltán 25 
éves karnagyi jubileumát 1943-ban hangversennyel ünnepel-
ték, ahol elhangzott Kapor Elemér Te című verse is, amit Kiss 
Kálmán zenésített meg. Frank Tivadar polgármester felkérésé-
re Kapor készítette el Egerről az első hangosfilmet, amelynek  
forgatókönyvét is ő írta…

Első verseskötete Mindenki nagynak születik címen 1935-
ben a fővárosi Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság 
kiadásában látott napvilágot. Az Eger szerkesztőjeként került 
közeli kapcsolatba a fiatal Kálnoky Lászlóval, s az újságban el-
sőként közölte Kálnoky ifjúkori költeményeit. Tulajdonképpen 
ő fedezte fel, aki sosem tagadta meg Kapor Elemért. Az Élet 
és Irodalomban 1982-ben megjelent Adósság című versével az 
akkor 75 éves egri barátját, költőtársát köszöntötte.

Kapor Elemért a második világháború elszakította Egertől, 

pályáját kettétörte. A 14. egri gyalogez-
red katonájaként Németországba ke-
rült, orosz hadifogságba esett, ahonnan 
betegen tért haza. Gyógyulása után ko-
holt vádak alapján népbíróság elé állítot-
ták, s egy évi internáló táborra ítélték. 
Egzisztenciálisan is nehéz helyzetbe ke-
rült, munkát alig kapott. Számos helyen 
dolgozott: napszámos, pénzbeszedő 
(KIOSZ), anyagbeszerző (Sütőipari Vál-
lalat), könyvelő (Gráf Leopoldin fotográ-
fus). Végül az ÉMÁSZ-nál lett anyagbe-
szerző, ahonnan 1968-ban ment nyug-
díjba. A Jankovics Dezső utcai kis házban 
élt feleségével, Svéda Irénnel, nagy sze-
génységben, de méltósággal. 

Bár minden publikációs lehetőségtől 
elzárták, de a nehéz körülmények között 
is szorgalmasan dolgozott. Második kö-
tete Mindenütt téged kerestelek (Mag-
vető, 1986) címmel több mint ötven esz-

tendőt váratott magára, s amelynek megjelenéséhez Kapor 
Elemér 80. születésnapja adott aktualitást. Ezt követően egy-
re-másra jelentek meg művei: Kisváros a felhők fölött (1988), 
Feje fölött a pallos árnyéka (1992), Pont a semmi falán (1996), A 
csoda avagy A hangok története (1997). 

A rendszerváltás után még egy évtizedet adott neki a sors, 
amikor megbecsült polgárként élhetett. Eger városa 1991-ben 
díszpolgárrá választotta, 1992-ben pedig a Magyar Köztársa-
ság Arany Érdemkeresztjével tüntették ki. 

Kapor Elemér Egerben hunyt el 2000. január 8-án, életének 
93. évében. Földi maradványait a Fájdalmas Szűzről nevezett 
Hatvani temetőben helyezték örök nyugalomra, óriási részvét 
mellett.

Emlékét szeretett városa ápolja. A Ráchegyen található lakó-
parkban 2008-ban utcát neveztek el róla. A „legegribb” költőt 
az egri Kálnoky László Kulturális Egyesület díszelnökévé vá-
lasztotta. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei 
Tagozata és a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2013. 
december 5-én emlékére termet avatott a könyvtárban. Dr. 
Cs. Varga István irodalomtörténész kezdeményezésére az Egri 
Értéktár Bizottság „Apor Elemér munkássága” javaslattételt 
helyi nemzeti értékként 2017-ben az Egri Értéktárba felvette.

Teljes életművének feltárásával még adósai vagyunk! Ahogy 
Cs. Varga tanár úr a Dajkáld völgy eme várost – In memoriam 
Apor Elemér (2008) című kötetben megfogalmazta: „Apor 
Elemér igazi újrafelfedezésének ideje most érkezett el. Ha nem 
akarjuk lelkiismeretünket újabb mulasztással terhelni, hozzá kell 
látnunk ehhez a halaszthatatlan feladathoz.”
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PORTRÉ

„Nagyon 
jó érzés 

tenni azért 
a helyért, 

ahol 
élünk”

„DOBÓ KARDJA” KITÜNTETÉST KAPOTT AZ EGRI 
BORBARÁT HÖLGYEK EGYESÜLETÉNEK ELNÖKE
Az augusztus 20. tiszteletére rendezett városi díszünnepségen „Dobó Kardja” kitüntetést vehetett át Vasné Ignácz Katalin, 
az Egri Borbarát Hölgyek Egyesületének elnöke, aki – ahogy az a közgyűlés által adományozott elismerés indoklásában is 
szerepel – kiemelten fontosnak tartja a helyi értékek ápolását, saját hagyományok teremtését, ahogyan az Egri Borvidék jó 
hírének az erősítését is. Emellett ötleteivel igyekszik megújítani az egyesületi programokat, vállalkozóként pedig szívesen 
vesz részt különböző jótékonysági kezdeményezésekben. Hogy mi minden húzódik meg a méltatás mögött? Találkozásunk-
kor ezt igyekeztem megtudni.

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

– Ön szinte a 2002-es indulása óta tagja az Egri Borbarát 
Hölgyek Egyesületének. Miért döntött úgy bő másfél évtize-
de, hogy csatlakozik a kezdeményezéshez?

– Az igazság az, hogy a férjem már korábban ismerte Gál 
Tibor borászt – mondja Vasné Ignácz Katalin –, aki a kezde-
ményezője volt az egyesületünk létrehozásának. Később sze-
mélyesen is találkoztam vele, s nem csak őt tartottam nagyon 
szimpatikusnak, hanem azokat a célokat is, amelyeket a höl-
gyekből álló társaság kitűzött maga elé. Hiszen nagyon jó érzés 
tenni azért a helyért, ahol élünk, legyen szó akár az egri bor 
népszerűsítésének ügyéről, akár bármi másról. 

– Négy éve már nem csupán tagként, hanem az egyesület 
elnökeként tevékenykedik. Tekintve, hogy évente választa-

nak maguk közül vezetőt, mindez számomra azt mutatja, 
hogy a tagok elégedettek az Ön munkájával. 

– Nagyon sokáig úgymond a háttérben tevékenykedtem, 
bekapcsolódva a programok szervezésébe. Aztán négy eszten-
dővel ezelőtt nemcsak az elnökjelöltek közé kerültem, hanem 
bizalmat is szavaztak nekem a többiek, akárcsak az elmúlt évek 
során. 

Bevallom őszintén, ennek egyrészt azért örülök, mert ez azt 
jelenti, hogy elégedettek azzal a munkával amit és ahogyan vég-
zek – utóbbit azért mondom, mert olykor-olykor kicsit katonás 
a stílusom, ami abból ered, hogy kizárólag a feladat sikeres el-
végzésére koncentrálok –, másrészt, mert a család és a munka 
mellett nem könnyű az egyesület ügyeivel is megfelelően fog-
lalkozni. Mindenütt helytállni.  

– Ha már a család került szóba. Mit szóltak ők, illetve a 
borbarát hölgyek a kitüntetéséhez? Persze, az is érdekelne, 
hogy Ön hogyan fogadta.

– Természetesen nagyon örültem, jóllehet az ilyen elismerés 
az ember számára azt is jelenti, hogy a jövőben még többet kell 
tennie. Rengetegen gratuláltak az utcán, a boltban személyesen, 
de sokan üzentek az interneten is. Itt is szeretném megköszönni 
nekik, valamint a családomnak – a férjemnek és az anyósom-
nak –, a kollégáknak, illetve az egyesületi tagoknak a támogatá-
sát, mert nélkülük aligha jutottam volna el idáig.

– A borvidék nedűinek népszerűsítését szolgálja több 
olyan kezdeményezés is, amelyet Önök indítottak útjára. 
Ilyen az Egri Borok Bálja vagy az Egri Borbarát Hölgyek Bo-
rának kiválasztása. Eredményesnek látja ezeket?

– Úgy hiszem, hogy a programjainkkal bekerültünk a város 
vérkeringésébe, és jó szolgálatot teszünk azokkal az Egri Bor-
vidék méltán híres borainak is. Hogy mást ne mondjak, az Egri 
Borbarát Hölgyek Borát – amelyet évről-évre tavasszal válasz-
tunk ki – rendszerint a Bikavér Ünnepen kínáljuk, ami igen jó 
reklám az adott terméknek. Sőt, egy különleges matricát is kap-
nak a palackok, amelyek igazolják: az Egri Borbarát Hölgyek 
Borát rejtik. Ami az Egri Borok Bálját illeti, erre az eseményre 
szerte az országból érkeznek vendégek, akik aztán elviszik az 
általunk kínált nagyszerű borok jó hírét.

–Ezek mellett még sok-sok programjuk van, de úgy hi-
szem, mindig újabb és újabb ötletek megvalósításán dolgoz-
nak. 

– Ez így igaz. Legutóbb például fát ültettünk Barócsi Dezső 
tiszteletére a Ráckapu téri Vincellér Emlékparkban, ahol időről 
időre azon neves, a szőlészet-borászat terén maradandót alko-
tók előtt tisztelgünk, akiknek nevét az utókornak meg kell őriz-
nie. Ami pedig az új elképzeléseket illeti, azokban sincs hiány 
– nekem is sok-sok ötlet jut az eszembe a városban járva-kel-
ve –, de az egyéb teendők mellett nem könnyű annyi energiát 
mozgósítani, hogy minden ötletből valóság lehessen.  

–Magánemberként, vállalkozóként, az egri Festék Cent-
rum Kft. tulajdonosaként részt vesz jótékonysági akciókban. 
A Markhot Ferenc Kórház gyermekosztályának a felújítása-
kor festékeket adományozott. Miért tartja ezt fontosnak?

– Azért, mert itt élünk, ez a mi városunk, így természetes, 
hogy az ember segít, ha módjában áll. A kórház is a miénk, itt 
gyógyítanak bennünket, a gyermekeinket, így hát nem is volt 
kérdés számomra, hogy odaállok az ügy mellé. Egyébként – 
mint azt a kórházban elhelyezett táblák is mutatják – ezzel a 
felfogásommal szerencsére messze nem vagyok egyedül.

NÉVJEGY

Név: Vasné Ignácz Katalin
Foglalkozás: vállalkozó, az egri Festék Centrum Kft. tulajdonosa
Egyéb tevékenység: az Egri Borbarát Hölgyek Egyesületének 
elnöke
Születési hely, idő: Eger, 1971. április 9.
Család: a férjével két gyermeket nevelnek, a 11 éves Laurát és az 
5 éves Lőrincet
Hobbi: könyvek, utazás, virágok 



18 / EGRI MAGAZIN EGRI MAGAZIN / 19

HATALMAS SIKER VOLT 
AZ EGRI KLASSZIKUS FILM MARATON
Öt napon át nyújtott igényes szórakozást a hagyomány teremtő rendezvény

SZERZŐ: GAY KRISZTINA FOTÓ: NEMES RÓBERT

Claudia Cardinale színésznővel, Koltai Róbert színész-rendezővel, Szabó István Oscar- és Kossuth-díjas ren-
dezővel és Koltai Lajos Kossuth-díjas operatőrrel-filmrendezővel, Eger díszpolgárával is találkozhattak az 
Egri Klasszikus Film Maratonra kilátogató rajongók. A rendezvénynek a felújított Uránia Mozi adott otthont, 
de a Kepes Intézet előtti téren felállított óriásvásznon is zaljott a filmvetítés.

Hatalmas tapssal és örömujjongással fogadták az egriek 
az Egri Klasszikus Film Maraton díszvendégét, az idén 80 
éves Claudia Cardinalét, aki Habis László polgármester 
kíséretében érkezett a nyitórendezvényre. Az olasz vi-
lágsztár nevét sokan olyan közismert filmekkel kötik össze, 
mint a Fellini által rendezett 8 és 1/2 vagy az Ennio Morrico-
ne zenéjéről is elhíresült Volt egyszer egy Vadnyugat. 

A színésznő nagy örömmel tett eleget a felkérésnek, hogy 
a Budapesti Klasszikus Film Maraton után Egerben is kö-
szöntse a rajongókat. A filmvetítéseket megelőző pódium-
beszélgetésen a pályájával, a vele együtt dolgozó sztárok-
kal és a magánéletével kapcsolatos kérdésekre is szívesen 
válaszolt. 

Ráduly György, a Magyar Nemzeti Filmarchívum igaz-
gatója a rendezvény megnyitóján arról beszélt, hogy a 
fővárosban idén már másodjára megtartott film maraton 
célja, hogy a mozik vásznain „nagyban” is bemutassák a 
közönségnek a felújított magyar és külföldi alkotásokat. 

A rendezvényt beharangozva Nyitrai Zsolt miniszterel-
nöki megbízott, Eger és térsége országgyűlési képviselője 
korábban megjegyezte: „feladatunk, hogy Eger minél több 
országos eseménynek adjon otthont, a megyeszékhely 

pedig minél több produkcióval jelenjen meg Budapesten. 
Fontos cél, hogy továbbra is nemzetközi hírességek érkez-
zenek Egerbe”. Ennek jegyében invitálták a városba Clau-
dia Cardinalét is. A fim maraton öt napja alatt a rajongók 
pódiumbeszélgetést hallhattak Koltai Róbert színész-ren-
dezővel, Szabó István Oscar- és Kossuth-díjas rendezővel 
és Koltai Lajos Kossuth-díjas operatőrrel-filmrendezővel, 
Eger díszpolgárával is.

Az Egri Klasszikus Film Maraton negyedik estéjén a Sose 
halunk meg című film digitálisan felújított verziója került 
vászonra. A mozi kulisszatitkairól a nézők is kérdezhették 
Koltai Róbertet.

A programsorozat zárásaként pedig a nézők a Mephis-
to című alkotást látatták, melyről Szabó István elmesélte: 
hosszú ideig dolgozott együtt azelőtt is Koltai Lajossal, töb-
bek között a Bizalom című alkotáson, így más operatőr szó-
ba sem jöhetett a Mephisto elkészítéséhez.

A tervek szerint az Egri Klasszikus Film Maratont a ha-
talmas siker miatt jövőre is megrendezik majd.
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Nyitrai Zsolt az átadáson kijelentette: „Ha szeretett vá-
rosunk és a ZF kapcsolatát akarjuk jellemezni, akkor a 
tiszteletet, a minőséget, a hűséget és a kölcsönös segít-
ségnyújtást emelném ki elsősorban. Eger és a nemzetközi 
cég barátsága egy különleges kapcsolat. Hálásak vagyunk, 
hogy támogatják vízilabdacsapatunkat, ami nagy öröm-
mel és büszkeséggel tölti el a vízipólóért rajongó egrieket”.  
A miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége országgyű-
lési képviselője a város legnagyobb ipari beruházásának 
nevezte a ZF új gyárát, amely révén közel nyolcszáz mun-
kahely létesült, ami több ezer család mindennapi életét 
határozza meg. Hozzátette azt is, hogy Egerben és környé-
kén ezzel olyan lehetőségek nyíltak meg, melyek követ-
keztében aki dolgozni akar, az meg is teheti.
„Dicséret illeti a kormányt, mert olyan döntést hozott, 
amely megteremtette a lehetőséget a ZF Hungaria Kft. 
számára, hogy új gyárat állítson üzembe a megyeszék-
helyen” - tette hozzá, hangsúlyozva azt is, hogy Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter közreműködése 
nagyban hozzájárult a sikerhez. Úgy fogalmazott: „A mi-
niszter Eger egyik legjobb barátja, számos ügyben támo-
gatta terveink megvalósulását”.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ugyan-
akkor arról beszélt, hogy új világrend van kialakulóban, 
amelynek nyertesei azok az országok lesznek, ahol a lehe-
tő leggyorsabban megy végbe az új technológiák digitális 
forradalma. „A ZF újabb beruházása világosan mutatja, 

hogy a világ legnagyobb, 
legversenyképesebb és leg-
gyor sabban fejlődő vállalatai úgy 
tekintenek Magyarországra, mint ahová érdemes befek-
tetni „– hangsúlyozta. Mint elmondta, a világ modern kori 
ipari forradalmát meghatározó cégei egyre-másra hozzák 
létre beruházásaikat Magyarországon, mert bíznak az or-
szágban és a magyar emberek szorgalmában. Ezek egyike 
a ZF, mely 31,5 milliárd forintból, 6,7 milliárd forintos ál-
lami támogatással épített új, 40 ezer négyzetméter alap-
területű gyárat. A fejlesztés eredményeként évente 150 
ezer nyolcsebességes automata sebességváltó készülhet 
itt, ám ez a kapacitás a tervek szerint néhány éven belül 
500 ezerre emelkedik, újabb munkahelyeket teremtve a 
régióban.
Szólt arról is, hogy a magyar gazdaság exportorientált, a 
kivitel terén elért eredményei meghatározzák az egész 
nemzetgazdaság sikerét. Az elmúlt évben az ország törté-
netében először lépte át az export a 100 milliárd eurós ha-
tárt és ez a mutató 2018 első fél évében is jelentős növe-
kedést mutat. „Kereskedelmi forgalmunk Németországgal 
ugyancsak rekordot döntött tavaly és idén januártól júni-
us végéig 28 milliárd eurót meghaladva újabb 7 százalé-
kos bővülést mutat. A kedvező trend fenntartásához a ZF 
beruházása is hozzájárul” – jegyezte meg.
Michael Hankel, a ZF csoport alelnöke a másfél év alatt 
megvalósult beruházás jelentőségét méltatva hangsú-
lyozta: azért döntöttek Eger mellett, mert az itt dolgozók-
nak komoly tapasztalata van a sebességváltó gyártásban 
és emellett a város, valamint a térség infrastrukturális 
adottságai is kedvezőek. Kitért arra is, hogy a cég a jövő-
ben az eddigieknél is jobban szeretne a helyi beszállítókra 
támaszkodni.
Habis László polgármester a ZF beruházását ipar- és vá-
rostörténeti szempontból is páratlannak nevezte. Hoz-
zátette: „Több önkormányzati döntést hoztunk az elmúlt 
időszakban, így a beruházásösztönzési és munka hely-
teremtési programról is. Büszkék vagyunk arra, hogy ezzel 
a munkánkkal elnyertük a HIPA Befektetőbarát Telepü-
lés díját. Mintegy 10 hektáros önkormányzati tulajdonú 
telek földhasználati jogát biztosítottuk a beruházáshoz, 
melynek ellenértékével azonos munkahelyteremtési tá-
mogatásról döntött az egri közgyűlés.”

Terence Hill az új, általa rendezett filmje, a Nevem: Tho-
mas népszerűsítésére érkezett a fővárosba. A filmben ő 
lesz a főszereplő, és természetesen lesznek benne nagy 
pofonok és vidám jelenetek.

A most 80 éves Terence Hill, Bud Spencerrel együtt 
az elmúlt évtizedekben a magyarok egyik kedvenc szí-
nészévé vált.

A művész szoros programja során találkozott Nyitrai 
Zsolttal is, aki meghívta a népszerű filmhőst Egerbe, 
majd ezt követően az első hungarikummá nyilvánított 
magyar vörösborral, az Egri Bikavérrel ajándékozta meg 
a vendéget, aki olasz lévén igencsak értékelte hazánk 
egyik leghíresebb borát.

Mint Nyitrai Zsolt korábbi nyilatkozatában kifejtet-
te: fontos cél, hogy továbbra is nemzetközi hírességek 
érkezzenek Egerbe. Franco Nero látogatása után nem-
régiben a film maraton sztárvendége, Claudia Cardinale 
járt Egerben. Ezt a sort folytatná Terence Hill, akit bi-
zonyára nagy izgalommal és örömmel fogadna a város 
közönsége.

A jövőben is együtt dolgoznak Eger sikeréért
Tisztújító közgyűlést tartott az Eger Sikeréért Egyesület, ahol Honfi Gábor vállalkozót, sportembert választották 
meg új elnöknek.

Az egyesület létrehozásakor az alapítók úgy gondolták, hogy a város rendkívüli adottságait nem csak használni, hanem gyarapítani 
és népszerűsíteni is szeretnék Magyarországon és a határon túl egyaránt. Ennek érdekében hívtak életre egy innovatív civil szellemi 
hátteret. Az ESE az Egerben élő, és az Egert kedvelő bármely polgár számára nyitott szervezet. A tagságot a városért való tenni akarás 
és az Eger iránt megnyilvánuló elkötelezettség köti össze.

Egri Bikavért és meghívást kapott Terence Hill
Terence Hill világhírű színművész magyarországi látogatása alkalmából Budapesten találkozott Nyitrai Zsolt miniszter-
elnöki megbízottal, Eger és térsége országgyűlési képviselőjével, aki szeretett városunkba invitálta a filmsztárt.

Az ESE alapítói között ott van Habis László polgármester, 
Kovács Katalin Kossuth-díjas előadóművész és Szabó Attila, 
Kossuth-díjas zenész is.

Az Eger Sikeréért Egyesület egyik célkitűzése, hogy a város 
adottságainak kihasználásával sikeres jövőt építsen. Ennek 
keretében nyújtottak eddig is segítséget több kulturális ren-
dezvény lebonyolításához, jelentettek meg kiadványokat, il-
letve hirdettek meg pályázatot szociálisan rászoruló tehetsé-
ges fiatalok számára, ahol a sikeres jelentkezők a pályázaton 
elnyert összeget a továbbtanulásukra fordíthatták.

A még aktívabb társadalmi szerepvállalás keretében az 
egyesület a közeljövőben – többek között – létre kívánja 
hozni az Egri hírességek sétányát, az ún. Egri Csillag Sétányt, 
ahol a város neves szülöttei hollywoodi mintára egy-egy csil-
lagot kapnak Eger belvárosában, örök emléket állítva telje-
sítményüknek.

Az eddigi elnököt, Soltész Gergőt a közelmúltban a Hegy-
községek Nemzeti Tanácsának Ellenőrző bizottsági elnökévé 
és az Egri Borműhely Egyesület elnökévé választották, ezen 
új elfoglaltságok miatt nem tud a korábbi aktivitással részt 
venni az ESE ügyeiben, de a szervezetet továbbra is támo-
gatja.

Elnökhelyettes lett Szécsi Zoltán vízilabda olimpiai baj-
nok, és alelnöknek választották Gay Krisztina médiaszak-
értőt, Berényi Tamás fiatal vállalkozót, Csutorás Ferenc 
borászt, Harmati László üzletembert és Turcsányi Dániel 
alpolgármestert. Az új elnökség mellett az egyesület tit-
kári feladatait a továbbiakban Karsai-Nagy Zoltán látja el.

KÖZEL NYOLCSZÁZ MUNKAHELY JÖTT LÉTRE  

a ZF új egri gyárában
Tisztelet, minőség, hűség jellemzi a város és a ZF kapcsolatát

SZERZŐ: GAY KRISZTINA

Ünnepélyes keretek között átadták a ZF Hungária Kft új gyártócsarnokát. A beruházás 31 
és 5 milliárd forintból valósult meg és 770 embernek ad munkát. A megnyitón Nyitrai 
Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége országgyűlési képviselője kijelentette: 
„A ZF újabb egri gyárának felavatásával elértük, hogy aki Egerben és környékén dolgoz-
ni akar, az megteheti a kormány és a beruházó döntéseinek köszönhetően”.  A gyárava-
tón részt vett mások mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.
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ÍJÁSZAT

„A MAGYAROK NYILAITÓL” 
MOST SEM VOLT MENEKVÉS

A szeptember igazi nemzetközi éremesőt hozott az egri és Eger környéki íjászoknak. A világ különböző részein „por-
tyázó” sportolóink eredményeit világrekord, világbajnoki cím, világjátékok győzelem és vb-érmek, illetve helyezések 
fémjelezték Amerikától Kirgizisztánon át Ausztriáig. Az októberi összeállításunkban a kirgizisztáni Nomád Világjáté-
kok és az ausztriai 3D világbajnokság eseményeire tekintünk vissza.

SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN

SPORT

SZEPTEMBER 2–8.
III. Nomád Világjátékok, Kirgizisztán

Nahóczki Péter – Világjátékok-győztes (kirgiz versenyszám)
2014 és 2016 után idén harmadszor rendezték meg a különle-
ges, a nomád törzsi kultúrákra jellemző, hagyományőrző tar-
talommal is rendelkező multisport eseményt. 37 különböző, 
részben a közép-ázsiai régióra jellemző sportágban 80 ország 
több mint 2000 versenyzője indult. A magyarok szkander, szu-
mó, sambo, tradicionális íjász, valamint bothúzásban voltak 
érdekeltek. Az Unicor nis Egri Íjász SE szihalmi illetőségű spor-
tolója, Nahóczki Péter egy visszacsapó reflex íjjal, az úgyneve-
zett kirgiz versenyszámban lett első. A célt itt egy kirgiz kecske 
(műanyag, 3D-s) jelentette három karikával a közepén, 3, 2, 1 
pontozással. A selejtezőben előbb 35, majd a döntőben 40 mé-
terről kellett lőni, állva-hátrafordulásos, térdelős fordulókkal. A 
magyar csapat mid a négy aranyérmét íjászok szerezték.

SZEPTEMBER 4–8. 
HDH IAA Világbajnokság, Moosburg, Ausztria

Mossóczy Miklós – kadett világbajnok (pusztai nomád íj) Maklári 
Íjász SE

Mossóczy Kristóf – junior világbajnoki ezüstérmes (történelmi 
longbow íj) Maklári Íjász SE

Racskóné Ribárszki Orsolya – világbajnoki ezüstérmes (vadász-
reflex íj) Ostorosi SE

Gyenge Adrián – U15 világbajnoki bronzérmes (vadászreflex íj) 
Ostorosi SE

Racskó Gyula – világbajnoki 4. hely (vadászreflex íj) Ostorosi SE
Tóth Abigél – U15 világbajnoki 4. hely (barebow íj) Ostorosi SE
Grenerczy Anna Lili – U15 világbajnoki 4. hely (vadászreflex íj) 

Ostorosi SE
Az ausztriai Moosburgban nem kevesebb, mint 130 magyar íjász 
küzdött a különböző kategóriákban a győzelemért a 3D-s világbaj-
nokságon. Az egri Mossóczy-család fiútagjaira nem lehetett panasz, 
hiszen egy-egy világbajnoki arany és ezüstérmet szereztek. Kérdés, 
hogy mi lett volna, ha nővérük, a korábban szintén világbajnok 
Katinka is rajthoz áll. A 3D verseny lényege, hogy természeti kör-
nyezetben életnagyságú állat-célokra kell lövést leadni, azonban cé-
lonként csak egy vessző használható. A távolság 12–27 méter között 
változik. Miklós pusztai nomád íjjal lett első.

– Egy éve minden héten, majdnem naponta gyakoroltunk erre 
a versenyre – mondta érdeklődésünkre a kadett korosztályban első 
Mossóczy Miklós. – A három nap összesített eredményei alapján 
úgy tűnik, hogy fejben jobban kezeltem ezt a versenyhelyzetet, 
mint az ellenfelem, Németh Zsombor. Jóval kevesebb volt a nullás 
lövésem – tette hozzá a Maklári Íjász SE világbajnok versenyzője. 
Testvére, a juniorok között második Kristóf hullámzó teljesítményt 
nyújtott. 

– Az elején nagyon pontatlan voltam. Az első nap után több 
mint 60 pont hátrányom volt. Szerintem itt ment el a világbajnoki 
cím. Utána már egyformák voltunk, de fordítani már nem tudtam 
– értékelte világbajnoki szereplését Mossóczy Kristóf. 

– Az íjászoknál nagyon sokat számít a mentális állapot. Kristóf 
hajlamos arra, hogy bármennyire is jól teljesít edzéseken, a verse-
nyeken leblokkol az elején – ezt már Szabó Lívia, a Maklári Íjász SE 
edzője tette hozzá. –  Valójában a harmadik nap, amikor 11 ponttal 
jobban lőtt szlovák riválisánál, az tükrözte az ő igazi tudását. Az első 
kettő az nem „ő” volt. Mentálisan kell még jobban összeszednie ma-
gát, egyébként biztos kézzel, jól lő. Miklós épp a fordítottja. Edzése-
ken kevésbé teljesít jól, viszont versenyen nagyon laza. Az ő ideg-
rendszere kikezdhetetlen – értékelte a fiúk teljesítményét edzőjük.

A Maklári Íjász SE-n kívül az Ostorosi SE is több versenyzővel 
képviseltette magát a vb-n. Közülük az edző, Racskóné Ribárszki 
Orsolya vadászreflex ijjal ezüstérmes lett a felnőttek között, míg az 
egri Gyenge Adrián (U15 vadászreflex) harmadik. 

– Adrián eredményével voltam a legjbban megelégedve. A 10–
14 évesek mezőnyében, zömében a nagyokkal kellett a versenyt 
felvennie, de 10 évesként, kemény terepen így is bronzérmes tudott 
lenni – dicsérte tanítványa teljesítményét Racskó Gyula.  

Egyéniben még hárman egészen közel kerültek a dobogóhoz, de 
Racskó Gyula (vadászreflex), Tóth Abigél (U15 barebow) és Gre-
nerczy Anna Lili (U15 vadászreflex) kategóriájában végül a negye-
dik helyen zárt. Jövőre Európa-bajnokságot rendeznek, méghozzá 
Szlovákiá ban.  (fotók: szabó istván)

A Mossóczy-testvérek: balról Kristóf, jobbról (szemüvegben) MiklósNahóczki Péter (forrás: www.nvesz.hu)
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A hivatalos átadáson több beszéd, felszólalás, riport is el-
hangzott. Ezek közül válogatunk most. Elsőként dr. Rin-
gelhann György, korábbi úszó, vízilabdázó, sportvezető 
és nem utolsó sorban városunk rendszerváltás utáni első 
szabadon választott polgármesterének gondolatait érde-
mes elolvasni.

– Ünnepelni jöttünk, a Bárány uszoda újjáépítését. […] Én 
is azok közé tartozom, akik szinte ebben az uszodában nőttek 
fel. 

Édesapám is versenyszerűen úszott, vízilabdázott, így 
természetesnek tűnt, hogy kisgyermekként lehozott minket 
testvéreimmel együtt az uszodába. Őszintén vallom, hogy 
mindez meghatározta további életemet, sorsomat! Az 1950-
es, ’60-as évek a szüleink számára rendkívül nehéz idősza-
kot hoztak, úgy politikai, mint gazdasági szempontból. Mi, 
uszodai gyerekek ebből kevesebbet érzékeltünk. Mindezt egy 
kivételes tehetségű embernek köszönhettük, aki csodálatra 
méltó pedagógiai érzékkel rendelkezett. Jó humora, szigora, 
igazságossága olyan légkört teremtett az uszodában, hogy 
öröm volt a fáradtságos ezreket róni a medencében. Itt min-
den gyermek egyenlő volt! Az uszodán kívül pedig rangot je-
lentett „uszodai gyereknek” lenni. Igen, VÁLENT GYULÁRA 
gondoltam! És mit nem szabadott? Hazudni, lopni, csava-
rogni, iskolában megbukni, felvágni, basáskodni! Mindezek 
nemcsak testi, hanem személyiségfejlődésünket is jó irányba 
befolyásolták. Így került ki az egri uszodából számos magyar, 

Sportlétesítmény

ÚJRA A BÁRÁNYBAN
Az Egri Magazin 2015. áprilisi, májusi és júniusi számában részletesen bemutattuk a Bárány uszoda történetét 
a korabeli fürdők kialakulásától a versenysportot szolgáló létesítmény létrejöttéig. Érdemes felkeresni ezeket a 
lapszámokat akár az interneten keresztül is. (http://www.eger.hu/hu/hirek/egri-magazin) A 2018. szeptember 7-i 
átadón elhangzott rövid, 3 perces „mesémnek” is ez a sorozat volt az alapja. Az újra birtokba vett Bárány uszoda 
a TAO-konstrukciónak köszönhetően az utánpótlás sportot, kiemelten a vízilabdát fogja szolgálni. Nincs új a nap 
alatt: mindez a régi időkben, több mint 100 éve is így volt. Tehetséges úszó és vízilabdás nemzedékek egész sora nőtt 
fel a régi Érseki Fürdőben, a Városi Versenyuszodában, illetve a Bárány uszodában. A most átadott és megújult 
sportlétesítménynek köszönhetően így lesz ez a jövőben is.

SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN FOTÓ: LÉNÁRT MÁRTON

Európa-, világ és olimpiai bajnok! Sorolhatnám tovább szere-
tett edzőinket, mint Bitskey Aladárt, Baranyai Gyurkát, „Ko-
sét”, ahogy mindenki hívta! És itt abba is kell hagynom a fel-
sorolást, mert szinte lehetetlen, hogy ne maradjon ki valaki, 
aki nem nekem, hanem másoknak volt kedves edzője! Az egri 
uszoda hangulatát befolyásolták azok a családok is, akik rek-
reáció céljából jártak ide. […] De történtek itt mások is: nagy 
szerelmek, kártyapartik, szilveszteri bulik, főzések, pénzgyűj-
tés nemes célokra! Én személy szerint a vízilabdának köszön-
hettem, hogy a szocializmusban középiskolás, később orvos 
lehettem! Ha mi, „uszodaiak” körbetekintünk, látjuk, hogy az 
épület hangulata visszaidézi a régi Bárányét. Azt kívánom, 
hogy az edzők teremtsék meg azt a légkört, amiben nekünk 
volt részünk, érjenek el hasonló sikereket, hogy továbbra is 
rang legyen „uszodai gyermeknek” lenni Egerben!”

Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár, korábban 
úszóként sokszor edzőtáborozott, versenyzett a régi Bá-
rányban.

– A Modern Városok Program keretében az önök fantasz-
tikus uszodáját, a Nemzeti Úszó és Vízilabda Központ egyik 
meghatározó elemét adhatjuk ma át. Nagyon jól emlékszem 
arra, hogy itt versenyeztem, és ahogy ide beléptem, vissza-
jöttek azok az emlékek, amelyeket biztos, hogy nem egyedül-
állóak számomra. Bízom benne, hogy a mostani, rendkívüli 
fejlesztéseknek köszönhetően legalább ennyire fogják szeret-
ni ezt a fantasztikus, a XXI. század kihívásainak megfelelő 
uszodát is, amelynek létrejötte az Egri Vízilabda Klub, az 
Egri Vízmű SC és a Magyar Vízilabda Szövetség felelősség-
vállalásának is köszönhető. Itt nemcsak hangzatos szavakat 
jelent az a tény, hogy a vízilabda összeforrott a város nevével, 
hanem a tettek is ezt támasztják alá. Bízom benne, hogy az 
új létesítmény a hazai és nemzetközi úszó és vízilabdasport 
fellegvára lesz. Egerben bebizonyították, hogy mernek nagyot 

álmodni, és muszáj álmodnunk, hiszen a közös kitűzött célo-
kat csak így tudjuk megvalósítani.

Habis László, polgármester elmondta, a felújítás első 
üteméhez az önkormányzat 221 millió forint önerőt biz-
tosított, míg a kormány a második és harmadik ütemben 
összesen 420 milliós támogatást nyújtott a városnak. A 
maradék 1,4 milliárd forintot TAO-forrásból kellett össze-
gyűjteni.

– Fontos szempont volt, hogy az új létesítmény ne akarjon 
konkurálni a Bitskey uszodával, Makovecz Imre nagysze-
rű alkotásával, de biztosítson 21. századi körülményeket az 
utánpótlás neveléséhez. Úgy gondolom, ilyen célok megvaló-
sításával tiszteleghetünk a legendás úszó edző, kedves roko-
nom, Válent Gyula emléke előtt, akinek – sok más egri kivá-
lósággal együtt – az életútja elválaszthatatlan a régi Bárány 
uszodától. 

Dr. Kemény Dénes, a Magyar Vízilabda Szövetség elnö-
ke a személyes élmények mellett számokkal is alátámasz-
totta az egri műhely eredményességét.

– Ez a medence volt a bölcsője az elmúlt évszázadban an-
nak a rendkívül eredményes egri úszó- és vízilabda-tevékeny-
ségnek, ami – én most részrehajló vagyok – csak a vízilabdá-
ból hat olimpiai bajnokot adott Magyarországnak, illetőleg 
sok Európa-bajnokot, világbajnokot úszásban, vízilabdában 
együttvéve. 

A hivatalos átadáson, a szalagátvágásnál az Egri Szenior 
Úszó Klub ma is aktív, 91 éves sportolója, Kis Ágnes és az 
Egri Vízilabda Klub legfiatalabb igazolt játékosa, az 5 éves 
Korózs Emma Napsugár is közreműködött. Ezt követően, a 
ZF-Eger női-férfi vegyescsapatainak gálamérkőzése után, 
az pólós utánpótlás is birtokba vette a sportlétesítményt, 
de előtte Jánosi Zengő, a Dr. Bátorfi-Agria KTK szinkro-
núszó szakosztályának 10 éves kiválósága mutatott be egy 
kűrt. A megújult Bárány egy 50x21 méteres 8 pályás, egy 
melegedő és egy tanmedencét tartalmaz a mai kor kívánal-
mainak megfelelő technikai és gépészeti kiegészítőkkel 
együtt. A sportlétesítmény teljes körű felújítása 2 milliárd 
forintból valósult meg.
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www.vascular-plazma-eger.hu 

+36 80 808 008
VascularPlazmaEger

AGRIA PARK

Hello
EGER!

Eljött az  
életmentés ideje!
Ugye, Te is segítesz?

A
 M

AGYAR

P
L A Z M

AVASCULAR

Két gyógyszertár a kórházban
A Markhot Ferenc Kórházban két patika áll a lakosság 
szolgálatában. A Gránátalma Patika a Knézich Károly 
utcai főbejárattól jobbra, a földszinten, az Aranykehely 
Patika a rendelőintézet földszintjén a kartonozóval 
szemben működik. A vényköteles és vény nélkül kapha-
tó gyógyszerek mellett, saját készítésű kozmetikumok-
kal, gyógytermékekkel, dekor kozmetikumokkal várják 
vásárlóikat. 

A fölmerülő egyedi, rendelést igénylő igényeket már 
másnapra teljesítik, az orvosok által fölírt készítendő 
gyógyszereket pedig aznap elkészítik. A kórházi pati-
kák gyógyszerészei és asszisztensei szakszerű, személy-
re szóló  és gyors kiszolgálással, felvilágosítással várják 
a lakosságot hétköznapokon 8–15 óráig.

Iskolakezdési akció 
Elsősorban az iskolásokra gondoltak őszi kedvezmé-
nyükkel, melynek keretében immunrendszer erősítők, 
vitaminok, torokfertőtlenítő tabletták, lázcsillapítók 
15–20% kedvezménnyel kaphatóak az őszi szezonban. 
A kórház Rendelőintézetének földszintjén, a kartono-
zóval szembeni Aranykehely és a Knézich utcai főbe-
járatnál lévő Gránátalma patikák az októberi Glamour 
napokhoz is csatlakoztak, 20% kedvezményt adnak koz-
metikai termékekre. 

Tel.: (36) 411-444
Web: https://www.mfkh.hu/index.php?did=1034
Facebook: Markhot Kórházi Patika

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

A SZÜRET 2018
HÁROM NAPON KERESZTÜL VÁRTÁK SZÜRETI PROGRAMOKKAL A SZÉ-
PASSZONYVÖLGYBE LÁTOGATÓKAT. A KONCERTEK MELLÉ SZÉKELY ÉTEL-
KÜLÖNLEGESSÉGEK ÉS FINOM BOROK IS TÁRSULTAK.

Péntektől vasárnapig kicsiket és nagyokat, családokat és baráti 
társaságokat is vártak a Szépasszonyvölgybe, a szüreten ugyan-
is a koncertek mellett népzenei programok, székely ételkülön-
legességek, finom borok is garantálták a felhőtlen szórakozást. 

Szombaton délelőtt traktoros felvonulás indult a Dobó térről 
a Szépasszonyvölgybe, ahol ünnepélyes megnyitóval folytató-
dott a program, majd megáldották az idei szőlőtermést. Habis 
László polgármester arról beszélt, hogy tovább kell vinni a bor-
vidék hagyományait. „Fontosnak tartom egyfelől az ezer eszten-
dős hagyományokat, amelyeket igyekszünk ápolni, de fontosnak 
tartom a jelent és a jövőt is. Azt, hogy lehetőség szerint mutassuk 
meg a fiatal generációknak, hogy mit jelent a szőlő és a bor, hogy 
milyen nemes, csodálatos italról van szó, és hogy a borhoz értő 
nemzedékek nőjenek fel” – fogalmazott köszöntőjében a polgár-
mester.

A rendezvénysorozat vasárnap az egri néptáncegyüttesek kö-
zös gálaműsorával zárult.  (fotó: lénárt márton)
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A LEGMERÉSZEBB
ÁLMAIDAT IS
VALÓRA VÁLTHATOD!

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

*A forint főnyeremény bruttó összeg, mely a 2017. évi MNB EUR/HUF 
árfolyam átlaga alapján került meghatározásra.

Minden héten több mint                forint
főnyeremény vár!*

3 milliárd

euj_alap 200x285.indd   1 2018. 09. 13.   13:51
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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: IDŐJÁRÁS FÜGGVÉNYÉBEN
BELÉPŐJEGY: 450–300 FT/GYEREK 
AJÁNLOTT ÉLETKOR: 3–12 ÉVES KORIG
HELYSZÍN: EGER, SZÉPASSZONYVÖLGYI PARKOLÓ

WEB: WWW.MARAI-EGER.HU/SZOLGALTATASOK/KALANDPARK

E-MAIL: KULTURMA@MEDIAEGER.HU

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
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PHILIPS 125 CM-ES UHD SMART TV (50PUS6503/12) 
0 Ft kezdőrészlet

3490 Ft x 22 hónap 
(Összesen: 76 780 Ft)

Új otthoni előfizetéssel, legalább 6 hónapja Telekom havi díjas ügyfeleknek,  
2 év hűséggel, a hűségidő végéig fenntartott Magenta 1 csomaggal.  
A feltüntetett ár a kedvezményt tartalmazza.

További feltételekről érdeklődj a Telekom üzletekben!

EgyESÍTS MAgENTA 1-bEN

30 000 FT EXTRA KÉSZÜLÉK-
KEDVEZMÉNYÉRT!

A készülékajánlat 2018. szeptember 3-ától visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes. Egy előfizető egy Magenta 1 kedvezménycsomaghoz a készülékkedvezményt csak egyszer veheti igénybe. Amennyiben az előfizetőnek fel-
róható okból a Magenta 1 kedvezménycsonag igénybevételi feltételei nem teljesülnek, vagy a kedvezménycsomag megszüntetésre kerül, úgy a kapott extra készülékár kedvezmény egyöszegben visszafizetendő. A készüléket azon 
ügyfeleknek biztosítjuk, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek.
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