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FOGADOM…
Vajon hányan kezdték ezzel a szóval az új esztendőt? És közülük 
mennyien gondolják igazán komolyan? Évek óta nem fogad-
kozom már. Nincs értelme, mert ha igazán akarok valamit, azt 
megteszem. A családomat, a barátaimat sem csak karácsonykor 
szeretem. Akkor meg mire jó az a fene nagy fogadkozás? Ehe-
lyett inkább számot vetek. Gondolatban átpörgetem az elmúlt 
évet: az örömöket, a bánatokat, a nyereségeket, a veszteségeket, 
a meglepetéseket, a csalódásokat. Ha a mérleg két serpenyő-
jében nagyjából ugyanannyi van, akkor rendben van. Minden 
nem jöhet össze, ahogyan csak rossz dolgokból sem állhat egy 
év. Persze vannak jobb és rosszabb napok, évek. De a jobbakból, 
ha tetszik, ha nem, igenis erőt kell meríteni. Most újabb tizenkét 
hónap áll előttünk. Egy tucatnyi hónap és millió lehetőség. Foly-
tatni, újrakezdeni, szeretni és megbocsájtani. Aztán jön majd 
egy újabb szilveszter éjszaka és akkor kiderül hogyan sikerült. 
Feladni nem ér!  Gay Krisztina főszerkesztő

2019.03.15 - 04.28

45 nap / 50 program
bor- és gasztronómiai rendezvények / komoly- és 

könnyűzenei koncertek / színházi előadások / táncprodukciók / 

képzőművészeti kiállítások / irodalmi előadások

Részletes programok hamarosan: 

egritavaszifesztival.hu
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HÍREK

EGYÜTTMŰKÖDÉS
Szándéknyilatkozatot írt alá Eger és Obnyinszk

NOVEMBER 30.
Gazdasági téren a Sanatmetalnak köszönhetően már van 
létező kapcsolat Eger és az orosz város között, de ezt 
szeretnék például a tudomány, az oktatás vagy éppen a 
sport terén is bővíteni. Ennek értelmében együttműködé-
si szándéknyilatkozatot írt alá Habis László polgármester 
és Gennagyij Ananjev alpolgármester. A tervek szerint 
2019-ben ezt egy 5 évre szóló együttműködési megállapo-
dás követheti.

DÍSZLÖVÉS
Honfi Gábor sütötte el a puskát

DECEMBER 5.
2016-ban Nyitrai Zsolt Eger és térsége országgyűlési kép-
viselőjének kezdeményezésére az 1552-es ostrom és diadal 
emlékére a Vitézlő Oskolások mellett időről időre ismert 
közéleti személyiségek sütik el a várban található korabeli 
ágyúkat, illetve puskákat. Az időpont minden esetben 15 
óra 52 perc. Ezúttal Honfi Gábor, tájfutót, az Eger Sikeré-
ért Egyesület elnökét kérték fel erre a feladatra.

KOSZORÚZÁS 
A december 12-i sortűz áldozataira emlékeztek

DECEMBER 12.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni megtorlás-
ban elhunytak és sérültek pontos számát a mai napig nem 
tudják biztosan. A Széchenyi utcában tartott megemléke-

zést követően az önkormányzat, a pártok, alapítványok, 
civil szervezetek, illetve az egri intézmények képviselői 

koszorúzták meg az áldozatok emléktábláját. A Jobbik egri 
szervezete nem jelent meg az eseményen.

SÍVERSENY
Január 30-ig lehet jelentkezni

DECEMBER 14.
Január végéig lehet jelentkezni a 2019-as városi síbajnok-

ságra. A helyszín idén is a szlovákai Ždiar, a verseny idő-
pontja pedig március 2. szombat. A város, a vállalkozások 

és Ždiar támogatásával most is legalább 400 résztvevőt 
várnak. A síelőknél 14 kategória lesz, mindenütt külön ér-

tékelik a női és a férfi, illetve a lány és fiú versenyzőket. Az 
új kabinos felvonónak köszönhetően jelentősen csökken 

majd két lecsúszás közötti idő. 

JÓNAK LENNI JÓ
Eger is csatlakozott

DECEMBER 17.
A Cukorbetegek Egri Egyesülete is bekapcsolódott a 
közmédia által szervezett, Jónak lenni jó című adomány-
gyűjtési programba, amelynek központi témája idén a 
diabéteszes gyerekek és fiatalok támogatása volt. Az egri 
helyszíneket többször élőben kapcsolták, ennek kap-
csán Kovács Kati énekesnő is ellátogatott városunkba. A 
program során országosan összesen 131 millió forint gyűlt 
össze.

SIKER
Elkészült a borospalack terve

DECEMBER 20.
Elkészült az egri borospalack terve, amelyet még az Egri 
Bikavér ünnepen Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, 
Eger és térsége országgyűlési képviselője kezdeménye-
zett. A különleges üvegbe első körben a superior és grand 
superior borok kerülnek majd. A megvalósítást a város 6,2 
millió forinttal támogatja és az egyedi palackokat jövőre a 
XXIII. Egri Bikavér Ünnepen mutathatják be.

VAKKÓSTOLÁS
Megvannak az esélyesek a Magisztrátus borára

DECEMBER 21.
Tarsoly József hegybíró vezetésével és az Egri Borba-
rát Hölgyek Egyesületének közreműködésével három 
Egri Csillag és négy Egri Bikavér közül választhatták ki 

vakkóstolással a képviselők, hogy melyek legyenek a 
Magisztrátus borai. Az, hogy melyik pincészet nedűje 

kapja a megtisztelő címet, a tulajdonosokkal folytatott 
ártárgyalás függvényében dől el.

FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM
Segítség a tartósan munkanélkülieknek

DECEMBER 21.
Az ötéves futamidejű Foglalkoztatási Paktum célja, hogy 

több mint 600 főt bevonjanak a projektbe, lehetőség sze-
rint az elsődleges munkaerőpiacra való elhelyezés érdeké-

ben. A Terület és Településfejlesztési Operatív Programnak 
köszönhetően mindezt 570 millió forintból valósíthatja meg 

az egri önkormányzat vezetésével alakult konzorcium. A 
program 2016-ban indult és 2020. júniusában zárul.
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IN MEMORIAM 

DR. SEREGÉLY ISTVÁN
„Az életemet soha nem tekintettem személyes ügynek”

1987 júliusában a reggel 7 órai szentmiséken egy magas, fekete hajú idegen pap jelent meg az egri bazilikában. A hívek azt 
hitték, hogy valamelyik szabadságon lévő atyát helyettesíti, esetleg ő tölti Egerben a szabadságát és itt mutatja be min-
dennapi szentmiséjét. Volt egy különös szokása, odament az első sorokban ülő hívek valamelyikéhez és megkérte, hogy 
olvassa fel a szentleckét és a hívek könyörgéseit. A legtöbben némi vonakodással tettek eleget a kérésnek, korábban ez 
nem volt itt szokás. Ezekben a napokban többször lehetett látni azt is, hogy Trabantjával megáll a sekrestye bejáratánál lévő 
parkolóhelyen, így érkezik a szentmisére, majd ezzel a kis autóval távozik. Kb. egy hét telt így el, mígnem valaki a jobban 
értesült hívek közül elmondta, hogy ő a kinevezett egri érsek. A többség hitetlenkedve fogadta a hírt, hiszen annyira ab-
szurdnak tűnt, hogy egy érsek megérkezik Trabanttal, minden kíséret nélkül besétál a templomba, misézik, imádkozik egy 
keveset az Oltáriszentség előtt, azután csöndben elmegy a dolgára.

fotó: balogh ferenc

Ilyen volt a bevonulása: egyszerű, közvetlen és feltűnésmen-
tes. Ezt az egyszerűséget, közvetlenséget és szerénységet meg-
őrizte halála napjáig. Soha nem tartott igényt átlagon felüli 
körülményekre, bánásmódra, az volt a véleménye, hogy neki 
sem jár több előny, mint a reá bízott híveknek, ezért került is 
minden luxust. Egész életét Isten és az Egyház szolgálatára 
szentelte, ahogy néhány nappal a halála előtt egyik látoga-
tójának mondta: „Az életemet soha nem tekintettem személyes 
ügynek.” Főpapként sem zárkózott el híveitől, a lelkipásztori 
munkától, gyakran lehetett őt látni a gyóntatószékben, vagy 
májusi litániákon és az októberi Rózsafüzér imádkozása so-
rán a hátsó padok egyikében ülve.

20 éven át, amíg Egerben volt, ha csak tehette, és nem 
szólította máshová a kötelesség, minden reggel a 7 órai 
szentmisében híveivel együtt ünnepelte az Eucharisztiát. 
Függetlenül attól, hogy előző este, esetleg aznap hajnalban 
későn érkezett haza, csak egy-két órát tudott aludni, vagy 
hogy közvetlenül a szentmise után több száz kilométeres 
útra kellett indulnia. 

Mind a papi hivatást, mind a főpásztori küldetést Isten 
ajándékának tekintette és egész életében arra törekedett, 
hogy méltó legyen erre az ajándékra és kamatoztassa a hívek 
javára. Idősebb korában, mikor néhány évforduló kapcsán 
számot vetett addigi életével, többször megemlítette, mi-
lyen hálás Istennek azért, hogy soha nem bánta meg, hogy 
feltétel nélkül egészen oda tudta neki adni az életét. És min-
denét, amije csak volt: a tudását, a képességeit, a lehetősé-
geit. Anyagi javakat nem gyűjtött magának, mert szó szerint 
értelmezte az evangéliumi szegénységet. Semmilyen adott-
ságát, lehetőségét, képességét nem tartotta sajátjának, meg 
volt róla győződve, hogy mindezt a „Gazdájától”, a minden-
ható Istentől kapta azért, hogy jól gazdálkodjék velük a reá-
bízottak javára. Fontos szempont volt papi életében a hűség. 
Hűség Istenhez, az egyházhoz, az Istentől kapott hivatáshoz.

Nem könnyű időszakban került az egyházmegye élére. 
Hamarosan bekövetkezett a rendszerváltás, ami számos ki-
hívás elé állította az Egyházat. Az intézmények – elsősorban 
az iskolák – újbóli működtetése olyan feladat volt, amely fel-
adatról csak a legidősebb egyházi személyeknek voltak még 
emlékei. Mégis konfliktusmentesen bonyolította le az intéz-
ményhálózat átvételét, megszervezését, nemcsak az egyház-
megyében, hanem országszerte, hiszen 1990-tól 15 éven át a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökeként nemcsak 
az Egri Főegyházmegyéért felelt. Mindig törekedett arra, hogy 
az épületek, intézmények visszaigénylése során másoknak 
ne okozzon sérelmeket, kárt. 

Kezdeményezője volt a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem alapításának, ő hozta létre elsőként Egerben a Magyar 
Katolikus Rádiót, amely most Szent István Rádió néven 
működik, megszervezett két pápalátogatást. 2004-ben vele 
ünnepelhettük az egyházmegye fennállásának 1000 éves, 
később 2007-ben Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 
800 éves évfordulóját. Kezdeményezésére és kitartó munkája 
eredményeképpen elsőként az Egri Főegyházmegyében tar-
tottak egyházmegyei zsinatot, a résztvevők fele világi hívek-
ből állt. Mindig és mindenben számított a hívek közreműkö-
désére, akiket az egyház teljes értékű tagjainak nevezett és 
tartott.

Nemcsak hazájában tiszteltük, nemzetközi tekintélye is 
figyelemre méltó volt, többek között német és francia nyelv-
tudása és főpapi tekintélye révén 1993-tól 2001-ig az Európai 
Püspökkari Konferenciák alelnöke volt. 

Ahogy már a cikk elején is említettük, rendkívüli lelkipász-
tori képességekkel rendelkezett, és ezeket a képességeket 
főpapként is igyekezett kamatoztatni. Nemcsak a Szeminá-
riumban foglalkozott heti rendszerességgel a kispapokkal, 
hanem a hívek számára is több éven át hittan kurzusokat 
szervezett, hogy   hitbeli hiányosságainkat be tudjuk pótolni. 
De végtelen türelemmel tanította ministrálni a hétköznapi 
miséken azokat a gyerekeket is, akik szívesen vállalták az ol-
tár szolgálatát. 

Mindenképpen meg kell emlékezni arról is, hogy különös 
tisztelője volt a Boldogságos Szűz Máriának. Nemzeti zarán-
doklatokat szervezett a legismertebb Mária kegyhelyekre, 
Lourdes-ba és Fatimába. 15 éven át, amíg a püspökkari kon-
ferencia elnöke volt, minden esztendőben megfordult Lour-
desban, ahol évente egyszer a francia püspökkari konferencia 
tartotta ülését. Oda őt mindig meghívták és különös öröm 
volt számára a kegyhelyen eltöltött néhány nap.

Kitűnő szónok volt, akinek ünnepi gondolatai ma is visz-
szacsengenek a hallgatóság fülében, mélyen belevésődtek a 
lelkekbe, útravalóul szolgáltak a hétköznapokban. Minden 
egyes prédikációja tanúságtevés volt, soha kétség nem fért 
ahhoz, hogy komolyan gondolja azt, amit mond. Egyszóval 
hiteles ember volt.

Irodalmi munkássága – mely nagyjából 15 önálló kötetben 
látott napvilágot – jelentősen hozzájárult a hitélet fellendülé-
séhez. Már fiatal káplán korában nagy gondot fordított arra, 
hogy az általa tanított gyermekek számára érthetővé tegye a 
Szentírás üzenetét. 2003-ban jelent meg a Szent István Tár-
sulat gondozásában az a „hittanregény”, mely a kicsinyek 
számára írt történeteit tartalmazza. Országszerte használják 
azokat a kiadványait, melyek a Rózsafüzér titkaihoz, vagy 
a Keresztút állomásaihoz kapcsolódó elmélkedéseket fo-
galmazzák meg. Püspökké szentelésének 15. évfordulóján 
ugyancsak a Szent István Társulatnál látott napvilágot az a 
két kötet, melynek címe egyben papi és püspöki jelmondata 
is: „Krisztus az út, az igazság és az élet.”Alcíme: 15 év apostoli 
szolgálatban. Akik hallgatták, soha nem fogják elfelejteni a 
Szent István Rádióban elhangzott gondolatait, állandó rovata 
a beszédes „Püspökkenyér” címet viselte. Ezek a beszédek is 
megjelentek, mint a Szent István Rádió kiadványai.

2007-es nyugdíjba vonulása után sem hagyta abba az ak-
tív életet, az elmúlt több mint tíz évben ismét kizárólag lel-
kipásztor volt. Lelkigyakorlatokat tartott, zarándoklatokat 
vezetett, szívesen adott lelki tanácsokat azoknak, akik hozzá 
fordultak.

Tevékenységét több kitüntetéssel ismerték el, megkapta 
a Magyar Köztársasági Érdemérem Nagykeresztjét, a Frak-
nói díjat (ez utóbbit azok a személyek kapják, akik teológiai, 
filozófiai és egyháztörténeti munkásságukkal elősegítették a 
hitélet megújulását) Kőszeg város díszpolgára és nem utolsó 
sorban 2006-ban Eger Város díszpolgára lett.

Halála előtt néhány hétig ágyhoz kötött beteg volt. Sokan 
meglátogatták, még többen telefonon hívták fel őt, érdeklőd-
tek állapotáról és biztosították imáikról. Ekkoriban többször 
elmondta, hogy ő csak most vette észre, mennyire szeretik az 
emberek. Ez is azért volt, mert az életét nem személyes ügy-
nek tekintette, a teremtő Istent szolgálta minden cselekede-
tével, minden gondolatával. Egészen bizonyos, hogy – ahogy 
gyakran nevezte Istent – a „Gazdája” meg fogja jutalmazni 
életéért, amely „egészen elégő áldozat” volt.

Reméljük, hogy nekünk pedig hatékony közbenjárónk lesz 
az égi „Gazdánál”. Löffler Erzsébet
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AMIRŐL BESZÉLNEK

ÉVÉRTÉKELŐ 
BESZÉLGETÉS

HABIS LÁSZLÓ 
POLGÁRMESTERREL

2018 a Családok Éve Magyarországon. Országszerte, így Egerben 
is számtalan program, kezdeményezés kötődött ehhez, sőt, az 
egri Polgármesteri Hivatal elnyerte a Családbarát Munkahely 
címet is. Hogy hogyan ültethető át a családbarát gondolat a gya-
korlatba, egyebek között erről beszélgetünk Habis László pol-
gármester úrral a 2018-as esztendőt értékelve.

SZERZŐ: GAY KRISZTINA
FOTÓ: LÉNÁRT MÁRTON, NEMES RÓBERT, VOZÁRY RÓBERT

– A városfejlesztés folyamatának tervezésébe hogy ül-
tethető bele a családbarát gondolat?

– Egyrészt úgy lehetünk családbarátok, hogy jó szín-
vonalú, és korszerű gyermekintézményeket működtet 
az önkormányzat, illetve rendre ilyen fejlesztéseket is 
megvalósítunk. Köztudomású, hogy az előző években 
valamennyi bölcsődénk megújult, valamint férőhelyet is 
bővítettünk. 2018-ban elkezdtük az első új óvoda építését 
a Kertész úton, s ezt idén, a Lajosvárosban is követi egy 
új gyermekintézmény építése. Folytatjuk az óvodai felújí-
tásokat, korszerűsítéseket is, ám a családbarát gyakorlat 
nem csupán ebből áll. Olyan, talán jelképesnek mondha-
tó, de kedves és értékrendet felmutató gesztusok is ide 
tartoznak, mint a házasulók megajándékozása, vagy ép-
pen a babacsomag bevezetése január 1-jétől.

– Ha család, akkor fontos, hogy a kicsik mellett a na-
gyobbak kezét is fogja a város. Számtalan kezdeménye-
zése van az önkormányzatnak, ami már a fiataloknak 
szól, a tehetségek gondozását, az ő segítésüket szolgálja.

– Régóta a tehetséges egri fiatalok mellé álltunk a vá-
rosi ösztöndíj rendszer megalapításával, folyamatos mű-
ködtetésével. A középfokon tanulmányokat folytatók, a 
szakmunkás képzőbe beiratkozók és a felsőfokú tanulmá-
nyokat végzők is élhetnek ezzel a lehetőséggel. Fontosnak 
tartom azt is, hogy Egerben egy nagyon jól működő Diák 
Tanács működik, a VDT nagy önállósággal tevékenykedik, 
saját maguk hoznak döntést az őket érintő kérdésekben, 
mi pedig támogatjuk őket ebben: a hátteret biztosítjuk a 
működéshez. Sokat tesznek a fiatalokért a hivatalban dol-
gozó munkatársak, s az ifjúsági élet szervezését, a fiatalokat 
az IFI Pont is sokrétűen támogatja. A legkülönbözőbb prog-
ramoknak ad helyet ez a közösségi tér, s emellett a mun-
katársak például szakmai-, pályaválasztási-, életvezetési és 
egyéb tanácsadással is segítik a fiatalokat. Színes példa az 
is, hogy immár három éves az Ifjúsági Zenei Programunk 
(EIZP), amely részint egri tehetségek gondozását segíti, 
hiszen hangfelvételek, videoklipek készítésére is lehet pá-
lyázni, másrészt zenei programok, koncertek szervezéséhez 
nyújtunk hathatós támogatást. Mindez fontos a helyi kul-
turális élet, a fiatalok kibontakozása, valamint a szabadidő 
kulturált eltöltése szempontjából is. Büszkén mondhatom, 
hogy az EIZP-re felfigyelt az ország, a Nemzeti Kulturális 
Alappal közösen konferenciát is szerveztünk Egerben, ahol 
bemutathattuk a példaértékű, helyi kezdeményezés három 
évének tapasztalatait, eredményeit.

– Amennyire megbecsült tagjai a fiatalok egy család-
nak, úgy a társadalom alapkövei az idősek. Eger Önkor-
mányzata 2017-ben Idősbarát Önkormányzat lett, s en-

nek a kihívásnak meg is kellett felelni a 2018-as évben. 
Melyek azok az intézkedések, amik ezt a célt szolgálták?

– Sok-sok programot szerveztünk az idős generáció 
számára és hála Istennek, ők nagyon aktív tagjai Eger 
közéletének. Megteremtettük a lehetőségét annak, hogy 
a novemberi Senior Expo-ra ingyenesen látogathassanak 
el az egriek, s ez a programunk is nagy népszerűségnek 
örvendett. E területen is fontos eredmény, hogy beszél-
hetünk létesítmény-fejlesztésekről, beruházásokról, fel-
újításokról: a Felsővárosi Gondozási Központ bővítése 
immár elkezdődött és nagyon reméljük, hogy ez a szép-
korúak számára az eddigieknél is jobb lehetőséget kínál 
majd. Egy másik példa az Idősek Berva-völgyi Otthonának 
energetikai korszerűsítése. A közelmúltban döntöttünk a 
Közgyűlésben arról, hogy csaknem 30 millió forintból fel-
újítjuk a Kallómalom utcai Nyugdíjasház tetőszerkezetét. 
Említhetném a szociális intézményünk számos szolgálta-
tását is, hiszen ezek révén az egyedülállók is érezhetik azt, 
hogy számíthatnak ránk. Ezek mind jó példák arra, hogy 
minden területen igyekszünk helytállni, méltó módon 
megfelelni az idősbarát címnek.

– Az elmúlt esztendőben tovább fejlődött Egerben az 
egészségügyi alapellátás. Milyen fejlesztések kötődnek 
ehhez az ágazathoz?

– A Tihaméri városrész, a Csákó városrész, Hadnagy utcai 
lakótelep és a Felnémeti városrész lakóit kiszolgáló, alapel-
látáshoz tartozó létesítményeket újítottuk meg. Ez védőnői 
körzeteket, gyermekorvosi és családorvosi rendelőket je-
lent. Valamennyi beruházást az Egri Közszolgáltatások Vá-
rosi Intézményén keresztül valósítottuk meg, uniós és ön-
kormányzati forrásból, összességében több mint 150 millió 
forint felhasználásával. Nyugodt lélekkel mondhatom, hogy 
ötcsillagos létesítmények jöttek létre. A 2018-as egészség-
ügyi beruházásaink mintegy 9500 egri lakos ellátásában 
hoztak azonnal érezhető, nagy minőségi javulást jelen-
tő változást. Idén Lajosvárosban folytatjuk ezt a stratégiai 
jelentőségű folyamatot, a komplex egészségügyi központ 
építésével. Kitartóan dolgozunk kollégáimmal együtt azért, 
hogy Eger minden városrészében a családok megelégedését 
szolgáló feltételeket teremtsünk az egészségügyben is.

– Ugyancsak fontos önkormányzati cél, hogy minden 
társadalmi réteggel megtalálják a közös hangot, a közös 
nevezőt és megőrizzék a jó együttműködést például a ci-

vil szervezetekkel. Mit tehetnek hozzá ezek a civil szer-
vezetek a város életéhez?

– A civil szervezetek világa igen színes, igen sok terüle-
ten végeznek nagyon hasznos munkát és sokféle egri pol-
gárt jelenítenek meg. Ennek megfelelően olyan karitatív 
szervezetek számára, mint például a Forrás Fogyatékkal 
Élő Fiatalok Alapítványa, vagy a Cukorbetegek Egri Egye-
sülete, ingyenes ingatlanhasználati lehetőséget biztosítot-
tunk a Közgyűlés döntésével. Példaként kiemelhetem azt 
is, hogy az Egri Civil Ház, az Egri Civil Kerekasztal műkö-
dése folyamatos, s ebben hathatós segítséget nyújtottunk 
a nonprofit szféra egri képviselőinek. Fontos számunkra, 
hogy évről évre megrendezik a nagy seregszemlét, Eger 
Civil Ünnepét, hiszen jó látni, hogy az egri polgárok kö-
zösségi összefogásán alapuló, önkéntes munka milyen 
sokszínű, sokrétű, s hogy ennek számos eredménye van 
magán a közösségépítésen túl is. Az önkormányzati dön-
tések előkészítésében ugyancsak részt vesznek a civilek, 
a Kerekasztal minden bizottságba delegálhatott tagokat, 
akik tanácskozási jogkörrel vesznek részt az üléseken. 
Stratégiáink, városi koncepcióink megalkotásakor, vagy 
egy-egy fejlesztés tervezése során is számos esetben ki-
kérjük a civil szervezetek véleményét. A Fenntartható 
Városi Mobilitási Tervünk (SUMP) például nemcsak köz-
lekedésfejlesztésről szól, hanem arról is, hogy a várospoli-
tikában kiemelt cél a munkába járás feltételeinek javítása, 
az egriek utazási szokásainak figyelembe vétele. Hasonló 
példa lehet a Kulturális és Közösségfejlesztési Stratégiánk 
is, melyet a civil szervezetek véleményének meghallgatá-
sa után alkottunk meg.

– Ha már a kultúránál tartunk: több, az ágazatot érin-
tő beruházás zárult sikerrel, mint az Uránia Mozi régóta 
várt felújítása. Ezek a fejlesztések is hozzátesznek ah-
hoz, hogy a város valóban élhető legyen. Mire számítha-
tunk ilyen szempontból 2019-ben?

– Az invesztíciók mellett kiemelném, hogy évek óta 
támogatjuk az egri fiatalok moziba járását, a 2018-as 
esztendő egyik újdonságaként pedig a Gárdonyi Géza 
Színházzal együttműködésben bevezettünk egy, a fiatal 
családosoknak, ifjú házasoknak szóló, kedvezményes bér-
letet. Sok-sok olyan kulturális esemény van a városban, 
melyet elsősorban turisztikai céllal szerveznek meg évről 
évre, ugyanakkor az egriek számára is élményt jelenthet. 
Ilyennek tartom például a Kaláka Fesztivált, vagy éppen a 
Szederinda Nemzetközi Néptáncfesztivált, s ilyen volt az 

A Kertész úti új óvoda alapjai (fotó: v. r., október)

Megújult orvosi rendelő átadása, Napsugár utca (április)

Szederinda Néptáncfesztivál (fotó: l. m., augusztus)
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„Utcazenészek Versenye” is Egerben. Sorolhatnám még a 
példákat, s emellett érdemes kiemelni, hogy Eger 2018-
ban a Magyar Festészet Napjának egyik fő helyszíne volt, 
öt nagyon rangos tárlattal. Fontos az is, hogy a Dobó Ist-
ván Vármúzeumban egy új fegyvertörténeti állandó kiállí-
tás nyílt meg, melyet egyébként pénzügyileg támogatott a 
Magyar Nemzeti Bank is. Voltak olyan eseményeink, mint 
az Olasz Filmhét, valamint az Egri Klasszikus Film Mara-
ton Claudia Cardinale, vagy éppen Szabó István rendező 
és Koltai Lajos operatőr egri látogatásával. Oly gazdag volt 
az idei programkínálat, hogy a munkatársaim által össze-
állított, kiemelt eseményeket felsoroló programnaptár – 
távirati stílusban is – egy húsz oldalas anyagot jelent.

– Több olyan kezdeményezés is volt, ami közvetlenül 
az Ön személyéhez kötődik. Emeljük ki példaként a VB 
Pikniket, melynek hatalmas sikere volt. Miért tartotta 
fontosnak ezt a programot?

– Azt szoktuk mondani, hogy egy dolog várost építeni, 
közösségi tereket, vagy éppen közösségi találkozásra al-
kalmas épületeket létre hozni, s másfajta feladat, de leg-
alább ugyanilyen fontos a „csapatépítés” városi értelem-
ben is. Főként a fiatalok számára szükséges minél több, 
élményt jelentő programot szervezni, felmutatni, hogy a 
városukban is megtalálják az együttlét vagány, 21. századi 
formáit. Az egykori parkolóból kialakított Végvári Vitézek 
terén közösen néztük a világbajnokság mérkőzéseit. A 
hangulatos patakparti lépcsősor remek helyszín, nem elő-
ször adott már otthont olyan eseménysorozatnak, amely 
nagyon sok embert vonzott, népszerű volt az egriek több 

generációja, valamint a hozzánk látogató vendégek köré-
ben is.

– Az egriek szívéhez nagyon közel áll a sport, különö-
sen a vízi sportok. E téren is hatalmas előre lépés tör-
tént.

– Szisztematikus létesítmény-fejlesztést végzünk. Úgy 
vélem, hogy Egerben nem történnek luxus-, vagy megkér-
dőjelezhető volumenű rekonstrukciók és beruházások. A 
sport terén sem volt ilyen, viszont fontos, hogy a Szent-
marjay stadionban létrejött egy remek futópálya és más 
atlétikai létesítmény, valamint világítást létesítettünk. Az 
idei esztendő komoly eseménye volt, hogy a sportcsarno-
kunk rekonstrukciójának második ütemét is befejeztük. 
Itt sorra-rendre zajlanak a fontos és népszerű sportese-
mények, de a fiatalok számára szervezett programok is. 
Decemberben zajlott a csarnokban a Magyar Honvédelmi 
Sportszövetség „Bátrak Ligája” nevű sportversenye, ahol 
négy város csapatai vetélkedtek, s Egert öt iskola fiatal-
jai képviselték. Több sportág nemzetközi eseményeinek 
is rendszeresen adtunk otthont az elmúlt időszakban, a 
szervezők kedvelik, keresik a városunkat. Ha sportról be-
széltünk, a 2018-as év egyik büszkesége az, hogy sok év 
munkáját követően teljesen újjáépítettük a Bárány Uszo-
dát. A berendezés, felszerelés napjainkban még jelent 
némi feladatot, ám mind a Vízilabda Szövetség, mind az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért Felelős 
Államtitkársága támogatja ezt a munkánkat. A kisebb lép-
tékű ügyek közül, a téli időszakban kiemelhető a városi 
műjégpálya, amely igen népszerű az iskolások, fiatalok 
körében.

– Eger nemzetközi színtéren is megmutatta magát 
2018-ban. Cannes-ban az egri borokat kóstolták meg a 
neves művészek, az Egri Klasszikus Film Maraton révén 
Claudia Cardinale járt a városunkban, s emellett sokat 
hallottunk testvérvárosi kapcsolatokról is. Miért fontos 
Eger hírnevét nemzetközi színtéren is öregbíteni?

– Itt, a városunkban is sok nemzetközi esemény zajlott, 
elég csak arra gondolnunk, hogy külföldi közjogi méltó-
ságok, diplomata delegációk, vagy éppen üzletemberek 
jelentek meg Egerben ez évben is a világ számos tájáról. 
Hadd említsek egy olyan nemzetközi eseményt, amely 
közép-európai jelentőségű volt: cseh, osztrák és más or-
szágok műszaki egyetemeinek közlekedéstervezéssel 
foglalkozó mérnök-hallgatói érkeztek hozzánk a nyáron, 

mentor tanáraikkal együtt. A város vendégeként egy he-
tet töltöttek nálunk és egy-egy általunk meghatározott 
közlekedési problémát kezdtek el boncolgatni, majd ja-
vaslatot is tettek a megoldásra. Ezzel némiképp a fiatal 
műszaki értelmiség figyelmét is felhívtuk Egerre. Hasonló 
esemény az egyik legnagyobb egri iparvállalat által ren-
dezett, immár hagyományosnak mondható Pneumobil 
verseny, ahová 19 országból 40 egyetem csapata érkezett. 
Mindemellett több, külföldi konferencián képviseltük a 
várost, főként örökségvédelmi és turisztikai, idegenfor-
galmi témákban, mind Európában, mind Kínában. Hoz-
zánk is érkeztek szakemberek a távolkeletről, s a változó 
világban fontosnak tartom, hogy testvérvárosi kapcsola-
tot is építsünk velük.

– A korábbi gondolathoz visszatérve: az önkormány-
zat családbarát hozzáállása mit sem érne új egri munka-
helyek nélkül. Az elmúlt év egyik legnagyobb volumenű 
egri beruházása is ehhez a stratégiai jelentőségű célhoz 
kapcsolódott. Mennyiben tudta támogatni a város ezt az 
ipari beruházást?

– Rengeteg munkával támogattuk a ZF Hungária új 
üzemcsarnokának létesítését, s ezzel csaknem 800 új egri 
munkahely létrejöttét. Különböző kedvezményekkel és 
pénzügyi szerepvállalással is helytálltunk, mert éreztük, 
hogy ez kulcsfontosságú kérdés az egri jövő szempontjá-
ból. A kormányzat maximálisan mellénk állt, hiszen nem 
csupán az történt, hogy nemzetgazdasági szempontból 
kiemeltté nyilvánították ezt a beruházást, hanem pénz-
ügyi támogatásban is részesítették a ZF-bővítést. Úgy vé-
lem, egy igazi ünnep volt Eger számára 2018-ban, amikor 
a beruházóval és a külgazdasági és külügyminiszter úrral 
együtt egy 40 000 m2-es csarnokot adhattunk át a rendel-
tetésének. A stratégiai cél szerint a cég alkalmazotti lét-
száma megduplázódik, a termelését pedig néhány év alatt 
megötszörözik. Ez nagyon fontos a műszaki értelmiségnek 
és fontos az egri és térségbeli fiatalok számára is. Adott a 
munkalehetőség, érdemes szakirányú képzésekben gon-
dolkodni és persze mindez az adóbevételek szempontjá-
ból is jelentős pluszt ad a város számára, ami már néhány 
éves távlatban is növeli a gazdasági mozgásterünket. Nem 
véletlen talán, hogy a Magyar Fejlesztési és Befektetési 
Ügynökség „Az év munkahelyteremtő beruházása” címmel 
jutalmazta a közös munka eredményét. A Polgármesteri 
Hivatalban dolgozó kollégák, az Egri Városfejlesztési Kft., 
a MÁV és a különböző állami szervek együttműködését 

siker koronázta. Örömömre szolgál, hogy kijelenthetem: 
ez nem az a bizonyos „egy fecske”, hiszen más beruhá-
zások kapcsán is régóta dolgozunk, egyeztetünk a befek-
tetési ügynökséggel és beruházókkal, tehát egy világos 
folyamatról van szó. A fentiekhez egy nagyon jelentős 
önkormányzati infrastruktúra-fejlesztési program csatla-
kozott, amely meghaladta az egymilliárd forint értéket. 
Ezzel nem csupán ez az ipartelep jött létre, hanem 23-24 
hektárnyi, új ipari létesítmény jöhet létre a későbbiekben. 
Ez egyértelműen meghatározó jelentőséggel bír Egerben.

– A déli iparterület fejlesztése valóban a munkahely-
teremtés egyik záloga. Mi zajlik most ebben a térségben?

– Hosszas előkészítés után fontos tervező munká-
kat végeznek a szakemberek. A közútfejlesztés második 
ütemét az elkövetkező években kívánjuk megvalósíta-
ni, emellett engedélyezési eljárások zajlanak, valamint a 
szennyvíz-infrastruktúra és csapadékvíz-rendszer rend-
betételéről szóló közbeszerzési eljárásokat készítjük elő. 
Közben kerékpárút építése is zajlik a déli iparterületen, 
s emellett új, kerékpáros és gyalogos átkelőt létesítünk a 
vasútvonalon, hogy a déli ipari park keleti és nyugati ré-
sze közötti, biztonságos átjárást is biztosítsuk.

– Ha Eger gazdasági potenciáljának növeléséről esik 
szó, a folyamatban lévő M25-ös és az azt övező beruhá-
zássorozat nem kerülhető meg. Igaz, állami beruházás-
ról van szó, ám ez talán az egyik legnagyobb feladat.

– Azt gondolom, hogy a különbözőségek közepette az 
egriek sok mindenben egyetértenek. A legnagyobb egység 

Claudia Cardinale, Egri Klasszikus Film Maraton (szeptember)

Szabó István és Koltai Lajos, Egri Klasszikus Film Maraton

Bárány Uszoda (fotó: l. m., szeptember) A ZF új üzemcsarnokának avatása (szeptember)

Déli iparterület (fotó: l. m., július)

M25, északi ütem (november)
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talán éppen itt mutatkozott: az első számú gazdasági fej-
lesztési prioritásként az autópályához való közvetlen csat-
lakozást jelöltük meg. Ez részint a főváros irányába óriási 
előrelépés, s talán nem kell ragoznom, hogy ez miért ki-
emelt jelentőségű. Másrészt az épülő út Eger bekapcsoló-
dását jelenti Európa egész gyorsforgalmi úthálózatába! Az 
egriek számára nagyon fontos ez a fejlesztés, ahogyan az 
ipari befektetések szempontjából és a turizmus tekinte-
tében is hatalmas fegyvertény az M25 megépülése. Az a 
szándékunk, hogy ehhez az úthálózat-fejlesztéshez a vá-
ros közlekedési hálózatát is „hozzáigazítsuk”. Közös erővel 
és kitartó munkával óriási lépést teszünk majd előre, ezt 
bátran megígérhetem!

– Gyakorlatilag nincs olyan városrész, ahol ne való-
sult volna meg valamilyen régóta várt infrastrukturális, 
vagy más jellegű, több ezer egri mindennapjait érintő 
fejlesztés. Miért fontos a polgármester szemszögéből 
nézve az, hogy a város kiegyensúlyozottan fejlődjön?

– Amikor ezt az infrastruktúra-fejlesztési csomagot 
összeraktuk, egy túlzás nélkül történelminek nevezhető 
lehetőséggel éltünk. Az egymilliárd forintos programot 
a 2017-es évben indítottunk el, tavaly folytattuk és ter-
veink szerint ez év első felében zárjuk. A fejlesztésekkel 
elsősorban a lakossági igényekre válaszoltunk, valamint 
fontos városrészi pontokon valósítottunk meg sokakat 
érintő beruházást. A Szövetkezet utcai járdát például több 
közmeghallgatáson kérték, javasolták az egriek, de ilyen a 
Fertőbánya út felújítása, vagy – hogy a város másik végét 
mondjam – a 25-ös úton, a lámpával védett kerékpáros 
és gyalogos átkelő felújítása, ahogy az is, hogy a Pásztor-
völgyet kapcsoljuk be az észak-déli kerékpárút-hálózat-
ba. Ugyancsak jó példa a közösségi igények szolgálatára 
az Arany János utcai, vagy a Kodály Zoltán utcai parko-
lók építése. A város egészét szolgálja az Almagyar utca, a 
Kossuth utcai híd felújítása és a Barkóczy út megújulása 
is, hiszen ezeket majd minden közlekedő használja. Nagy 
léptékű fejlesztések vannak még előttünk: a Bródy Sándor 
utca, vagy a Stadion utca teljes rekonstrukcióját régóta 
tervezzük. Mindezen túlmenően fontos előrelépést hoz-
nak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, 
röviden TOP további beruházásai is.

– Eger a szakmai kimutatások szerint is az egyik leg-
élhetőbb vidéki város. Ehhez sok egyéb tényező mellett 

hozzá tartoznak azok a parkok, terek, melyeket az itt élő 
emberek szívesen használnak. Folytatódik a közterek 
megújítása, lesznek megújuló, impozáns tereink, park-
jaink?

– Határozott igen a válasz! Ez összefügg azzal a gondol-
kodásmódunkkal, hogy a közösségi terek közterületeken, 
épületekben is fejlődjenek, s egyben a műemlékeink vé-
delmét is szolgálják. Példákat szeretnék csak említeni. 
Ilyennek gondolom az Erzsébet udvar és a Kracker udvar 
(Bajcsy-tömbbelső), valamint az Eszterházy tér, a Hatva-
ni kapu tér rekonstrukcióját, mindenütt a zöldfelületek 
megújításával együtt. Ez több mint felújítás: valódi közös-
ségi terek jönnek létre, vízi játékokkal, vagy vízfelületek-
kel, játszótérrel és más funkcióval. Kulturális-közösségi 
célú épület-felújítások is kapcsolódnak mindehhez: nagy 
jelentőségű az egykori Helyőrségi Művelődési Otthon 
külső-belső megújulása, valamint a Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtár főépülete, az egykori Nagypréposti 
palota felújítása. A Vitkovics-házban ablakcserét valósí-
tottunk meg, energetikai beruházásokat végeztünk, de 
ilyennek gondolom azt is, hogy míg a Minaretet állami 
forrásból újították fel, a műemlék közvetlen környeze-
tét Eger Önkormányzata tette rendbe. Értékeinket sok 
helyen óvjuk, védjük. Érdekességképpen – mint egyfajta 
egri kuriózumot – megemlítem a Hősök temetőjét, mely-
ben 15 nemzet fiai nyugszanak több, mint hatszázan. A 
gyönyörű sírkertet az I. világháború centenáriuma alkal-
mából újítottuk fel, s egy szép, központi emlékhelyet is 
létesítettünk. Külföldről is számos dicsérő visszajelzést 
kaptunk ezért, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése, 
a hősök emlékének ápolása, gondozása ugyancsak fontos 
közösségi feladat egy városban.

– Egy város vezetésének fontos feladata az értékek 
megőrzése mellett, az értékek teremtése is. A vár felújí-
tása éppen ezt a kettősséget foglalja magába: megtartva 
a régit, új vonzerőket és funkciókat is kap a történelmi 
erődítmény, s így olyan fejlesztések valósulhatnak meg, 
amelyek még szélesebb rétegek számára teszik érthető-
vé, élményszerűvé és szerethetővé az egri vár több száz 
éves üzenetét.

– Fontos döntések születtek e téren. Örömömre szol-
gál, hogy egyrészt rendbe tettük a városfalat, másrészt a 
vasútvonalhoz közel eső, s a kazamata-rendszerrel ösz-
szefüggésben álló Zárkándy-bástyát is látogathatóvá te-

hetjük a jövőben. Utóbbi egy új kilátó pont, egyben új 
programpont lehet egy várséta során. Előkészítés alatt áll 
például a Varkoch-kapu bástya teljes újjáépítése is. Ter-
veink szerint ez a vár új, igen attraktív része lesz, farkas-
veremmel, felvonó kapuval, tetőszerkezettel, tehát olyan 
izgalmas beruházásról van szó, amely segíti a történelmi 
időutazás élményét, s egyébként egyben a városképet is 
formálja majd.

– December elején beszélt arról polgármester úr, 
hogy van, amikor 15-20 helyszínen is zajlik egyszerre 
valamilyen beruházás Egerben. Mire számíthatunk a kö-
zeljövőben?

– Többek között óvodai, energetikai fejlesztéseket ké-
szítünk elő 2019-re. Azt mondhatom, hogy a közbeszer-
zési eljárások már nagyrészt lezárultak. Befejezéséhez 
közeledik a kerékpárút- és parkolófejlesztés a Malom ut-
cában, s emellett sok-sok olyan beruházásunk lesz, amely 
közterületeket fejleszt, vagy éppen középületeket érint. 
Mihelyst a fagy tartósan elmarad, indul a Sas út 880 millió 
forintos, faltól falig történő megújítása.

– Az előkészítés hatalmas munka, de nem feledkez-
hetünk meg arról sem, hogy volt olyan helyzet, amely-
re gyorsan kellett reagálni. magyarán 2018-ban előállt 
egy-két vis maior helyzet is, s ezeket a lehető legjobban 
kezelni kellett.

– Igen, még a Csiky utca egyébként gondosan tervezett 
felújításában is volt egy vis maior tétel, hiszen a beruházás 
kezdetén történt egy útbeszakadás a Barkóczy úti torkolat-
nál. Kezeltük ezeket a helyzeteket és itt szeretném meg-
köszönni az egriek türelmét és megértését, hiszen mind 
a Csiky utca, mind a Mekcsey utcai pinceomlás, mind a 
Grónay utcában történt hasonló eset komoly kihívást je-
lentett a helyi közösség számára. A Szépasszony-völgyben 
is hamarosan elindul egy vis maior beruházásunk. Ösz-
szességében azt mondhatom, hogy minden ilyen, nem 
várt feladatot sikerült kezelnünk, s ha szükséges volt – 
a mihamarabbi megoldás érdekében – megelőlegeztük a 
szükséges összeget. Más jellegű volt, ám ugyancsak meg-
oldandó problémaként jelentkezett a Zöld Liget Óvoda 
költöztetésének feladata a Lajosvárosban. Itt nem a ter-
mészeti körülményekkel kellett megküzdenünk, hanem 
a bürokráciával, s az ügyintézés nehézségeivel, hiszen a 
közbeszerzési eljárás és egyéb, szükséges hatósági dön-
téshozatal húzódott el. Decemberben látogatást tettem a 
némiképp átalakított Ifjúság úti óvodában és jó érzés volt 
látnom, hogy a gyermekek otthonosan mozognak az új, 
ideiglenes környezetben. Végül is az ő megelégedésükre, 
s reményeim szerint így a szülők és az óvodai dolgozók 
számára is megnyugtató módon oldottuk meg ezt a prob-
lémát. Köszönet jár a munkáért az EKVI dolgozóinak is!

– Az újév milyen fejlesztéseket hoz majd a város éle-
tében?

– Rengeteg építkezésre és felújításra számíthatunk. Él-
vezzük a kormány támogatását, s ezt én egy nagyon fon-
tos tényezőnek tartom Eger jelene és jövője szempontjá-
ból. Születtek olyan kormányhatározatok 2018 második 
félévében, melyek komoly fejlesztési lehetőséget kínál-
nak nekünk. A déli iparterületen csaknem félmilliárdnyi 
infrastruktúra-fejlesztést valósíthatunk meg, s ez nyil-

vánvalóan további munkahelyteremtést jelent a későbbi-
ekben. Fontosnak tartom a turisztikai kínálat és vonzerők 
folyamatos fejlesztését is, ennek megfelelően – ugyan-
csak kormányzati segítséggel – a város termálvíz rendsze-
rét tudjuk még üzembiztosabbá, gazdagabbá tenni. Fon-
tosnak gondolom azt, hogy az intermodális közlekedési 
csomópont tervezésére a kormány elkülönített mintegy 
300 millió forintot, így ez a grandiózus munka is elindul. 
Egyfajta karácsonyi ajándék volt számunka az a döntés, 
miszerint a vár további állagmegóvó felújításához további 
460 millió forintot kapunk a központi költségvetésből. Ez 
jelzi azt, hogy a kormányzat mind a Modern Városok Prog-
ramot, mind az egri városfejlesztés egészét prioritásként 
kezeli. December második felében jártam a közlekedé-
sért felelős államtitkárságon és azt remélem, hogy ennek 
nyomán még januárban megszületik az a kormánydöntés, 
amely az Egert keleti irányból elkerülő, tehermentesítő út 
tervezésére pénzügyi forrásokat allokál a 2019-es évre.

– A Városháza aulájában decemberben egy különleges 
karácsonyfa állt. Ezen a díszgömbök egy-egy, az önkor-
mányzat, a polgármesteri hivatal, valamint személyesen 
a polgármester úr által elnyert díjakat, elismeréseket 
mutatták meg. Mit gondolt akkor, amikor elsétált emel-
lett a fa mellett?

– Arra gondoltam, hogy ez egy közös munka eredmé-
nye. Ha már ezt említette, ez úton szeretnék is köszönetet 
mondani a sok és eredményes munkáért az egri civil szer-
vezeteknek, a gazdasági szereplőknek, az intézményeink-
ben és önkormányzati vállalatainknál dolgozóknak, vala-
mint hivatali munkatársaimnak is. Családbarát jellegről, 
idősbarát jellegről, a fiatal munkavállalókat segítő progra-
mokról is beszéltünk az interjúban. Fontosnak gondolom 
azt, hogy a gyermekvállalás és a hivatásgyakorlás, a karrie-
répítés összeegyeztethető legyen a hölgyek életében. Eze-
ket a törekvéseinket is honorálták különböző országos és 
minisztériumi díjak, beleértve adott esetben azt is – hogy 
egy nagyot ugorjak – hogy a közterületek virágosításában 
Eger mintegy negyed évszázada élen jár Magyarországon, 
s a turisztikai fejlesztéseink, idegenforgalomban elért 
eredményeink sem maradtak szakmai elismerés nélkül az 
elmúlt években. Ezek közül mintegy 15 díjat formáztak a 
munkatársaim egy-egy karácsonyfadísszé, s ez ékesítette 
a Városháza auláját. Erre is büszkék lehetünk és meg kell 
mondjam: mindez arra sarkall bennünket, hogy újult erő-
vel, széles körű együttműködésben folytassuk az Egerért 
végzett munkát.

– Ha bármit kérhetne, mi lenne a kívánsága 2019-re?
– Azt kívánom, hogy közösen gondolkodjunk és cse-

lekedjünk a városunk, otthonunk jelenéért és jövőjéért. 
Hiszek abban, hogy a konstruktivitás, a helyi erők ösz-
szeadása, a jó gondolatok megosztása Egert egy, az elmúlt 
évtizedek eredményeire alapozó, korszerű, 21. századi vá-
rossá teheti. Egy tavaly publikált szakmai kutatás szerint 
Eger Magyarország egyik legélhetőbb vidéki városa. Kívá-
nom, hogy ezt minél több egri érezze a mindennapokban, 
s ez adjon számára 2019-ben is legalább 365 pozitív él-
ményt, erőt, kitartást és lendületet a hivatása gyakorlá-
sához. Ezzel tudunk a legtöbbet tenni Egerért, s ha ezért 
a csodálatos városért őszinte szívvel, odaadással cselek-
szünk, úgy valamennyi egrivel, egymással is jót teszünk.

Erzsébet-udvar (fotó: v. r., november)

Hatvani kapu tér (fotó: v. r., november)
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ÁTADTÁK A FELÚJÍTOTT 
MINARETET

300 millió forintból szépült meg a műemlék

Vigyáznunk kell közös történelmi értékeinkre, ugyan-
akkor a jövőben számos lehetőség nyílhat az együtt-
működésre a gazdaság és a kultúra területén is – egye-
bek között erről beszélt a török vendégek jelenlétében 
átadott, felújított egri Minaret avatásán Nyitrai Zsolt 
miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége országgyű-
lési képviselője. A Minaret mellett annak környezete is 
meg szépült, a rendbetétel költségét az önkormányzat 
vállalta magára.

Nyitrai Zsolt azt mondta: „Tisztelnünk kell azokat, akik 
felépítették és megőrizték számunkra ezt a gyönyörű 
várost. Eger nem véletlenül a legnépszerűbb, leglátoga-
tottabb vidéki városa Magyarországnak. Őseink kiváló 
helyen telepedtek le, van hegyvidékünk, gyógyvizünk és 
szőlőnk is, de hála illeti Szent István királyunkat is, aki 
megteremtette Egerben a kereszténység erős bástyáját. 
Az elődök lendületét viszont ma nekünk kell tovább vin-
nünk, s még jobbá és szebbé tenni Egert” – hangsúlyozta.

Arról is beszélt, hogy közelebb kell kerülnünk a fővá-
roshoz azáltal, hogy közvetlen utat építünk Eger és az 
autópálya között, hogy gyorsabbá tegyük a közlekedést 
a turisták és a vállalkozások számára is. „Azért kell mil-
lióknak megmutatnunk a várost, hogy fejlesztéseink – 
új iparterületek kialakítása, Nemzeti Úszó és Vízilabda 
Központ létrehozása, a vár teljes rekonstrukciója – még 
több látogatót, befektetőt hozzon a megyeszékhelyre és 
környékére” – tette hozzá.

Juhász Roland  helyettes államtitkár a fejlesztésről 
egyebek mellett elmondta: az épületet 2017 májusában 
zárták le a látogatók előtt, mivel az alapzata meggyen-
gült. A tornyot alkotó tufakövek sok helyen szétmál-
lottak, a külső borítókövek pedig megkoptak, a több 
száz éves mintázatuk felismerhetetlenné vált. A teljes 
felújítás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. finanszí-
rozásában valósult meg, több mint 300 millió forintért. 
ennek keretében megerősítették a műemlék alapját és 
szerkezetét, kicserélték és rekonstruálták a burkolókö-
veket, valamint az erkély és a kiegészítő elemek felújítá-
sa is megtörtént. 

Az egri önkormányzat pedig az épület környezetének 
rendbetételét vállalta magára, saját forrás biztosításával. 
Többek között új burkolatot kapott a közterület, plusz 
térelemeket helyeztek el, illetve az úttest is megújult. 
Habis László polgármester köszöntőjében hangsúlyozta: 
a néhány évvel ezelőtt elvégzett belvárosi rehabilitációs 
program keretében már több, kiemelkedő értéket képvi-
selő műemléki épület is megújulhatott Egerben.

A Minaret átadásán török vendégek is részt vettek, 
hozzájuk is intézve szavait Nyitrai Zsolt azt mondta: a 
régi ellenfelek mára barátokká váltak, akikkel hazánk 
ma az élet számos területén együttműködik.  A mai Tö-
rökország a régió stabil és befolyásos országa, amely ere-
jén felül veszi ki részét az illegális migráció elleni küz-
delemben, amiért Európának köszönetet kell mondania 
az országnak.

ÚJABB TÁMOGATÁS 
ÉRKEZIK EGERBE

TOVÁBBI 460 MILLIÓ FORINT SEGÍTI A VÁR FELÚJÍTÁSÁT

Teljesen újjáépül a Varkoch kapubástya, a tetőszerkezet-
tel, a felvonóhíddal és a farkasveremmel együtt, ugyanis a 
kormány újabb jelentős összeget, 460 millió forintot cso-
portosított át Eger számára, ami a Nemzeti Kastély és vár 
program eddigi forrásait egészíti ki.

„Újabb jó hírt oszthatok meg az egriekkel, hiszen a kormány 
döntése alapján újabb, ezúttal 460 millió forintos támoga-
tás érkezett az egri vár rekonstrukciójának folytatására” – je-
lentette be Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger és 
térsége országgyűlési képviselője még december végén. A 
támogatás kapcsán hozzátette: „van, aki Budapestről tünte-
tőket hoz a városba, mi pedig pénzt, fejlesztési forrásokat és 
lehetőséget hozunk Egerbe”. Elmondta azt is: az év vége kö-
zeledtével érdemes összegezni azokat a döntéseket, amelyek 
révén eddig nem látott nagyságú pénzösszegek érkeztek a vá-
rosba és térségébe. Mindez azt jelenti, hogy az egriek – mint 
eddig is – a jövőben is számíthatnak a kormány segítségére.

A 2018-as év eredményei kapcsán a képviselő szólt az inter-
modális közlekedési csomópont előkészületi munkáinak elkez-
déséről, az Egert az autópályával összekötő M25-ös út északi 
ütemének átadásáról és használatba vételéről, ennek kapcsán 
pedig az egriek nyugalmát szolgáló elkerülő út megvalósulásá-
ról. Beszélt ugyanakkor arról az egymilliárdos egri támogatási 
csomagról is, amely lehetőséget biztosít a déli ipartelep, a vár, 
valamint a gyógyvízhálózat fejlesztésre és annak a panoráma-
liftnek a megépítésére, amely a turistákat juttatja fel a várba.

Habis László polgármester a beruházás részleteiről el-
mondta: elindulhat a Varkoch-kapu és környezetének tel-
jes felújítása, amely a városképre is kedvező hatással lesz. 
Ugyanakkor egy látogatóközpontnak és különböző rendez-
vényeknek otthont adó 70 fős terem is épül majd, meg-
hosszabbítva ezzel idegenforgalmi szezont.

Habis László ugyanakkor bejelentette, hogy Fekete Péter, 
az EMMI államtitkára megerősítette a közgyűlés döntését, 
így 2019. január 1-jétől Ringert Csaba vezetheti a Dobó Ist-
ván Vármúzeumot.

Az új igazgató megköszönte a bizalmat, majd szólt arról: min-
dent megtesz azért, hogy a következő 3-4 év nagy léptékű fej-
lesztései sikeresek legyenek tovább növelve a látogatók számát.

80. SZÜLETÉSNAPJÁN KÖSZÖNTÖTTÉK  

KORDA GYÖRGYÖT
„Vannak dalok, amelyeket hallva egy egész korszak élet-
érzése elevenedik fel bennünk. És vannak előadók, akik 
olyan képesség birtokában vannak, amellyel évtizedek 
múltán is képesek fenntartani a közönség figyelmét és 
szeretetét. Ehhez pedig nem elegendőek a jóleső nosz-
talgiát ébresztő dallamok, szükség van egy kifogyha-
tatlan energiával és derűs személyiséggel rendelkező 
előadóművészre is.”

Így köszöntötte levelében Orbán Viktor miniszterelnök Kor-
da Györgyöt 80. születésnapja alkalmából. A miniszterel-
nök jókívánságait Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért 
felelős miniszterelnöki megbízott adta át az előadóművész 
születésnapján.  A képviselő  egy elsőként hungarikummá 
nyilvánított vörösborral, egy magnum üveges Egri Bikavérrel 
kedveskedett Korda Györgynek a jubileum alkalmából.

A köszöntőben Orbán Viktor kiemelte Korda György több 
évtizedes zenei munkásságát, a pókersport népszerűsítésé-
ért tett fáradozásait és a „megannyi örökzöld slágert”, amely-
lyel megajándékozta a zenekedvelőket. Korda György egyút-
tal pályafutása 60. jubileumi évfordulóját is ünnepelte.  

FLÓRA ÉS JÁKOB 
AZ ÚJÉV ELSŐ BABÁI  
A MARKHOT FERENC KÓRHÁZBAN

Megszülettek a 2019-es esztendő első babái a 
Markhot Ferenc Kórházban. Az első egri kisgyer-
mek Flóra (fent), aki január 1-én 23 órakor szüle-
tett. Flóra a család második gyermeke, egészsége-
sen 2000 grammal jött a világra. Őt és édesanyját a 
város nevében Martonné Adler Ildikó alpolgármes-
ter köszöntötte, aki egyúttal átadta a babacsomagot 
is, amellyel ettől az évtől kezdve már nem csupán 
az esztendő első városi kisbabájának, hanem min-
den egri újszülött szüleinek kedveskedik majd az 
önkormányzat.

Heves megye első babája – aki az egri kórházban 
született – Jákob Belián (lent). Ő január 2-án 20 óra 
38 perckor, 3700 grammal látta meg a napvilágot. 
A család harmadik gyermekét két kislány testvére 
várja haza. Őt és édesanyját dr. Vácity József, a kór-
ház főigazgatója köszöntötte.

Mindkét baba egészséges és anyukájuk is jól van. 
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HELYI POLITIKA

A túlóratörvény 
ellen tüntettek
Az országjárás részeként Egerben is felvonultak az ellenzéki 
és civil demonstrálók, akik a túlóratörvény ellen emelték 
fel a hangjukat. A javarészt a fővárosból érkező tüntetők-
höz helyiek is csatlakoztak, a szakszervezetek képviselőit 
– egy kivételével – azonban nem sikerült megszólítaniuk. 
A Pyrker téri országzászlónál gyülekeztek, majd hangos ki-
abálás közepette vonultak át a Rákóczi úti Polgárok Házá-
hoz, ahol a helyi ellenzék vezetői beszédeket mondtak és 
láncdarabokat tettek a Fidesz iroda lépcsőjére.

Első lépésként a helyi ellenzék képviselői megpróbálták a 
sugárzási időn kívül működő városi televízióban beolvastatni 
követeléseiket, majd csatlakozva az országos akcióhoz meg-
hirdették a munka törvénykönyvének módosítása, vagyis a 
túlóratörvény elfogadása ellen Egerbe tervezett demonst-
rációt. A budapestről érkezőkhöz azonban csak kevés helyi 
csatlakozott. A Pyrker téren, az Országzászlónál gyülekeztek, 
ahol a Jobbik megyei alelnöke Hajnády K. Endre vezette fel 
a tiltakozó megmozdulást, majd Mirkóczki Zita egri MPSZ-s 
képviselő kért szót, aki bírálta munka törvénykövének mó-
dosítását, valamint a közigazgatási bíróságok létrehozását. 
Őt a civileket képviselő Edelényi Márta követte.

Az erős rendőri biztosítás mellett vonulók az ország-
zászlótól a Rákóczi úti Polgárok Házához, a Fidesz irodá-
hoz sétáltak, de a felvonulók között eltakart arcú, trágár 
kifejezéseket skandálók dühöngők igyekeztek sikertelenül 
hergelni a tömeget. 

A Polgárok Házánál az LMP-s Komlósi Csaba arról beszélt, 
hogy ők alkotják az ország szavazóinak többségét, így poli-
tikai erőt képezve távozásra szólította fel Habis László pol-
gármestert.  A DK képviseletében Földvári Győző pedig az 
egészségügyi és szociális rendszert kritizálta.

A Jobbik színeiben megjelent Mirkóczki Ádám is, aki az 
utóbbi hónapokban egyáltalán nem vett részt az egri köz-
életben. Úgy tűnt a jelenlévők nem fogadták osztatlan si-
kerrel a jelenlétét, egy demonstráló egyenesen Soros bé-
rencnek nevezte a politikust. 

A munka törvénykönyvének módosításában erősen érin-
tett szakszervezetek közül csupán egy, a Kéményseprők 
Országos Szakszervezetének vezetője, Vámos Csaba vett 
részt a demonstráción. 

A felvonuláson nem történt atrocitás.

REKORDSZINTEN A 
FOGLALKOZTATOTTSÁG
Az ezredforduló óta nem volt arra példa, ami most 
a foglalkoztatottság területén hazánkban tapasz-
talható, vagyis 2018-ban több, mint 4.5 millió em-
bernek van munkája- fogalmazott Oroján Sándor, 
a Fidesz egri szervezetének ügyvezető alelnöke. 
Heves megyében 627-tel több álláshely volt 2018-
ban, mint 2017 azonos időszakában.

2018 januárja óta 0,3 százalékkal csökkent ha-
zánkban az álláskeresők száma, miközben a foglal-
koztatottak aránya olyan mértékben nőtt, amire 
közel 20 éve nem volt példa. 2018 decemberében 
ugyanis 4,5 millióan dolgoznak hazánkban – kö-
zölte Oroján Sándor. A Fidesz egri szervezetének 
ügyvezető alelnöke az országos és helyi munka-
erőpiaci helyzetet ismertetve úgy fogalmazott: 
2020-ra az Európai Unió stratégiai célkitűzése fölé 
tud emelkedni hazánkban a foglalkoztatottság a 
20 és 64 év közöttiek körében. Az uniós cél a 75%, 
Magyarország azonban már decemberben elérte a 
74,9%-ot. Heves megyében 627-tel több álláshely 
volt 2018-ban, mint 2017 azonos időszakában. 
Egerben 7,2%-ról 6,4%-ra csökkent az munkanél-
küliek száma.

Az adatok azt mutatják, hogy Heves megyében 
az álláskeresők száma csökkent, a foglalkoztatot-
tak száma nőtt. Ezen belül a közfoglalkoztatottak 
száma csökkent. Ez azt jelenti, hogy egyre több 
embernek van a térségben munkája és egyre ke-
vesebb embernek nincs. Emellett egyre több az a 
közmunkás, 2018-ban minden negyedik, aki utat 
talált magának a versenyszférába – hangsúlyoz-
ta Oroján Sándor.

Csökkent az álláskereső fiatal pályakezdők szá-
ma is. A rekord foglalkoztatottsághoz Egerben hoz-
zájárult a ZF és a Ruag iparfejlesztése is, amelyhez 
a kormány 7 milliárd forinttal járult hozzá. Ennek 
köszönhetően ezek a cégek mintegy 1000 ember-
nek adnak munkát. Mindemellett emelkedett az 
építőiparban foglalkoztatottak száma is. 

Az ügyvezető alelnök hozzátette: a cél az, hogy 
a jövőben is folytatódjon az infrastrukturális fej-
lesztés, a gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás 
növelése.

Közös frakcióban 
egyesült az ellenzék
Egységben a városért névvel új frakciót hozott létre 
négy, az egri közgyűlésben ülő ellenzéki képviselő.  Cél-
juk a hatékonyságnövelés.

Képviselői csoportot alakítottak december 11-én az MSZP, 
az LMP és a DK képviselői kiegészülve a független Császár 
Zoltánnal. Bár már a bejelentésről szóló tájékoztatóra sem 
tudtak mind a négyen elmenni, mégis azt mondták: re-
mélik, hogy hatékonyabbá tehetik munkájukat a városért.  
A frakció vezetésére Komlósi Csabát, az LMP képviselőjét 
kérték fel.  Az ellenzéki képviselők azért döntöttek a gyors 
megalakulás mellett, mert attól tartottak, hogy a közgyű-
lésen jogtechnikai felülvizsgálat keretében átírják a város 
alapokmányát, ezzel megfosztva őket ettől a lehetőség-
től. Végül 2018. utolsó városi közgyűlésén Habis László 
polgármester bejelentette a megalakulás tényét.

A frakció létrehozására Martonné Adler Ildikó, a Fidesz 
egri elnöke közleményben reagált: „Összenő, ami össze-
tartozik. Az ellenzéki képviselőkre eddig sem lehetett szá-
mítani, amikor a város fejlesztése volt a tét. Annyit azért 
elvárnánk minden jóérzésű egri nevében, hogy ne hátrál-
tassák a város fejlődését önös politikai céljaik miatt, és 
ne importálják az erőszakot Egerbe!” – összegzett a Fidesz 
helyi elnöke.

MINTEGY 2,5 MILLIÁRD 
FORINTTAL TÁMOGATJA A 
KORMÁNY A HÁZTARTÁSOKAT
Az egyszeri 12 ezer forintos rezsitámogatást október 15-ig le-
hetett igényelni. Erről dr. Juhász Attila Simon, a FIDESZ-KDNP 
megyei képviselője számolt be. Mint mondta, az önkormány-
zatok feladata lesz, hogy felvegyék a kapcsolatot a tüzelőanya-
gokat biztosító cégekkel és szerződést kössenek azokkal. Az 
igénylők ezután az adott telephelyekről tudják elszállítani a 
tűzifát, gázpalackot, szenet, illetve brikettet.

Szeptemberben született egy kormányhatározat, miszerint, 
azok a háztartások, amelyek tavaly nem földgázt, illetve veze-
tékes távhőszolgáltatást használtak, igényelhetik az egysze-
ri, 12 ezer forintos rezsitámogatást – fogalmazott dr. Juhász 
Attila Simon, a FIDESZ-KDNP megyei képviselője. Elmondta 
azt is, hogy a támogatást október 15-ig lehetett kérni. A te-
lepülési önkormányzatok a Belügyminisztériumnak küldték 
el az igényeket, amelyeket október 31-ig továbbítottak a 
kormánynak. A feldolgozást követően pedig költségvetési 
átcsoportosítás készült. Ez közel 2 és fél milliárd forintot je-
lent, amit a belügyminisztériumi támogató okirat elkészülte 
után az önkormányzatok számlájára utalnak.

Heves megyében körülbelül 12 ezer háztartás nyújtott be 
igényt a támogatásra, ami mintegy 142 millió forintot jelent.

AZ ELLENZÉK AZ ÁPOLÁSI DÍJJAL IS SZÍNJÁTÉKOT ŰZ
Egyetlen ellenzéki képviselő sem szavazta meg az otthonápolási díj emelését– emlékeztetett Nyitrai 
Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott. A kormánypárti képviselő 
ezért hiteltelennek és kétszínűnek nevezte az ellenzéket, amelyre szerinte nem számíthatnak a ma-
gyar emberek.

Az Országgyűlés decemberi utolsó ülésnapján sem a Jobbik, sem az MSZP, sem a Párbeszéd, sem az LMP 
soraiban nem volt egyetlen képviselő, aki támogatta volna az ápolási díj megemelését. Az ellenzéknek ugyanis 
nem a családok segítése, a rászorulók felkarolása a fontos, hanem csak a belső hatalmi harcok, a botrány és a 
balhé – fogalmazott Nyitrai Zsolt. 

A kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott ugyanakkor hangsúlyozta: a kormánypár-
tokra azonban változatlanul számíthatnak az emberek, hiszen “mi ott voltunk és megszavaztuk az ápolás díj 15 
százalékos emelését január 1-jétől és az új ellátási formát, a gyermekek otthongondozási díjának bevezetését 
is”. Mindezt komoly szakmai előkészítő munka előzte meg, amelybe bevonták a civil szervezetek és az érdek-
képviseletek képviselőit is. Az ügy fontosságát jelzi, hogy az ápolási díj több mint 50 ezer embert, a gyermekek 
otthongondozási díja pedig több mit 17 ezer családot érint.
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ADVENT

EGER ADVENT 2018
Ünnepi díszbe öltözött a város

NOVEMBER 24-TŐL DECEMBER 24-IG SZÁMTALAN 
INGYENES PROGRAMMAL, KONCERTEKKEL, 
JÉGPÁLYÁVAL VÁRTA AZ ÖNKORMÁNYZAT AZ 
EGRIEKET ÉS A VÁROSBA LÁTOGATÓ TURISTÁKAT. 
A GONDOS ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA MEGHOZTA A 
VÁRVA VÁRT SIKERT: EGERRE KIKERÜLHETETT A 
„MEGTELT” TÁBLA.

Immár hagyományosan ünnepi díszbe öltözött 
a város az advent időszakában. A Dobó tér, a 
Gárdonyi tér és a Végvári vitézek tere megtelt 
élettel, míg a Városháza Üvegterme a lekisebbek 
nagy örömére Jégpalotává változott. Összefogtak 
Eger kulturális intézményei, hogy érdekes és 
tartalmas programokkal kedveskedhessenek az 
itt megpihenő családoknak. Egymást követték 
a kézműves foglalkozások, dia- és filmvetítések, 
mesekuckó és papírszínház. Még a Mikulás is 
itt pihente ki az útja fáradalmait, hogy közös 
fotókon örökíthessék meg a szülők gyermekük 
nagy találkozását vele. A Városháza aulájában a 
rajzpályázatra beküldött alkotásokból nyílt tár-
lat, sőt azokat a Dobó téren elhelyezett LED-falon 
is bárki megcsodálhatta. Az itt felállított szín-
padon-hagyományteremtő szándékkal- gyer-
mekkoncertekkel is készültek a szervezők. De az 
Egri Ifjúsági Zenei Program fiatal tehetségei, az 
amatőr csoportok és a profi fellépők sem hagy-
tak senkit unatkozni. A város főtere illatozott 
az árusok kínálta finomságoktól és kézműves 
ajándékokból sem volt hiány. A Gárdonyi térre 
átnyúló vásári forgatag látványossága az EGER 
felirat pedig sokakat csábított fotózásra. A Vég-
vári vitézek terén még a hideg ellenére is pezs-
gett az élet: korcsolyapálya várta a csúszkálni 
vágyó gyerekeket.
A város karácsonyfája előtt felállított betlehem 
és az adventi koszorún a gyertyák meggyújtása 
idézte fel az ünnep valódi üzenetét.

SZILVESZTER A DOBÓ TÉREN
Dj- és lézer show, éjfélkor pedig látványos tűzi-
játék várta azokat, akik úgy döntöttek: a Dobó 
téren köszöntik a 2019-es esztendőt. Az első-
sorban a fiatalabb korosztályt megszólító in-
gyenes program sokakat vonzott a főtérre, ahol 
hajnalig tartó fergeteges bulin táncolhatták át 
az éjszakát.

LÉGZÉSFIGYELŐKET 
VÁSÁROLTAK A 
BÖGRE AKCIÓN 
BEFOLYT ÖSSZEGBŐL
Összesen 15 darab légzésfigyelőt kaphatott a Markhot 
Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Újszülött 
Részlege abból a 375  000 forintból, ami a Média 
Eger Nonprofit Közhasznú Kft. által meghirdetett 
bögre akcióban gyűlt össze.

Immár hagyomány, hogy a Média Eger az általa szer-
vezett Eger Advent programsorozatba beépíti a jóté-
konysági bögre akciót. A vásár egy hónapja alatt aki 
vett egy külön erre az alkalomra készített bögrét és 
szép emlékként megtartotta azt, az az 1000 forintos 
vételárból 300 forinttal, aki pedig visszaváltotta, 100 
forinttal járulhatott hozzá egy nemes ügyhöz. A tavalyi 
esztendő sikerére alapozva idén még több bögrét, ösz-
szesen 2500-at vásárolt a cég a jótékonysági akcióhoz, 
de ez is kevésnek bizonyult. Az adományázó kedvű 
embereknek köszönhetően minden darab gazdára ta-
lált, így összesen 375.000 forintból 15 darab légzésfi-
gyelőt kaphatott a kórház.

Ez úton is köszönjük szépen mindenkinek, aki hozzá-
járult a nemes ügyhöz!

DR. KOVÁCS LUCA 
JEGYZŐ VEHETTE ÁT 
A DR. JAKAB ISTVÁN 
EMLÉKGYŰRŰT
A Heves Megyei Közgyűlésen immár 14. alkalom-
mal adták át a Dr. Jakab István Emlékgyűrűt. Az el-
ismerést azok kaphatják meg, akik sokat tesznek 
Egerért és a megyéért. Idén az emlékgyűrűvel Dr. 
Kovács Luca, Eger Megyei Jogú Város jegyzőjének 
eddigi munkáját ismerték el.

Dr. Kovács Luca az emlékgyűrű átadásakor azt mond-
ta: különösen nagy megtiszteltetetés számára ez az 
elismerés, hiszen azt korábban Eger volt polgármes-
tere, dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek, vagy 
Balázs István, a Közigazgatási Hivatal korábbi főigaz-
gatója vehette át. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez 
nem csupán az ő munkájának, hanem a hivatal vala-
mennyi dolgozójának elismerése is egyben.

Dr. Kovács Luca 2011-től Eger jegyzője. Minden-
napjai során magas színvonalon látja el a lakossági 
ügyintézéshez, a polgármesteri hivatal vezetéséhez, 
valamint a városi közgyűlés támogatásához kapcsoló-
dó feladatait.
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JANUÁR

1 kedd Újév, Fruzsina
2 szerda Ábel, Alpár
3 csütörtök Genovéva, Benjámin
4 péntek Titusz, Leona
5 szombat Simon, Emília
6 vasárnap Boldizsár, Menyhért
7 hétfő Attila, Ramóna
8 kedd Gyöngyvér, Szörény
9 szerda Marcell, Juliánusz
10 csütörtök Melánia, Vilmos
11 péntek Ágota, Honoráta
12 szombat Ernő, Tatjána
13 vasárnap Veronika, Csongor
14 hétfő Bódog, Félix
15 kedd Lóránt, Loránd
16 szerda Gusztáv, Marcell
17 csütörtök Antal, Antónia
18 péntek Piroska, Margit
19 szombat Sára, Márió
20 vasárnap Fábián, Sebestyén
21 hétfő Ágnes, Agnéta
22 kedd Vince, Artúr
23 szerda Zelma, Rajmund
24 csütörtök Timót, Ferenc
25 péntek Pál, Henrik
26 szombat Vanda, Paula
27 vasárnap Angéla, Angelika
28 hétfő Károly, Karola
29 kedd Adél, Valér
30 szerda Martina, Gerda
31 csütörtök Marcella, János

FEBRUÁR

1 péntek Ignác, Brigitta
2 szombat Karolina, Aida
3 vasárnap Balázs, Oszkár
4 hétfő Ráhel, Csenge
5 kedd Ágota, Ingrid
6 szerda Dorottya, Dóra
7 csütörtök Tódor, Rómeó
8 péntek Aranka, Jeromos
9 szombat Abigél, Alex
10 vasárnap Elvira
11 hétfő Bertold, Marietta
12 kedd Lívia, Lídia
13 szerda Ella, Linda
14 csütörtök Bálint, Valentin
15 péntek Kolos, Georgina
16 szombat Julianna, Lilla
17 vasárnap Donát
18 hétfő Bernadett, Simon
19 kedd Zsuzsanna, Eliza
20 szerda Aladár, Álmos
21 csütörtök Eleonóra, Zelmira
22 péntek Gerzson, Margit
23 szombat Alfréd, Mirtill
24 vasárnap Mátyás, Darinka
25 hétfő Géza, Vanda
26 kedd Edina, Alexander
27 szerda Ákos, Bátor
28 csütörtök Antónia, Elemér

MÁRCIUS

1 péntek Albin, Csepke
2 szombat Lujza, Axel
3 vasárnap Kornélia, Frigyes
4 hétfő Kázmér, Adrienn
5 kedd Adorján, Adrián
6 szerda Leonóra, Inez
7 csütörtök Tamás, Perpétua
8 péntek Zoltán, Julián
9 szombat Franciska, Fanni
10 vasárnap Ildikó, Emil
11 hétfő Szilárd, Borostyán
12 kedd Gergely, Maximilián
13 szerda Krisztián, Ajtony
14 csütörtök Matild, Tilda
15 péntek Nemzeti ünnep, Kristóf
16 szombat Henrietta, Herbert
17 vasárnap Gertrúd, Patrik
18 hétfő Sándor, Ede
19 kedd József, Bánk
20 szerda Klaudia, Alexandra
21 csütörtök Benedek, Bence
22 péntek Beáta, Izolda
23 szombat Emőke, Botond
24 vasárnap Gábor, Karina
25 hétfő Irén, Írisz
26 kedd Emánuel, Larissza
27 szerda Hajnalka, Lídia
28 csütörtök Gedeon, Johanna
29 péntek Auguszta, Bertold
30 szombat Zalán, Izidor
31 vasárnap Árpád, Benjámin

ÁPRILIS

1 hétfő Hugó, Urbán
2 kedd Áron, Tünde
3 szerda Buda, Richárd
4 csütörtök Izidor
5 péntek Vince
6 szombat Vilmos, Bíborka
7 vasárnap Herman, Armand
8 hétfő Dénes, Valter
9 kedd Erhard, Csoma
10 szerda Zsolt, Ezekiel
11 csütörtök Leó, Szaniszló
12 péntek Gyula, Sebő
13 szombat Ida, Márton
14 vasárnap Tibor, Bende
15 hétfő Anasztázia, Tas
16 kedd Csongor, Bernadett
17 szerda Rudolf, Izidóra
18 csütörtök Andrea, Ilma
19 péntek Nagypéntek, Emma, Malvin
20 szombat Tivadar, Tihamér
21 vasárnap Húsvét, Konrád, Anzelma
22 hétfő Húsvét, Csilla, Noémi
23 kedd Béla, Hella
24 szerda György, Bojána
25 csütörtök Márk, Ányos
26 péntek Ervin, Ervina
27 szombat Zita, Mariann
28 vasárnap Valéria, Fedóra
29 hétfő Péter, Katerina
30 kedd Katalin, Kitti

MÁJUS

1 szerda Munka ünnepe, Fülöp, Jakab
2 csütörtök Zsigmond, Minerva
3 péntek Tímea, Irma
4 szombat Mónika, Flórián
5 vasárnap Györgyi, Irén
6 hétfő Ivett, Frida
7 kedd Gizella, Bendegúz
8 szerda Mihály, Stella
9 csütörtök Gergely, Gergő
10 péntek Ármin, Pálma, Izidor
11 szombat Ferenc, Fabríciusz
12 vasárnap Pongrác, Gyöngy
13 hétfő Szervác, Imola
14 kedd Bonifác, Gyöngyi
15 szerda Zsófi a, Szonja
16 csütörtök Mózes, Botond
17 péntek Paszkál, Ditmár
18 szombat Alexandra, Erik
19 vasárnap Ivó, Milán
20 hétfő Bernát, Felícia
21 kedd Konstantin, Mirella
22 szerda Júlia, Rita
23 csütörtök Dezső
24 péntek Eszter, Eliza
25 szombat Orbán, Bársonyka
26 vasárnap Fülöp, Evelin
27 hétfő Hella, Agrippa
28 kedd Emil, Csanád
29 szerda Magdolna, Almira
30 csütörtök Janka, Zsanett
31 péntek Angéla, Petronella

JÚNIUS

1 szombat Tünde, Jusztin
2 vasárnap Kármen, Anita
3 hétfő Klotild, Bercel
4 kedd Bulcsú, Kerény
5 szerda Fatime, Bonifác
6 csütörtök Norbert, Cintia
7 péntek Róbert, Robertina
8 szombat Medárd, Helga
9 vasárnap Pünkösd, Félix, Előd
10 hétfő Pünkösd, Margit, Gréta
11 kedd Barnabás, Rozalinda
12 szerda Villő, Cinella
13 csütörtök Antal, Anett
14 péntek Vazul, Herta
15 szombat Jolán, Vid
16 vasárnap Jusztin, Ajtony
17 hétfő Laura, Alida
18 kedd Arnold, Levente
19 szerda Gyárfás, Zorka
20 csütörtök Rafael, Özséb
21 péntek Alajos, Leila
22 szombat Paulina, Albin
23 vasárnap Zoltán, Szultána
24 hétfő Iván, Bajnok
25 kedd Vilmos, Viola
26 szerda János, Pál
27 csütörtök László, Sámson
28 péntek Levente, Irén
29 szombat Péter, Pál
30 vasárnap Pál, Bese

JÚLIUS

1 hétfő Tihamér, Annamária
2 kedd Ottó, Sarolt
3 szerda Kornél, Soma
4 csütörtök Ulrik, Berta
5 péntek Emese, Sarolta
6 szombat Csaba, Dominika
7 vasárnap Apollónia, Bódog
8 hétfő Ellák, Eperke
9 kedd Lukrécia, Veronika
10 szerda Amália, Ulrika
11 csütörtök Nóra, Lili
12 péntek Izabella, Dalma
13 szombat Jenő, Indra
14 vasárnap Örs, Stella
15 hétfő Henrik, Roland
16 kedd Valter, Irma
17 szerda Endre, Elek
18 csütörtök Frigyes, Kámea
19 péntek Emília, Varsány
20 szombat Illés, Margaréta
21 vasárnap Dániel, Daniella
22 hétfő Magdolna, Léna
23 kedd Lenke, Laborc
24 szerda Kinga, Kincső
25 csütörtök Kristóf, Jakab
26 péntek Anna, Anikó
27 szombat Olga, Liliána
28 vasárnap Szabolcs, Szeréna
29 hétfő Márta, Flóra
30 kedd Judit, Xénia
31 szerda Oszkár, Ignác

AUGUSZTUS

1 csütörtök Boglárka, Nimród
2 péntek Lehel, Alfonz
3 szombat Hermina, Lídia
4 vasárnap Domonkos, Dominika
5 hétfő Krisztina, Abelina
6 kedd Berta, Bettina
7 szerda Ibolya, Cseperke
8 csütörtök László, Domonkos
9 péntek Emőd, Román
10 szombat Lőrinc, Blanka
11 vasárnap Zsuzsanna, Tiborc
12 hétfő Klára, Dina
13 kedd Ipoly, Ince
14 szerda Marcell, Celesztina
15 csütörtök Mária, Alfréd
16 péntek Ábrahám, Rókus
17 szombat Jácint, Réka
18 vasárnap Ilona, Elena
19 hétfő Huba, Bernát
20 kedd Állami ünnep, István, Vajk
21 szerda Sámuel, Hajnalka
22 csütörtök Menyhért, Mirjam
23 péntek Bence, Minerva
24 szombat Bertalan, Detre
25 vasárnap Lajos, Patrícia
26 hétfő Izsó, Natália
27 kedd Gáspár, Gazsó
28 szerda Ágoston, Mózes
29 csütörtök Beatrix, Erna
30 péntek Rózsa, Félix
31 szombat Erika, Bella

SZEPTEMBER

1 vasárnap Egyed, Egon
2 hétfő Rebeka, Dorina
3 kedd Hilda, Csobán
4 szerda Rozália, Mór
5 csütörtök Viktor, Lőrinc
6 péntek Zakariás, Csanád
7 szombat Regina, Dusán
8 vasárnap Mária, Adrienn
9 hétfő Ádám, Pető
10 kedd Nikolett, Hunor
11 szerda Teodóra, Jácint
12 csütörtök Mária, Irma
13 péntek Kornél, Móric
14 szombat Szeréna, Roxána
15 vasárnap Enikő, Melitta
16 hétfő Edit, Ciprián
17 kedd Zsófi a, Robin
18 szerda Diána, Metód
19 csütörtök Vilhelmina, Dorián
20 péntek Friderika, Frida
21 szombat Máté, Mirella
22 vasárnap Móric, Írisz
23 hétfő Tekla, Líviusz
24 kedd Gellért, Mercédesz
25 szerda Eufrozina, Kende
26 csütörtök Jusztina, Pál
27 péntek Adalbert, Döme
28 szombat Vencel, Bernát
29 vasárnap Mihály, Mikes
30 hétfő Jeromos, Becse

OKTÓBER

1 kedd Malvin, Teréz
2 szerda Petra, Örs
3 csütörtök Helga, Ilián
4 péntek Ferenc, Auróra
5 szombat Aurél, Galina
6 vasárnap Brúnó, Renáta
7 hétfő Amália, Bekény
8 kedd Koppány, Bettina
9 szerda Dénes, Ábris
10 csütörtök Gedeon, Hajna
11 péntek Brigitta, Gitta
12 szombat Miksa, Szerafi na
13 vasárnap Kálmán, Ede
14 hétfő Helén, Domokos
15 kedd Teréz, Tekla
16 szerda Gál, Lehel
17 csütörtök Hedvig, Mályva
18 péntek Lukács, Ambrus
19 szombat Nándor, Lora
20 vasárnap Vendel, Iringó
21 hétfő Orsolya, Zselyke
22 kedd Előd, Korinna
23 szerda Nemzeti ünnep, Gyöngyi
24 csütörtök Salamon, Gilberta
25 péntek Blanka, Bianka
26 szombat Dömötör, Armand
27 vasárnap Szabina, Bese
28 hétfő Simon, Szimonetta
29 kedd Nárcisz, Zénó
30 szerda Alfonz, Kolos
31 csütörtök Farkas, Cseke

NOVEMBER

1 péntek Mindenszentek, Marianna
2 szombat Achilles, Aténa
3 vasárnap Győző, Márton
4 hétfő Károly, Karola
5 kedd Imre, Zakariás
6 szerda Lénárd, Leonárd
7 csütörtök Rezső, Szulamit
8 péntek Zsombor, Kolos
9 szombat Tivadar, Ugocsa
10 vasárnap Réka, Leó
11 hétfő Márton, Tódor
12 kedd Jónás, Tihamér
13 szerda Szilvia, Szaniszló
14 csütörtök Alíz, Vanda
15 péntek Albert, Lipót
16 szombat Ödön, Margit
17 vasárnap Hortenzia, Gergő
18 hétfő Jenő, Pető
19 kedd Erzsébet, Zsóka
20 szerda Jolán, Zolta
21 csütörtök Olivér, Iliász
22 péntek Cecília, Filemon
23 szombat Kelemen, Klementina
24 vasárnap Emma, Flóra
25 hétfő Katalin, Katinka
26 kedd Virág, Konrád
27 szerda Virgil, Virgínia
28 csütörtök Stefánia, Jakab
29 péntek Taksony, Ilma
30 szombat András, Andor

DECEMBER

1 vasárnap Elza, Blanka
2 hétfő Melinda, Vivien
3 kedd Ferenc, Olívia
4 szerda Borbála, Barbara
5 csütörtök Vilma, Bacsó
6 péntek Miklós, Miksa
7 szombat Ambrus, Ambrózia
8 vasárnap Mária, Emőke
9 hétfő Natália, Gina
10 kedd Judit, Loretta
11 szerda Árpád, Daniló
12 csütörtök Gabriella, Johanna
13 péntek Luca, Otília
14 szombat Szilárda, Konrád
15 vasárnap Valér, Detre
16 hétfő Etelka, Aletta
17 kedd Lázár, Olimpia
18 szerda Auguszta, Gracián
19 csütörtök Viola, Dárió
20 péntek Teofi l, Ignác
21 szombat Tamás, Izidor
22 vasárnap Zénó, Nina
23 hétfő Viktória, Zétény
24 kedd Ádám, Éva
25 szerda Karácsony, Eugénia
26 csütörtök Karácsony, István
27 péntek János, Lázár
28 szombat Kamilla, Tódor
29 vasárnap Tamás, Tamara
30 hétfő Dávid, Hunor
31 kedd Szilveszter, Donáta
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PORTRÉ

Mivel az emberi beszéd a nyelvi kommunikáció legfontosabb 
eszköze, teljesen érthető azon családok kétségbeesése, ame-
lyekben a kisgyermek beszédhibával küzd, esetleg egyáltalán 
nem akar megszólalni. Pedig manapság még a legsúlyosabb 
– vagy annak tűnő – esetekben is létezik segítség, jóllehet a 
bajok megoldása elképzelhetetlen hozzáértő szakemberek be-
vonása nélkül. Ilyen szakember Fábián Zsuzsanna logopédus, 
szakvizsgázott pedagógus is, aki több évtizedes tevékenysége 
során kis páciensek százait kezelte eredményesen. Találkozá-
sunkkor nemcsak eddigi életútjáról faggattuk őt, hanem arra 
is kíváncsiak voltunk, vajon kihat-e a munkájára, hogy ko-
runk gyermekei immár számítógépeken és okostelefonokon 
nőnek fel.

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

– Ha megengedi, egy 2012-es eseménnyel kezdenék. Ez 
az esztendő bizonyára nagyon emlékezetes az Ön számá-
ra, hiszen átvette a Palotás Gábor-díjat, ami a szakmájá-
ban a legrangosabb kitüntetésnek, afféle életműdíjnak 
számít. Ezt pedig –ne értsen félre, nem lekicsinylésnek 
szánom, sőt – a legritkábban kapnak meg úgymond 
„hétköznapi, vidéki” logopédusok.

– Ez abszolút így igaz – mondja Fábián Zsuzsanna –, de 
nem csupán emiatt lepett meg a dolog, hanem azért is, 
mert túl fiatalnak éreztem magam egy ilyen rangos elis-
meréshez. Ettől függetlenül nagyon örültem, hiszen min-
denkinek szüksége van a visszacsatolásra. Az pedig külö-
nösen jólesett, hogy az egri városházán sem feledkeztek 
meg erről, mert annak idején magam is kaptam meghívót 
arra a díszülésre, ahol – más kitüntetettekkel együtt – az 
én tevékenységemet is méltatták.

– Ezek szerint nem bánta meg, hogy ezen a pályán kö-
tött ki. Mondom ezt azért is, mert úgy hallottam, ere-
detileg pszichológusnak készült. Mivel helyhiány miatt 
oda nem vették fel, egy ideig dolgozott a gyermekváros-
ban és a siketek intézetében is. Állítólag az akkori igaz-
gató tanácsolta Önnek, hogy próbálja meg a logopédiát.

– Így történt, és nem egyszerűen nem bántam meg, 
hogy hallgattam rá, de kifejezetten boldogsággal tölt el, 
amit csinálok. A világért sem szeretnék túlozni, de azon 
kevesek közé tartozom, aki vasárnap már örülnek, hogy 
jön a hétfő, s akik augusztus végén alig várják, hogy végre 
elkezdődjön az új tanév. 

– Pedig a számos siker mellett – gondolom – oly-
kor-olykor előfordul kudarc is.

– Szerencsére ritkán. Ez is leginkább úgy jelentkezik, 
hogy az ember nem igazán tud összehangolódni a szülők-
kel, nem találjuk meg a közös hangot. A szülőnek ugyanis 
– legyen az anya vagy apa –, a gyereknek és nekem teljes 
összhangban kell dolgoznunk. Ha például az anyukával 
nem azonos húrokon játszunk, úgy a gyermek sem feltét-
lenül örömforrásként éli meg, amikor beszélgetünk.

– Ha már itt tartunk. Nem lehetséges, hogy a szülők 
valamiféle csodát várnak, azt feltételezve, hogy elviszik 
a gyereket a logopédushoz, aztán a kicsi egy-két alkalom 
után úgy beszél, mint a vízfolyás?

– Dehogynem. A legritkább eset, hogy nem így érkez-
nek hozzám. Persze, aztán hamar rájönnek, hogy ez nem 

Gyermekek százai 
köszönhetik neki, 
hogy beszélnek
Fábián Zsuzsanna logopédusnak évtizedek után is örömöt 
okoz a munkája

így működik. Illetve, hogy csodák nincsenek, csak kitartó 
munka és szorgalom.

– Többször is szóba került, hogy a hosszú évek alatt 
rengeteg gyermekkel foglalkozott. Van valamiféle doku-
mentációja az eseteiről?

– Természetesen, hiszen az egyes eseteket naplóban 
rögzítem. Innen is tudom, hogy az eddigi pályám folya-
mán több mint ezer kislánnyal és kisfiúval foglalkoztam. 
Közülük mintegy négyszáz volt olyan, aki nem beszélt. 
Ami nem csupán azt jelenti, hogy egy iskolányi gyereket 
kezeltem, de azt is, hogy az idők során ennyi tapasztalatra 
tettem szert.

NÉVJEGY
Név: Fábián Zsuzsanna
Foglalkozás: gyógypedagógus, logopédus, beszédtanár
Születési hely, idő: Eger, 1963. 10. 03.
Munkahely: Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

egri tagintézményének helyettes vezetője
Iskolák: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárkép-

ző Főiskola (oligofrénpedagógia–logopédia szakos 
tanár)  ELTE (pedagógia szakos bölcsész, tanár)  
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
(közoktatási vezető)  ELTE Neveléstudományi Dok-
tori Iskola

Család: 34 éves lánya jogász; két unokája van, a 3 éves 
Lackó és az 5 hónapos Misi

Elismerések: Palotás Gábor-díj, Kempelen Farkas-díj
Hobbi: olvasás, utazás
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„Az iskola arra való,  hogy az ember megtanuljon tanulni,
hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka 

örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit 
csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

(Szent-Györgyi Albert)

szerző: szecskó károly

RÉDEI MIKLÓS
(1911–1988)

Rédei Miklós pedagógus 1911. november 27-én született 
Egerben. Édesapját Rolicsek Ferencnek hívták, de amikor 
legidősebb fia beíratkozott a Ludovika Akadémiára, magya-
rosította a nevét. 

Az apa péksegéd volt, az édesanya, Kiss Margit, háziasz-
szony. Három fiukat nevelte, akiket nagy nehézségek árán 
taníttattak. Sándor katonatiszt, Ferenc és Miklós tanító lett. 
Miklós iskolai tanulmányait szülővárosában végezte, s az Egri 
Érseki Tanítóképzőben szerzett 
1932-ben kántortanítói okleve-
let. Ezt követően 1932. októ-
ber 1-től egy évig letöltötte a 
tényleges katonai idejét. 1933. 
október 1-től 1937. szeptember 
1-ig az Egri Egyházmegye Tan-
felügyelőségén fizetés nélkül 
dolgozott, remélve, hogy majd 
így könnyebben tud elhelyez-
kedni a tanítói pályán. 1937. 
szeptember 1-jével kinevezték 
Tikostanyára az egri káptalani 
iskolához, ahol az összevont 
hat osztályban 97 gyermeket 
tanított. Itt ismerte meg a föld-
művesek nyomorúságos éle-
tét…

Innen került Ostorosra Kama-
rás Dezső tanító helyére, aki ak-
kor katona volt. Rédei Miklóst 
is többször behívták, részt vett 
a Felvidék és Erdély megszállá-
sában. 1942 júliusában kivitték 
frontszolgálatra a Donhoz, s 
ott mint tartalékos főhadnagy-
nak másodsegédtiszti beosztá-
sa volt. A doni harcokban nem 
vett részt, mert 1943. január 
6-án hazajött szabadságra. Nem szerelték le, hanem Eger-
ben a tiszti étkezde gondnoka lett. 1944 őszén a tiszti és 
altiszti családokkal a Csallóközbe vezényelték, s ekkor már 
családgondozó tiszti beosztása volt. 1945 tavaszán Ausztriá-
ba irányították, ahol amerikai fogságba került. 1945. október 
1-jén hazajött, és ismét elfoglalta Ostoroson tanítói állását, 
és nyugdíjazásáig a községben dolgozott. 

Sándor testvére elesett a háborúban. Ferenc már a hábo-
rú előtt megnősült, és házasságából két gyermeke született. 

Ostoroson Kamarás Dezső tanító úr is elesett a fronton, s öz-
vegye elköltözött a faluból. Rédei a középső iskolában lévő 
kétszobás szolgálati lakásba költözött özvegy édesanyjával, 
aki haláláig vele lakott. Vidám ember volt, s mindenkihez 
volt egy kedves szava. Ismerték, szerették, Micu bácsinak 
szólították. Szakmai előrehaladása érdekében Egerben ma-
tematika–fizika szakos tanári oklevelet szerzett. Szigorú, de 
igazságos tanár volt. Nem tűrte a lustaságot, és azt, ha valaki 

szándékosan kárt okoz mások-
nak. 

Őt bízták meg a helyi kul-
túrotthon igazgatói teendőinek 
ellátásával is. Ilyen minőségben 
nemcsak ismeretterjesztő előa-
dásokat, hanem gyakorta bálo-
kat is szervezett. Sosem pihent, 
s időközben elvállalta az iskola 
igazgatóhelyettesi teendőit is. 
Lakásából egy szobát elvettek, 
és az lett az iroda, ahová a te-
lefont is bevezették. 1956 után 
belépett a pártba. „Kell oda egy 
rendes ember is” – mondta.

Amikor nyugdíjba ment, igaz-
gatta a kultúrotthont, vezette 
a mozit, a könyvtárat. A saját 
maga által vásárolt számítógé-
pet felvitte a bibliotékába, és 
informatikára tanította a gye-
rekeket. Mély barátság fűzte 
Várallyay Lajos kollégájához. 
Naponta többször is elment 
hozzájuk, s beszámolt arról, 
hogy mit látott, hallott a falu-
ban. Kismotorjával minden nap 
bejárta Ostorost, amivel 1988-
ban balesetet szenvedett. Az 

egri kórházba szállították, ahol elhunyt. Óriási részvét mel-
lett helyezték örök nyugalomra Egerben, a Fájdalmas Szűz 
(Hatvani) temetőben. Sírját évtizedekig a Várallyay lányok 
gondozták, amit az ostorosi önkormányzat 2018-tól átvállalt.

Az község iskolájában emléktáblát állítottak tiszteletére, 
és 2007. augusztus 19-én a Falunap keretében Rédei Miklós 
nevét vette fel a közösségi ház. 2018-ban 75 millió forint pá-
lyázati pénzből korszerű, energiatakarékos épületté újítottak 
fel, s november végén átadták a lakosságnak.

– Bár eddig csak a fiatal páciensekről beszélgettünk, 
tudom, hogy a diplomája megszerzését követően a kór-
házban afáziás felnőttekkel is dolgozott. Náluk a beszéd-
zavar az agy valamely sérülésének következménye. Ettől 
eltekintve is van differencia a gyermekek, illetve az ő 
eseteik között?

– Van, méghozzá egy döntő különbség. Míg a nem be-
szélő kisgyermekeknek fogalmuk sincs arról, mit veszí-
tenek a beszéd hiányával, addig a korábban már beszélő 
felnőttek tökéletesen tisztában vannak ezzel. Ezt vala-
mennyi ilyen beteg átérzi, függetlenül attól, hogy milyen 
fajta sérülés érte az agyi struktúrát. 

– Korábban egy fél évig szüneteltette a logopédusi 
tevékenységét és egy olasz településen élt, illetve dol-
gozott, méghozzá varrónőként. Pihenni akart, vagy va-
lamilyen praktikus oka volt a döntésének?

– Egyszerű a magyarázat: a doktori munkámra készül-
tem és úgy véltem, hogy az elmélyültebb gondolkodás 
aligha valósítható meg a napi rutin mellett. A doktori is-
kolára akartam koncentrálni, ami sikerült is. Ettől elte-
kintve is igazán szép időszak volt, amit abban a Firenze 
melletti városkában töltöttem. 

– Az egyetemen tanított beszédtechnikát, illetve 
tagja volt az úgynevezett mikrofonbizottságnak, amely 
azért felelt, hogy csak azok juthassanak mikrofonenge-
délyhez a rádióban és/vagy a televízióban, akik képesek 
szépen és jól megszólalni. Az effajta követelményektől 
mára messze kerültünk.

– De még mennyire. Szoktam is mondogatni, hogy míg 
annak idején a szakma csúcsán lévő személyek kerültek 
mikrofon közelbe, mára szinte bárki. Pedig korábban a 
Magyar Rádió miskolci regionális stúdiója és az Egri Váro-
si Televízió beszédtanáraként is dolgoztam. 

– Érdekelne, hogy mindaz, ami a digitális világgal jár 

(az emberi kapcsolatok átalakulásától – hadd ne mond-
jam: leépülésétől – kezdve az sms-ekig), rombolja-e a 
beszélt nyelvet?

– Igen, az összefüggés nyilvánvaló. A beszéd akkor fej-
lődik, ha mindenféle szituációban gyakoroljuk. Napjaink-
ban viszont azt tapasztalhatjuk, hogy a családokon belül 
is kevesebbet beszélgetnek, de ugyanez érvényes a gyerek 
közötti élő szavas kommunikációra is. Nem állítom per-
sze, hogy a számítógépek és az okostelefonok nem fejlesz-
tenek ilyen-olyan készségeket, de azt igen, hogy a beszéd-
re rombolóan hatnak. Arról nem is szólva, hogy a világot 
nem egy monitor képernyőjén keresztül kell átélni.

– Ez a rombolás meglátszik az Ön által kezelt gyerme-
kek számán is?

– Miután jó ideje vagyok a pályán, van összehasonlítási 
alapom. Míg két évtizede évente 6-8 gyermekkel foglal-
koztam, idén decemberig már hatvan esetnél tartottam. 
Úgy vélem, ez minden másnál beszédesebb adat. 

– Ennyi év távlatából meg lehet fogalmazni, mi a legfőbb 
szépsége a munkájának? Ha nekem kellene felelnem, bi-
zonnyal azt mondanám, hogy ezen a területen nagyon is 
kézzelfogható eredményeket lehet produkálni – teszem 
azt, amikor egy korábban nem beszélő kisgyermek élő szó-
ban is elkezd kommunikálni a környezetével –, márpedig a 
sikerélmény komoly motiváció. Vagy tévedek?

– Nem, mert a kézzelfogható eredmények, a minden-
napokban átélt kisebb-nagyobb sikerek valóban feltölte-
nek energiával. Amire szükség is van, hiszen több mint 
három évtizede tanítok ép értelmű, ám nem beszélő gyer-
mekeket beszélni, méghozzá – és ezt minden szerényte-
lenség nélkül mondhatom – jó eredményekkel. Bár ilyen 
hosszú idő után az ember valamelyest bele is fáradhatna 
ebbe a munkába, szó sincs erről, mivel mindig új és új 
kihívásokkal találkozom, mindig új és új meglepetéseket 
tartogat az élet.
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PORTRÉ

– Meglepődött, amikor kiderült, hogy Ön is Eger egyik 
csillaga lett?

– Bevallom, már a jelölésnek is örültem – mondja Rohli-
csek István –, hát még, amikor kiderült, hogy mennyi egri 
szavazott rám. Úgy vélem, ez a négy évtizednyi munkánk 
visszaigazolása. Nem véletlenül fogalmaztam többes 
számban, hiszen ez egy családi vállalkozás, vagyis az el-
ismerés valójában többünknek szól. Még úgy is meglepett 
az eredmény, hogy előtte a piacon sorra jöttek a vevőink, 
mondván: én is rád szavaztam.

– A népszerűségüket azonban nem csak ez mutatja, 
hanem például a Lángos Voks nevű, az egyik közösségi 
oldalon zajló versengés is, ahol rendre előkelő helyen 
végeznek a legjobb hazai lángosok közötti „meccselés-
ben.”  Mi a siker titka?

– Az, hogy mindig igyekszünk a legjobb minőséget 
adni a vevőinknek, nem csupán a profitra törekedtünk. 
Persze vitathatatlanul az is rendkívül fontos volt, de meg 
akartuk és akarjuk mind a mai napig szerettetni az em-
berekkel a lángosunkat. Elárulom, hogy nem kevés kí-
sérletezésbe került, míg ráleltünk a legjobb megoldások-
ra. Voltak idők, amikor zsákszámra dobtuk ki a selejtet.

– Bár megfogadtam magamban, juszt se faggatom a jó 
lángos titkairól, mégis kénytelen vagyok, mert tapasz-
talatból tudom, hogy noha a lángos elkészítése pofon-
egyszerűnek tűnik, cseppet sem az.

– Miután a lángos kelt tésztából készül, fontos a tü-
relem. Ki kell várni, amíg rendesen megkel a tészta. Az 
sem utolsó szempont, hogy mi ma is kézzel végezzük a 
dagasztást, ugyanis a gép kiszámíthatatlan. Ez pedig ko-
moly fizikai munka. Nem véletlenül mondogatták a régi 
öregek, hogy addig kell a tésztát dagasztani, amíg el nem 
válik a tál szélétől, és persze, amíg meg nem jelennek az 
izzadságcseppek az ember homlokán.

– Az imént utalt a kezdetekre. Az Ön szülei voltak en-
nek a vállalkozásnak a megalapozói.

– Igen, valamikor 1969 táján indult a történet, ámbár 
akkor még a várállomásnál volt az üzlet. Később úgy ke-
rültek a régi piacra, hogy édesapámnak volt egy jó barát-
ja, aki ott sütötte a lángost. Ő azonban megbetegedett, 
ezért úgy döntött: átadja valakinek a stafétaboltot, még-
pedig egy hozzáértő szakembernek. Mivel az édesapám 
már bizonyított, így ő lett az utód.

– Az törvényszerű volt, hogy a szüleitől Ön veszi át a 
boltot?

– Dehogy! A vendéglátóipari technikum elvégzése után 
az egyik barátommal úgy gondoltuk, hogy egy kocsmával 
jó pénzt lehet keresni, ezért belevágtunk a szilvásváradi 
Bükki Rózsa üzemeltetésébe. Innen csábítottak el a szü-
leim 1979-ben, amikor megvásárolták a piaci lángosost. 
Ez egy klasszikus családi vállalkozás volt, mert a szülei-
men és rajtam kívül az anyukám testvére is ott dolgo-
zott. Ennek már négy évtizede, és ma is a családunk viszi 
a boltot, hiszen a szüleim halála után a feleségem is be-
szállt a közös munkába.

– És hogyan tovább? Megmarad a családban ez a szép 
hagyomány? 

A LÁNGOS NEMCSAK FINOM, 
DE OLYKOR ÉLETET IS MENT

Beszélgetés Rohlicsek Istvánnal, 2018 egyik egri csillagával

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

SOKAN GONDOLJÁK ÚGY, HOGY A LEGÉRTÉKESEBB ELISMERÉSEK AZOK, AMELYEK ODAÍTÉLÉSÉRŐL MA-
GUK A KÖZÖSSÉGEK DÖNTENEK ÉS AZ ÚGYMOND ÁTLAGEMBEREK KAPJÁK. HA EZ TÉNYLEG ÍGY VAN, 
ÚGY ROHLICSEK ISTVÁN IGAZÁN BOLDOG LEHET, HISZEN AZ EGRI POLGÁROK SZAVAZATAINAK KÖSZÖN-
HETŐEN LETT KATEGÓRIÁJÁNAK GYŐZTESE AZ EGRI LOKÁLPATRIÓTA EGYLET ÁLTAL IMMÁRON 12. AL-
KALOMMAL MEGSZERVEZETT EGER CSILLAGAI-VÁLASZTÁSON. TALÁLKOZÁSUNKKOR AZONBAN NEMCSAK 
ERRŐL KÉRDEZTÜK, HANEM A JÓ KELT TÉSZTA KÉSZÍTÉSÉNEK TITKAIRÓL IS. NO ÉS PERSZE ARRÓL, MI IGAZ 
ABBÓL A TÖRTÉNETBŐL, MISZERINT A ROHLICSEK-FÉLE HÍRES LÁNGOS EGY KISBABA VILÁGRA JÖTTÉBEN 
IS FŐSZEREPET JÁTSZOTT. 

NÉVJEGY

Név: Rohlicsek István
Születési hely, idő: Eger, 1951. 

08. 17.
Foglalkozás: vendéglátóipari 

szakember, vállalkozó
Iskolák: egri 3-as számú általá-

nos iskola; Szilágyi Erzsébet 
Gimnázium; vendéglátóipari 
technikum

Család: nős, két leány gyerme-
kük és három unokájuk van

– Nehéz erre felelni, de a kisebbik lányunk már vagy 
két éve velünk dolgozik – ő egyébként a műszaki egye-
temen tanult, statikus lett –, és bár a gyermeknevelés 
mellett ez a munka elég fárasztó, kitűnően boldogul.

– Az „átkosban” a lángososok voltak a „gazdag masze-
kok” megtestesítői, akikről lenézéssel beszéltek, ám 
nem kevés irigységgel. Az Önre leadott szavazatok azt 
mutatják, mára ez az értékítélet nagyon megváltozott.

– Bizonyára most is vannak, akik hasonlóan gondol-
kodnak, de azért tényleg más a helyzet. Annak idején 
járta egy mondás, miszerint a magyar ember a lángost 
szereti, a lángosost viszont nem. Nos, a rám leadott vok-
sok mégis azt mutatják, talán már a lángossütőkkel is 
megbarátkoztak. Ami pedig az irigyeket illeti: nem hi-
szem, hogy azt is irigylik, amikor hajnali 2-kor kelünk, 
hogy fél 3 táján már ott dolgozzunk a piacon.

– Korai kelés ide vagy oda, úgy látom, még mindig 
szívből szeretik ezt a munkát.

–  Sokszor van, hogy az ember azt mondja: ennyi évti-
zed bőven elég volt. De aztán mindig jön valami, ami fel-
tölt energiával: például egy Eger Csillagai-választás, ami 
arra sarkallja az embert, hogy megint nekidurálja magát.

– Végül, de nem utolsó sorban. Halottam egy törté-
netet, miszerint valaki a Rohlicsek-féle lángosnak kö-
szönheti az életét. Vagy ez csak afféle városi legenda?  

– Nem, mivel ezt a sztorit annak főszereplőjétől, egy 
hölgy től tudjuk. Mint elmesélte, bizonyos okok miatt 
el akarta vetetni a magzatát. De aznap reggel, amikor a 
kórházba indult, előtte betért a piacra, ahol nem tudott 
ellenállni a frissen sült lángos illatának, így vett nálunk 
egyet. Mivel éhgyomorra kellett volna mennie, no, meg 
falatozás közben át is gondolta a dolgot, a baba később 
megszülethetett. Amikor a feleségemmel emlegetjük ezt 
az esetet, mindig úgy fogalmazunk: a mi „lángosgyere-
künk”.

„Sokszor van, hogy 
az ember azt mondja: 

ennyi évtized bőven elég 
volt. De aztán mindig 
jön valami, ami feltölt 

energiával…”
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2018-ban november 14. és november 28. között lehetett 
szavazni az Eger Csillagai jelöltekre. A kategóriák győzteseit 
a hagyományoknak megfelelően advent első vasárnapján 
hirdették ki. A szervező, Egri Lokálpatrióta Egylet nevében 
Habis László köszöntötte a meghívott vendégeket, a jelöl-
teket és a díjazottakat. A polgármester arról beszélt, hogy 
az egri életminőséget nagy mértékben meghatározzák az 
egri emberek, a jövő szempontjából az egri fiatalok, az egri 
civil szervezetek, egyesületek azok az intézmények, ame-
lyek a közszolgáltatások terheit viselik és azok a vállalko-
zások, amelyek gazdasági erőt adnak Eger számára. Éppen 
ezért ennek megfelelően alakították ki az Eger Csillaga je-
löltválasztás kategóriáit.

2018-ban az öt kategóriában összesen tizenöt jelölt kö-
zül dőlt el, hogy végül kik kaphattak elismerést.

A gazdasági társaságok közül idén a ZF Hungária Kft.-re, az 
intézmények kategóriában az Egri Lenkey János Általános Is-
kolára, a szervezetek kategóriában pedig a Csillagszeműek Egri 
Tagozatára voksoltak a legtöbben. A magánszemély kategória 
nyertese Rohlicsek István vállalkozó, míg a fiatal tehetségek 
közül az egyetemista kutató Novák Blanka vehette át az Eger 
Csillaga díjat. (fotó: nemes róbert)

A SIKERNEK NEM TITKA, HANEM 
ÁRA VAN: A KEMÉNY MUNKA

A MARKHOT FERENC KÓRHÁZ 2018-AS ÉVÉRŐL KÉRDEZTÜK 
DR. VÁCITY JÓZSEF FŐIGAZGATÓT

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN

Miután az egészségügy az a terület, amellyel – közvetve vagy közvetlenül – az élete során min-
denki jó néhány alkalommal kapcsolatba kerül, érthető, hogy az emberek nagy többségét érdekli 
a gyógyítást végző intézményekben folyó munka. Többek között ezért is kértük a Markhot Fe-
renc Oktatókórház és Rendelőintézet elmúlt évének értékelésére dr. Vácity József főigazgatót.

– Mindenekelőtt arra lennék kíváncsi, minek köszönhe-
tő, hogy míg más hazai kórházaknál előfordul, hogy elég 
súlyos financiális problémákról – adósságokról, fizetési 
nehézségekről – hallani, addig a Markhotból érkező hírek 
kiegyensúlyozott gazdálkodásról, stabil pénzügyi helyzet-
ről szólnak?

– Gazdálkodásunk – mondja dr. Vácity József – 2017 óta, 
vagyis már a második éve hónapról hónapra pozitív. Mindez 
azt jelenti, hogy valamennyi számlát időben kifizetünk. És 
hogy ez minek köszönhető? Meggyőződésem szerint az itt 
dolgozó munkatársak közösségének, ugyanis velük együtt 
indultunk el egy olyan úton, ami az említett eredményekhez 
vezetett. Szokták volt mondani, hogy a sikernek nem titka 
van, hanem ára. Nos, esetünkben ez az ár a következetes, ke-
mény munka. 

– Ha már a más, szintén fekvőbeteg-ellátást végző intéz-
ményekkel való összehasonlítással kezdtem, maradnék is 
itt. Az egri kórházban a rezidensek számát illetően is jobb 
a helyzet, mint másutt. Hallani a régóta itt dolgozóktól is, 
hogy ennyi szakorvosjelöltet csupán hosszú-hosszú évek-
kel ezelőtt lehetett itt látni.

– Egy család jövőjét a fiatal generáció biztosítja: amelyik 
famíliában vannak gyermekek, unokák, dédunokák, ott bát-
ran tekinthetnek előre. Mi hasonlóan gondolkodtunk és 
gondolkodunk a kórházat illetően is. Jelesül, hogy akkor van 
jövőnk, ha mind a szakdolgozók, mind az orvosok között ott 
vannak az ifjabb nemzedék képviselői. Ami pedig a reziden-
seket illeti: az eredményes gazdálkodásunk tette lehetővé a 
Dr. Ringelhann Béla Ösztöndíj létrehozását, amelynek révén 
havi bruttó 100 ezer forinttal segítjük azokat a fiatal orvosa-
inkat, akik egy szerződésben vállalják, hogy a szakvizsgájuk 
megszerzése után legalább annyi hónapig nálunk dolgoznak 
majd, ahány hónapon át részesültek ebben a támogatásban. 
Jelen pillanatban 52 szakorvosjelölt kollégánk van – ami vi-
tathatatlanul kiemelkedő más kórházakhoz viszonyítva –, 
akiknek a nagyobb része igénybe veszi az ösztöndíjat.

 
– A leendő szakorvosok itt készülnek a szakvizsgájukra, 

ugyanakkor a Marhkot oktatókórház is. Ez a tény megint 
csak meghatározó az intézmény életében. 

– Valamennyi osztályunk akkreditált, vagyis az ország bár-
melyik orvosegyeteméről jöhetnek hozzánk tanulni a hallga-
tók. Az ezzel kapcsolatos feladatokra is tudatosan készültünk 
azzal, hogy pályáztunk az úgynevezett skill labor létrehozá-
sára. Ez egy olyan speciális képzőhely, ami a megszólalásig 
hasonlít a valós kórházi környezethez – noha a betegeket 
tanbábuk helyettesítik –, s ahol mind az ápolók, mind a leen-

dő orvosok gyakorolhatják a hivatásukhoz nélkülözhetetlen 
fogásokat: előbbiek többek között az ágyazást, a betegek für-
detését, forgatását, a vérvételt, míg utóbbiak a gyomorszonda 
levezetését, az intubálást, az ultrahangvizsgálatot vagy éppen 
egy laparoszkópos műtétet. 

– Friss hír, hogy 2019. január 1-jétől változott a hazai 
sürgősségi ellátás rendje: az úgynevezett triázs rendszer-
ben a betegeket az állapotuk súlyossága szerint kategóriák-
ba sorolják, ennek megfelelően történik az ellátásuk. Eger-
ben ez aligha jelent újdonságot.

– Ez a szisztéma nálunk már tavaly május óta működik. 
Sőt, a legnagyobb örömünkre több szakmai fórumon elhang-
zott, hogy e tekintetben az egri sürgősségi osztály mintaként 
szolgálhat.

– Hallhatnánk valamit a 2019-es elképzelésekről is?
– Mivel tavaly is megfelelő volt a gazdálkodásunk, 483 mil-

lió forintos támogatást kaptunk az egészségügyi kasszából. E 
forrás révén az idén két olyan tervet szeretnénk megvalósíta-
ni, amelyek a komfortérzet növelését célozzák: egyrészt rend-
be hozzuk a munkatársaink által használt öltözőket, másfelől 
a hotelépület mind a 84 kórtermét önálló vizesblokkal látjuk 
el. Természetesen továbbra is igyekszünk az egyes osztályok 
műszerigényeit kielégíteni – már csak azért is, hogy gyógyító 
munkánkat változatlanul a lehető legmagasabb színvonalon 
végezhessük –, amiként marad a Dr. Ringelhann György Ösz-
töndíj is. Persze nem mondunk le arról az egyedülálló gyakor-
latról sem, hogy a betegellátásban közvetlenül nem résztvevő 
kollégáink – a pénz-, illetve munkaügyesektől kezdve a por-
tásokon át a takarítókig – ugyanazt a bértábla szerinti pénzt 
kapják, mint az ápolók.

Eldőlt, kik lettek 2018-ban

EGER CSILLAGAI
Már tizenkettedik alkalommal adták át az Eger Csillaga címeket. Az Egri Lokálpatrióta Egylet 2018-ban is öt kategóriában 
hirdetett győztest. Ezúttal tizenöt jelölt között dől el a rájuk leadott szavazatok száma alapján, hogy kik kaphatják az elisme-
réseket.
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Sok ismerősömtől hallottam már, hogy „Nektek, egriek-
nek olyan egyszerű kimenni a természetbe: néhány perc 
séta után kiértek a szőlődombokhoz, utána meg jön a 
Bükkalja, majd a Bükk. Kész paradicsom ez a túrázóknak!” 
Van benne igazság, ez tény és sok a látnivaló. Én is nem-
rég fedeztem fel, hogy nem feltétlenül szükséges ahhoz 
kocsiba ülni, buszra vagy vonatra szállni, hogy érdekessé-
geket lássunk. Az Eger környéki szőlőhegyek is tartogat-
nak látnivalókat. Az egyik ilyen kiemelt célpont lehet a 
Mész-hegy–Nyerges-tető 1995 óta védett természeti te-
rület, ahová a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szervezett 
legutóbb tájsétát. Miben tér el ez a hagyományos túrázás-
tól? A terület és a témakör szakavatott ismerői vezetik a 

túrát és séta közben, egy-egy állomásnál el is mondják az 
érdekességeket. Vagyis jóval többet és személyes formá-
ban kap ilyenkor az ember, ellentétben a magányos vagy 
kiscsoportos túrákkal, ahol az ismertető táblák informá-
cióira, az okostelefonok alkalmazásaira, vagy éppen a régi 
emlékekre hagyatkozhat a túrázó. Ez a térképen is látható 
terület nincs messze a várostól. Oda-vissza mindössze 10 
km az Egyetem Leányka utcai kampusától, a szintemel-
kedés pedig alig 200 méter. Az útvonal nagy része jelzett 
turistaút, úgyhogy bárki, bármikor rekonstruálhatja ezt 
a sétát. Az Egyetem „D” épületétől a várost keleti irány-
ban elhagyó sárga jelzéshez csatlakoztunk a Legányi ut-
cán haladva. Ez egyben a Mária és a Török út útvonala is.  

A Nyerges-tető felé vezető sétánk során a szőlősorok kö-
zött előbb leereszkedtünk az Ostoros-patak völgyébe. Itt 
értünk el a Mész-hegy – Nyerges-tetői tanösvény kiindu-
lási pontjához. Ez egy elfeledett, felhagyott kultúrtáj. A 
bükkaljai kőkultúra, kőút felmérése során, 2008 környé-
kén jutottak el ide a Kaptárkő Egyesület tagjai.

– Főként az egrieknek, helyieknek, de a turistáknak is 
szerettük volna bemutatni, hogy mennyi érték és látniva-
ló van itt és nem csak a kaptárkövek, hanem barlanglaká-
sok, bújók, pincék is – mondta Havasi Norbert, a Kaptár-
kő Egyesület elnöke. – Elhatároztuk, hogy egy tanösvényt 
hozunk létre, ami egyrészt természetismeretet, másrészt 
a tájtörténetet és egy kicsit a geológiát is bemutatja. Na-
gyon rossz állapotban volt ez a terület. A felhagyott bú-
jókból rengeteg szemét került ki, amit állatok hordtak 
szét, illetve a fosztogatók, mert itt azok is járták a felha-
gyott barlangokat és széthordtak mindent, amit lehetett. 
Első körben ezt a területet két nagy akció keretében egri 
középiskolások és az akkori Eszterházy Károly Főiskola 
hallgatóinak bevonásával megtisztítottuk a hulladéktól. 
48 m3 szemetet szállíttattunk innen el, ami majdnem 11 
tonna volt! Megtisztult a terület, szerencsére ide már nem 
hordanak szemetet, így a helyi gazdálkodók, erdő- és föld-
tulajdonosok, önkormányzatok, Nemzeti Park, Egererdő 
bevonásával egy 5 állomásos tanösvényt hoztunk létre. 
Ma már elmondhatjuk, hogy az Eged-hegyi mellett igen 
népszerű rekreációs hely lett ez a tanösvény. Sokan felfe-
dezték már ezt a túraútvonalat is.

A Kaptárkő Egyesület a Bükki Nemzeti Parkkal közö-
sen 5 éve indította el a Bükkaljai Kőkul-TÚRA elnevezésű 
programját, vagyis egy közös, szakvezetett túrasorozatot, 

ami a környék látnivalóit mutatja be az érdeklődőknek. A 
tájfutók már jóval korábban felfedezték ezt a helyet, amit 
a 70-es évek végén fel is térképeztek. 

– Ezen a területen akkoriban szőlőültetvények, gyep 
és erdő volt található. Még a Mész-hegyi kaptárkövek 
mellett is volt egy nagy szőlős terület – tette hozzá Ve-
res Imre, aki már gyermekkorában is sokat járt erre, és 
nem csak tájfutóként. – A két kaptárkő, vagyis a Mész- és 
a Nyerges-hegy közötti völgyben kukorica és bab volt, ri-
bizlivel és gyümölcsfákkal vegyesen. Nagyon intenzíven 
művelték még ezt a területet abban az időben. 1979-ben 
a tájfutó Hungária Kupa egyik versenynapjának ez volt 
a helyszíne. Mai szemmel nehéz elhinni, de rendőrségi 
ügyünk is lett belőle, mert a hegytetőn a krumplit leta-
posták a futók. 

A környék ma már jelentősen erdősült területként van 
nyilvántartva. A természeti értékek védelme érdekében a 
korabeli tájhasználatot, a régi növénykultúrát igyekeznek 
visszaállítani az invazív fajok, így az akác és a bálványfa 
visszaszorításával. Utóbbinak a gyökere egy év alatt 2-300 
négyzetmétert is el tud foglalni. Az akác is komoly gon-
dokat okozott, de most azt is igyekeznek ritkítani. Így 
könnyebb a kaptárkövek megközelítése is. A tanösvény 
kiindulópontjától tovább haladva lépten-nyomon bújók-
ba botlik az ember. Sőt, még egy kutat is rejt az ösvény 
melletti erdő. A következő állomás a hely névadó fülkés 
sziklája, illetve kaptárköve, a Nyerges-hegy nyugati ol-
dalán. Ez a miocén vulkanizmus során létrejött kőzetből 
kipreparálódott sziklaalakzat, természeti képződmény, 
amelyen az ember is rajta hagyta – szó szerint – a keze 
nyomát. Valamikor, valakik kifaragták ezeket az ablako-

Túrázás

„KINT A HATÁRBAN, BENT A TÁJBAN”
Tájséta az egri szőlőhegyeken át a kaptárkövekhez

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2018. november 3-án tájsétát szervezett a Mész-hegy – Nyerges-tető védett ter-
mészeti területre, a hajdani Szőlőskepuszta mára beerdősödött ősi promontóriumához, vagyis szőlőhegyéhez. A 
több mint száz résztvevő a szakvezetett terepbejárás során megismerkedett a tájban élőkkel, az itt gazdálkodókkal, 
a Bükk-vidék kutatóival, megtekintett néhány szőlőműveléshez és pásztorkodáshoz kapcsolódó sziklába faragott 
helyiséget (pincét, bújót, kőistállót) és a Hungarikum címmel kitüntetett bükkaljai kőkultúra legősibb szakrális ér-
tékeit: a kaptárköveket. A Mész-hegy oldalában lévő hajdani barlanglakás udvarán pedig finom étkeket, borokat és 
szörpöket kóstoltak. 

SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN FOTÓ: KOZMA ATTILA
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KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉSEK ÉS 
PROGRAMOK VALÓSULHATNAK MEG

JANUÁR 31-IG LEHET MÉG PÁLYÁZNI
Eger „Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések” (CLLD) pályázatának keretében, a helyi lakosok 
bevonásával újul meg és alakul városrészi közösségi parkká a Gárdonyi kert. Hasonló, kulturális témájú kon-
zultációt követően tervezzük az egykori zsinagóga épülete, a Ziffer Galéria modernizálását és az egri kép-
zőművészeti közösségépítést. Emellett az Egri Helyi Közösség gondozásában több helyi felhívás is megje-
lent, melyekre január végéig bárki pályázhat, civil szervezetektől a lakóközösségeken át a vállalkozásokig.

kat, fülkéket a tetején pedig tál alakú mélyedéseket, csa-
tornákat láthatunk és azt a nyereg-formát, ami a hegy 
névadója. 

– Több mint 80 sziklaalakzat és több mint 500 fülke van 
itt, a Bükkalján, amit ma nyilvántartunk. Nyugatról, a siro-
ki várhegytől egészen a keleti oldalig, a kácsi Kecske-kőig 
sorjáznak ezek a faragott sziklák, kaptárkövek, amelyeket 
egyébként hívtak köpűs köveknek, vakablakos köveknek 
is vagy olyan tulajdonnévvel láttak el, mint Ördögtorony, 
Bábaszék vagy jelen esetben Nyerges – a túra „névadó” 
köveiről Baráz Csaba, a téma szakavatott ismerője beszélt 
a résztvevőknek. – Alapvető kérdés, hogy kik, mikor és 
milyen céllal faragták a fülkéket. Mindig elmondom, biz-
tosan nem állíthatjuk, hogy tudjuk ezekre a kérdésekre 
a választ. Inkább elképzeléseink vannak, csak találgatha-
tunk ezzel kapcsolatban. Okleveles adatok nem maradtak 
fönt, a néphagyomány nagyon szerteágazó és megoszlik. 
Az egyik állítás szerint a törökök ide rejtették el kincse-
iket, vagy a husziták itt tartották áldozati szertartásaikat 
típusú hagyománytól egészen a bálvány- és urnatartó te-
metkezésig sok minden fölvetült a népben. A régészeti 
feltárások még nem adtak megnyugtató válaszokat ezekre 
a kérdésekre. Annyit tudunk, hogy a sziklák előterét már 
az őskorban is használta az ember egészen a középkorig. A 
turista irodalomba – és a köztudatba – úgy is vonultak be 
ezek az a sziklaalakzatok, mint a középkori szikaméhészet 
megnyilvánulásai, holott Bartalos Gyula tudós-régész pap 
a 19. század végén, a 20. század elején tanulmányaiban 
már jelezte, hogy ő azért ebben kételkedik. 

A Kárpát-medencében nem csak itt, a Bükkalján talál-
hatunk ilyen faragott sziklákat, hanem a Dunántúlon, a 
Pilisben, a Visegrádi- és a Budai-hegységben is, igaz, jóval 
kisebb számban, mint ezen a területen. A Nyerges- és a 
Mész-hegy közötti mélyúton haladva két oldalt nagyon 
sok kis felhagyott gyümölcsös, illetve szőlős parcella nyo-
mát láthatjuk. A fák között több kisebb-nagyobb bújó is 
rejtőzik, de például még egy hodályt is kialakítottak az 
állatoknak. 

A Nyerges- és a Mész-hegyet, illetve annak környékét 
most több szőlész-borász újra művelésbe fogja. Az utolsó 
állomáson – ami egy tufába vájt majorság istállóval, la-
kóhellyel, rakott kemencével és külön pincével - erről a 
hagyományos gazdálkodásról hallhattak a résztvevők Gál 
Veronika és Vincze Béla közreműködésével. Markó Tamás 
állattartó és Rázsi András jóvoltából pedig igazi szürke-
marhapörkölt is került a tányérokba. A hozzá illő dűlősze-
lektált borokat pedig a két borász kínálgatta. Mindkét vál-
lalkozásnak van itt szőlőterülete.

A hagyományos tájművelési, gazdálkodási módok – a 
szőlészet-borászat és a legeltető állattartás – a Bükkalján 
igen szoros kapcsolatban álltak és állnak a bükkaljai kő-
kultúrával – amely a Hungarikum Bizottság 2016. június 
17-i ülésén egyedülálló természeti jellege miatt megkap-
ta a Hungarikum címet. És akkor még nem is említettük 
az Egri Bikavért, a borvidék zászlóshajóját, amit egy évvel 
később emeltek a Hunagrikumok sorába! Az egyiket nap 
mint nap kóstolhatjuk, a másikat pedig bármikor felke-
reshetjük, hiszen itt van – ahogy mondani szokták – csak 
pár lépésre tőlünk. Ahogy a tájsétán is fogalmaztak: a két 
Hungarikum kéz a kézben jár. Ritka az ilyen kapcsolat. 
Szerencsések vagyunk, hogy részesei lehetünk ennek. 
Bármikor.

A „Kulturális, közösségi programok szervezése” 
(TOP-7.1.1-16-H-074-1.3-1.5-3.1) című kiírásra három té-
materületen lehet pályázni: 

A. kulturális élményközvetítő események szerve-
zése a kulturális, közművelődési intézmények és 
szervezetek kulturális programkínálatának bőví-
tésével, összehangolásával,

B. alulról jövő kezdeményezések támogatása az 
aktív kultúrafogyasztás ösztönzésére, lakossági 
csoportok, utcaközösségek kulturális és közös-
ségi kisebb léptékű programjainak bővítésével, 
valamint

C. közösségépítést ösztönző programok szervezé-
se, különös tekintettel a generációk közötti pár-
beszéd elmélyítését szolgáló és a társadalmi fe-
lelősségvállalást erősítő közösségi programokra

A helyi felhívás feltételeinek megfelelő projektre 
A. minimum 3 millió Ft, maximum 60 millió Ft
B. minimum 1 millió Ft, maximum 5 millió Ft,
C. minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft
vissza nem térítendő támogatás nyújtható, a rendel-
kezésre álló forrás erejéig.

A „Közösségi terek kisebb léptékű infrastrukturális 
fejlesztése a kulturális és aktív szabadidő-eltöltés ér-
dekében” c. helyi felhívás (TOP-7.1.1-16-H-074-1.4-2.1) 
keretében az alábbi két tématerületen lehet kisebb 
beruházási tervekkel pályázni:

A. városi közösségi „kultúrapontok” kialakítása a 
közterületek nyitott közösségi tér funkciójának 
erősítése érdekében, az alulról jövő kulturális-kö-
zösségi kezdeményezések kisebb léptékű infra-
strukturális hátterének biztosítása

B. közösségépítést is szolgáló aktív szabadidős 
programok kisebb léptékű infrastrukturális hát-
térfeltételeinek megteremtése

A helyi felhívás feltételeinek megfelelő projektre 
A. minimum 2 millió Ft, maximum 4 millió Ft
B. minimum 2 millió Ft, maximum 8 millió Ft
vissza nem térítendő támogatás nyújtható, a rendel-
kezésre álló forrás erejéig.

Eger Önkormányzata, mint a Helyi Közösség egyik 
tagja és a CLLD program szakmai koordinálását vég-
ző munkaszervezetnek otthont adó partner, számos 
civil közösséget, egyesületet ért el eddig is a lehe-
tőséggel, s a pályázatok iránt aktív érdeklődés mu-
tatkozik. Van, aki fitnessz parkot, játszótér-bővítést, 
kisebb közösségi terek szebbé, otthonosabbá, von-
zóbbá tételét tűzte ki célul. A helyi közösséget, iden-
titást erősítő eseményeknél városrészi közösségi 
programokat, a Gárdonyi kertben tervezett fejlesz-
tés tartalommal való megtöltését, adventi esemé-
nyeket, a borkultúrához és helyi hagyományokhoz 
kapcsolódó programokat terveznek az eddigi pályá-
zók.

A lehetőség ugyanakkor még nyitott: 2019. január 
31-ig lehet pályázni a helyi felhívásokra, s a clld.eger.
hu oldalon megtalálható minden szükséges infor-
máció, valamint a szakmai segítséget nyújtó munka-
szervezetünknél dolgozó kollégáink elérhetőségeit 
is megtalálják.

Minden érdeklődőt jó szívvel biztatok a pályázásra, 
hiszen remek, az egri közösségek erősítését, építé-
sét szolgáló lehetőségről van szó!

Habis László
polgármester, az Egri Helyi Közösség elnöke
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– A nagyok nagyobbak lesznek! – a TAO-s támogatásnak kö-
szönhetően a még létező többszakosztályos egyesületek még 
több anyagi forrást tudnak biztosítani az egyes sportágak 
működtetésére. Erre jó példa – úszásban – a három fővárosi 
klub, a BVSC, a Budapesti Honvéd SE és az FTC előretörése 
és aktivitása a januári átigazolási piacon. Ahogy azt a fenti 
névsor is mutatja, az olyan egyszakosztályos egyesületek, 
mint például az Egri Úszó Klub sokáig nem tud versenyben 
maradni az élsportolóknak felkínált (pénzügyi) lehetősé-
geket illetően. A Győri Úszó SE kivételnek tekinthető, ami 
ugyanakkor erősíti a szabályt, hiszen ott a város sokkal na-
gyobb ipari potenciállal – és támogatási tőkével – rendelke-
zik, mint Eger.  

Egy szép és sikeres korszak zárult az egri úszósport életé-
ben a három úszó és edzőjük távozásával. Kezdődött minden 
azzal, hogy 2013-ban Plagányi Zsolt és több úszó munkájára 
nem tartottak igényt az Érdi VSE-nél. Kovács Ottó, az Egri 
Úszó Klub vezetőedzője befogadta a távozókat és az Egri Úszó 
Klub igazolt versenyzői lettek az időközben Törökbálinton 
kikötő csoport tagjai. 2014 év végén robbant a bomba: az 
olimpiai ezüst, illetve világ- és Európa-bajnoki aranyérmes 
Cseh László nem hosszabbította meg a Kőbánya SC-vel az 
év végén lejáró szerződését, hanem korábbi nevelőedzőjével, 
Plagányi Zsolttal kívánta folytatni a munkát – értelemszerű-
en immár az Egri Úszó Klub kötelékében. Mindez a város se-

gítségével jöhetett létre. 2015. januárjától tehát Cseh László 
az egrieket erősítette. Hogy mit jelentett mindez? Sokan azt 
mondták, hogy csak „levezetni jött Laci Egerbe”, meg „nem 
fog ő itt megszakadni, ellesz a langyos vízben.” Ehhez ké-
pest elég impozáns eredménysort produkált 2015 januárja 
és 2018 decembere között. Ő nem egyszerűen csak húzónév 
volt a klubon belül, hanem olyan valaki, akire felnéztek a 
társak, és akivel jó volt együtt versenyezni – és akiért érde-
mes volt Egerbe igazolni, vagy éppen Egerben úszni. Mert 
Németh Nándor vagy éppen Burián Kata is azért választotta 
az EÚK-ot, mert itt komoly munka folyt. Ennek egyik fok-
mérője volt az az elismerés, amit 2017-ben az Egri Úszó Klub 
nyert. Az országos pontversenyt és a nemzetközi pontok 
számát tekintve is az egriek lettek a legjobbak hazánkban. 
Sós Csaba, az úszók szövetségi kapitánya ekkor kiemelte, 
„végre, ismét a helyén van az egri úszósport”. Mint egrinek, 
nem kellett szemlesütve válaszolgatnia azokra a kérdésekre, 
hogy „mi van Egerben, miért nincsenek olyan úszók, mint 
korábban?” Laci szállította az eredményeket, mellé pedig 
felnőtt egy olyan fiatalokból álló generáció (például Holló 
Balázs, Lakatos Dávid, Békési Eszter), akikkel előbb a serdülő 
és ifjúsági OB-kon, majd a felnőtt Országos Bajnokságokon 
és korosztályos, illetve felnőtt világversenyeken (EYOF, ju-
nior illetve felnőtt világ- és Európa-bajnokság, olimpia) is 
rendszeresen találkozhattunk és nem csak az „úsztak még” 
kategóriában, hanem a dobogó valamelyik fokán. Az idősek 
és a fiatalok jól kiegészítették egymást.

A 2018. decemberi Pro Agria Cikluszáró Nemzetközi Úszó-
versenyen három húzónév, Cseh László, Németh Nándor és 
Burián Kata, valamint edzőjük, Plagányi Zsolt, illetve az Egri 
Úszó Klub életében lezárult egy fejezet. De írhatjuk azt is: 
egy új fejezet kezdődött. Megszűnik az Egri Úszó Klub tö-

rökbálinti csoportja, ami egyébként egyre nagyobb pénzügyi 
terhet rótt az egyesületre, hiszen a törökbálinti uszodában 
is az EÚK fizette a pályabérletet, ami az utóbbi időben jelen-
tősen megnőtt. A csoport tagjai közül néhányan Egerbe iga-
zolnak. Az utánpótlás, vagyis az ifjúsági és serdülő korosztály 
nagy része – 95%-a – eddig is Egerben edzett, így az alapok 
az eredményes folytatáshoz továbbra is rendelkezésre áll-
nak. Vannak Egerben olyan válogatott úszók, akik ott lehet-
nek a 2019-es junior Eb-n és vb-n, de szerintem a 2020-as 
tokiói olimpián is lesz képviselője az Egri Úszó Klubnak. 

Végszóként mit lehet kívánni? Sok sikert a most távozók-
nak, akik évekig öregbítették az egri úszósport hírnevét. És 
sok sikert az Egri Úszó Klubnak az eredményes folytatáshoz. 
A nagy négyessel – BVSC, FTC, Honvéd, Győr – nehéz lesz 
versenyre kelni, de nem lehetetlen. 

ÚSZÁS

„ÚJ VIZEKEN” AZ EGRI ÚSZÓ 
KLUB ÉS CSEH LÁSZLÓ

Milák Kristóf novemberben bejelentette, hogy 10 év után otthagyja érdi nevelőegyesületét és a Budapesti Honvédba 
igazol. Decemberi a hír, hogy Hosszú Katinka – Szilágyi Liliánával és Verrasztó Dáviddal egyetemben – a Ferencvárosban 
folytathatja pályafutását. Ebbe a sorba illeszkedik az Egri Úszó Klub három meghatározó sportolójának decemberi beje-
lentése is: Cseh László, Németh Nándor és Burián Kata edzőjükkel, Plagányi Zsolttal együtt a jövőben a BVSC-t erősíti.  

SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN FOTÓ: BERÁN DÁNIEL

SPORT

Cseh László (1985. december 3.) Egerben 
elért eredményei 2015–2018

2015 világbajnokság, Kazany, Oroszország
1. hely – 200 m pillangó
2. hely – 100 m pillangó
3. hely – 50 m pillangó

2015 rövid pályás Európa-bajnokság, Netánja, Izrael
1. hely – 100 m pillangó
1. hely – 200 m pillangó
1. hely – 200 m vegyes

2016 Európa-bajnokság, London, Nagy-Britannia
1. hely – 100 m pillangó
1. hely – 200 m pillangó
2. hely – 50 pillangó
3. hely – 4×100 m vegyes

2016 Olimpia, Rio de Janeiro, Brazília
2. hely – 100 m pillangó

2017 világbajnokság, Budapest, Magyarország
2. hely – 200 m pillangó

Országos Bajnokság 2015–18
1. hely – 16 db
2. hely – 11 db
3. hely – 5 db

Egyéb díjak:
  Az év magyar férfi úszója (2015, 2016, 2017)
  Az év magyar sportolója – a sportújságírók szavazata 

alapján (2015)
  Az év magyar egyetemi sportolója (2015)
  Magyar Örökség-díj (2015)
  Az év európai úszója – LEN (2015)
  Eger díszpolgára (2016)
  A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal ki-

tüntetett (2016)
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xviii. 
borszalon
bemutatták az egri bor 
alkalmazást

Közel 30 egri borászat mutatta be a leg-
jobb, legnemesebb nedűit, sőt újdonsá-
gokból sem volt hiány a XVIII. Borszalo-
non. A jó hangulatú társasági eseményen 
debütált az Egri Bor alkalmazás is. Az app-
likáció a borkedvelő közönségnek nyújt 
segítséget a pincészetek és termékeik 
közötti eligazodásban. Jelenleg  50 pincé-
szet  260 féle bora szerepel benne.

FOTÓ: NEMES RÓBERT

Immár tizennyolcadik alkalommal ren-
dezték meg a 2018-as év utolsó borün-
nepét, a Borszalont.  A nívós társasági 
eseménynek a Hotel Eger & Park adott 
otthont, ahol idén is a legkiválóbb nedűi-
ket kínálták a vendégeknek az elsősorban 
egri pincészetek. A Borszalon szervezőinek 
nem titkolt szándéka, hogy az esemény a 
kapcsolatépítés színtere is legyen, ezzel 
segítve az üzleti élet felpezsdítését, hiszen 
egy finom bor mellett könnyebb megta-
lálni a kapcsolódási pontokat.

A Borszalonon idén egy rendhagyó új-
donságot is bemutattak: a mobiltelefonra 
letölthető Egri Bor alkalmazást, amelynek 
megvalósítását az egri önkormányzat több 
millió forinttal támogatta. Az applikáció-
ban jelenleg 50 pincészet 260 féle kiváló 
bora szerepel. Segítségével mindenki 
hangulata és pénztárcája alapján egyaránt 
válogathat a kínálatból. 

Az év utolsó boros eseményén búcsúztat-
ta a szezont Kiss Norbert kamionverseny-
ző, aki kizárólag ilyenkor kóstolja meg a 
vidék nedűit. Azt mondta: ez az este jó 
alkalom arra is, hogy mint a Macskaárva-
ház kuratóriumi tagja, találkozzon a szer-
vezet aktivistáival, állatvédőkkel, ezúttal 
például a Szurkolók az állatokért egyesü-
let tagjaival. 

A jó hangulatról késő estig pódiumbe-
szélgetések és Pádár Alexandra, a Star 
Academy énekese gondoskodott.
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Barátod a suliban!

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

Figyelmükbe ajánljuk a Család és KarrierPONT szolgáltatásait, amely a nők munkaerőpia-
ci helyzetének javítása, a család és a munka összeegyeztetésének előmozdítása érdekében jött 
létre. A projekt keretében lehetőség van ingyenes képzésen részt venni 2019 évben, az alábbi 
témákban: 

ÖNISMERETI TRÉNING  MUNKAERŐ-PIACI 
REINTEGRÁCIÓS TRÉNING  INFORMATIKAI ISMERETEK 

A KÖNNYEBB ÉLETHEZ   VÁLLALKOZÁSINDÍTÁS ALAPJAI 
 SZOLGÁLTATÁS MARKETING ALAPJAI  HÁZI- ÉS 

IDŐSGONDOZÁS ALAPJAI

A képzésen résztvevők cafeteria utalványban részesülnek, továbbá a képzés (20 óra) ideje alatt 
napi egyszeri étkezés és előzetes egyeztetés alapján gyermekfelügyelet, illetve idősgondozás 
biztosított. Az iroda lehetőséget kínál szakemberekkel történő ingyenes konzultációra pszicho-
lógia, munkaügy, és jogi témákban előzetes időpontegyeztetés alapján.

Család és KarrierPONT

Központi Iroda: 
 Polgármesteri Hivatal, Eger, Kossuth Lajos utca 28.

Ügyfélszolgálati pontok:  
 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Felsővárosi Csoportja, Eger, Kallómalom u. 88. 
 Semmelweis Ignác Bölcsőde, Eger, Vízimolnár u. 1–3.

Ügyfélfogadási rend:
Polgármesteri Hivatal, Eger, Kossuth Lajos utca 28.
 Hétfő 12.30–16.00 
 Szerda 8.00–12.00 és 12.30–17.00 
 Péntek 8.00–12.00 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Felsővárosi Csoportja, Eger, Kallómalom u. 88.
 Hétfő 8.00–12.00 

Semmelweis Ignác Bölcsőde,3300 Eger, Vízimolnár u. 1–3.
 Csütörtök 12.30–16.00

Elérhetőségeink: 
 Tel.: (+36 36) 521-990  Mobil: (+36 20) 366-3962
 E-mail: csaladeskarrierpont@ph.eger.hu
  Web: www.eger.hu/hu/varos/fejlesztesi-projektek/c/

noi-informacios-es-szolgaltato-kozpontjant

Európai Szociális
Alap

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
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