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MERRE TOVÁBB?
Ahogy közeleg a nyár, én is elővettem a világatlaszt és álmodozva, majd a földön járva 
elkezdtem megtervezni a nyaralásunkat. Szerencsésnek mondhatom magamat, hiszen 
sok helyen jártam már a világban. Most először fordult meg a fejemben: a tervezésnél 
ezentúl figyelembe kell vennem azt is, hol biztonságos?  Egyáltalán van ilyen hely? Száz 
százalékos biztonság sehol nincs ez nyilvánvaló, de a kockázat mérsékelhető. Pedig oly 
szívesen mutatnám meg a fiamnak is azokat a helyeket, ahol sok-sok évvel ezelőtt még 
Nélküle jártam. Ott, ahol manapság esténként, pláne nőként nem nyerő ötlet az utcán 
sétálni. Szomorú. Vajon mi lesz a vége, ha így megy tovább? Amilyen sebességgel rosszra 
fordultak a dolgok Euró pában is, lehet nem csak a fiam jövőjét kellene féltenem? Minden 
esetre május 26-án elmegyek szavazni. Nem mindegy kik ülnek az Európai Parlament-
ben. 

Gay Krisztina főszerkesztő
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HÍREK

ÁTADÓ
Megnyílt az új kutyafuttató

ÁPRILIS 4.
A Szmrecsányi Lajos Érsekkertben átadott kutyafuttató 
a Malomárok utcai után már a második ilyen létesítmény, 
amely a Kutyabarát város program keretében valósult 
meg. A 750 négyzetméteres körbekerített területet több, 
mint ezer cserje öleli körbe, a futtatóban ivókutat alakítot-
tak ki, padokat és jelölőfákat helyeztek el. A kutyafuttató 
mintegy ötmillió forintból valósult meg. 

TÖRŐCSIK MARI 
A harmadik csillag

ÁPRILIS 8.
A Törőcsik Mari Kossuth Nagydíjas színművésznő kéz-
jegyével ellátott díszkövet Ari Norman, szülőfalujának, 
Pélynek a polgármestere, Habis László polgármester, va-
lamint Honfi Gábor, az Egri Csillagok Sétány létrehozását 
kezdeményező Eger Sikeréért Egyesület elnöke leplezte 
le. A csillagról készült kisplasztikát Nyitrai Zsolt, Eger és 
térsége országgyűlési képviselője személyesen vitte el a 
művésznőnek.

#TEGER 
Fórumbeszélgetés fiatalok és döntéshozók között

ÁPRILIS 9.
A #TEger keretében fórumbeszélgetésen tájékozódhattak a 
középiskolások többek között a kerékpáros fejlesztésekről, 

a Gárdonyi-kert, a Vitkovics Ház, illetve az Egrix átalakítá-
sáról. Habis László polgármester az eszmecserén hangsú-
lyozta: iskola utáni találkozókra is alkalmas közterületeket 
szeretnének kialakítani. A diákok a fejlesztésekkel kapcso-

latban megoszthatták ötleteiket is. 

ÚJRA NYITVA
Megújult az Egri Városi Jegyiroda

ÁPRILIS 18.
A felújítás után bővített funkciókkal nyitott újra az Egri 

Városi Jegyiroda. Ezentúl a helyi kulturális- és sportprog-
ramokon kívül az már országos rendezvényekre is lehet 
itt belépőt vásárolni. Az ügyfélforgalmi iroda, illetve az 

1552 Ajándékbolt felújítása egy hónapja kezdődött és 
önkormányzati támogatással, mintegy 10 millió forintból 

– komoly technikai és informatikai fejlesztésekkel együtt- 
valósult meg.

KURIÓZUM
Megnyílt az egri érseki pincerendszer

ÁPRILIS 22.
Tiszta vizű patak, cseppkő, egy 40 méter mély kút és 
egy fa gyökérzete is várja az egri érseki pincerendszerbe 
látogatókat. A Húsvéthétfőn megnyitott létesítmény az 
Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközponttal szerves 
egységben hitéleti, turisztikai és kulturális célokat szol-
gál. Története közel 300 évre nyúlik vissza. Egykor az egri 
püspökség kerületében található jelentősebb borvidékek 
borait tárolták itt.

„FELGYORSÍTJUK EGERT”
Megszűnik a torlódás

ÁPRILIS 24.
November végéig sárgán villognak a Sas, Kertész, Kistályai 
utak csomópontjánál található jelzőlámpák. Az átprogra-
mozásra a Sas út egyirányúsítása miatt volt szükség, ami 
miatt az érintett útszakaszon megváltozott a közlekedési 
rend is. A döntés előtt a közútkezelő tesztnapot tartott. 
Ennek eredménye szerint a torlódások a sárgán villogó 
lámpával kerülhetők el. Ez az idei legnagyobb közterületi 
beruházás.

ELISMERÉS
Átadták a Heves Megyei Klímabarát díjakat 

ÁPRILIS 25.
A Heves Megyei Klímabarát Díj átadásával kezdődött a 
Megyei Közgyűlés ülése. Ez az elismerés azoknak ado-
mányozható, akik kiemelten foglalkoznak az éghajlat-

változással kapcsolatos kérdésekkel és klímatudatosan 
végzik tevékenységüket szűkebb hazánkban. Idén Rácz 

Józsefet, a Korona Borház alapítóját, Dr. Mika Jánost 
klímakutató egyetemi tanárt és a gépjárműüzemanyag 

kiskereskedő Veroma Kft-t díjazták.

EGRI CSILLAG WEEKEND
Véget ért a Tavaszi Fesztivál

ÁPRILIS 28.
Négy napon keresztül 16 borászat, ugyanennyi Food Truck 
és 15 koncert várta a Dobó térre érkezőket. A 8. Egri Csillag 
Weekend-del zárult a március 15-én indult Tavaszi Fesztivál 

programsorozat. A hagyományosan április utolsó hétvégé-
jén megrendezett Egri Csillag Weekend Eger emblematikus 
fehérborának a bemutatója, kóstolója és ünnepe is egyben. 

A tavalyi húszezres látogatószámot idén sikerült túlszár-
nyalni.



6 / EGRI MAGAZIN EGRI MAGAZIN / 7

AMIRŐL BESZÉLNEK

MINDENT 
AZ EGRIEK 

VÉLEMÉNYÉRE ÉPÍTÜNK
Interjú Habis László polgármesterrel

Az Egert az autópályával összekötő, közvetlen gyorsforgalmi út, 
az M25 az ütemtervnek megfelelően épül. Letettük a vár újabb, 
kétmilliárd Ft-os, turisztikai fejlesztési programjának alapkö-
vét, miközben a Zárkándy-bástyánál már régóta zajlik a munka. 
Közben az egri vár végvári vitézei a húsvéti hétvégén csaknem 
14 ezer látogatót fogadtak a Nemzeti Emlékhelyen. Emellett vá-
rosszerte több mint 20 helyszínen zajlik jelentős, számos helyen 
százmilliós nagyságrendű beruházás uniós és hazai forrásból, 
valamint önkormányzati önerőből – mutatott rá Habis László 
polgármester. A városvezetővel készítettünk interjút.

SZERZŐ: GAY KRISZTINA FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

– Amikor ilyen sokrétű a megújulás és ennyi területet 
érint a kivitelezés városszerte, talán érdemes végiggondol-
ni, hogy miként jutottunk ide, tartjuk-e az irányt. Az eh-
hez hasonló, önellenőrző kérdések mellett megjelennek 
persze az erős, kritikus hangok is.

– Azzal kell kezdenem, hogy a polgármester is csak 
ember, bármennyire is rutinos játékos. Nagy szükségem 
van a sikerélményre, a pozitív visszacsatolásra csak úgy, 
mint a jószándékú, akár erős kritikára is. Persze mindig 
az utóbbiból van a legtöbb, ami ugyancsak arra vezethető 
vissza, hogy emberek vagyunk: inkább megfogalmazzuk 

azt, ha valamit másképp látunk, vagy valami zavar, mint 
azt, hogy ez is jó, azzal is elégedett vagyok. No és itt is 
vannak persze kivételek, hiszen rendre kapok elismerő 
üzeneteket, leveleket, gratuláló mondatokat, kézszorítá-
sokat. A kritikák esetében is jobbára jó szándékkal, nemes 
értelemben vett aggodalommal, óvatossággal találkozom, 
s így a legtöbbször megvan az esélye egy előre vivő beszél-
getésnek. Ez is egyfajta sikerélmény. Emellett a kormány-
zati lobbitevékenységemet, az előkészítő munkát illetően 
is vannak pozitív visszajelzéseim. Egy-egy sikeres megol-
dásért, eredményes tárgyalásért, Eger támogatásáról szó-
ló kormányhatározatért, miniszteri levélért bizony sokat 
kell dolgozni a háttérben. Ezek többsége igazi, személyes 
örömöt, feltöltődést jelent a számomra, s ez mindig to-
vább lendít, megerősít, hogy jó az irány, jól terveztünk, 
nem csak megláttuk, hogy mire van szükség, de meg is 
csináltuk. A beruházás, a megvalósítás csak ezt követi, 
no persze a maga kihívásaival, nehézségeivel együtt, ahol 
ugyancsak öröm, ha munkatársaimmal együtt sikerrel 
helyt tudunk állni.

– Ha a számokat, szakmai publikációkat nézzük, tény-
ként kijelenthetjük, hogy Eger egy élhető, fejlődő város, 
amely mágnesként vonzza a vendégeket, a rendezvénye-
ket. Sőt, jelentős befektetések is voltak mostanság. A vá-
ros polgármestere ezek után csakis boldog ember lehet…

– A boldogság intim dolog és egy ilyen interjúnak nem 
az unokákról és egyéb, személyes örömökről kell szólnia. 
Ugyanakkor abban biztos vagyok, hogy a munka is ko-
moly forrása lehet az örömnek és az elégedettségnek, s 
ezek nélkül bizony, kevéssé lehet ott a boldogság az ember 
lelkében. A gondolatkört zárva eszembe jut egy mondás, 
miszerint a jól végzett munka egyetlen jutalma az, hogy 
elvégezhettük. A felvetését illetően úgy fogalmaznék, hogy 

kétséget kizáróan nagy büszkeség Egerben élni és Egerért, 
az egriekért dolgozni, ezt a csodás várost vezetni. Az, hogy 
a választók bizalmából immár tizenhárom éve szolgálha-
tom Egert polgármesterként, nem csak megtisztelő kivált-
ság, de jócskán adott olyan pillanatokat és szép időszako-
kat, melyek boldogsággal töltöttek és töltenek el, s kellő 
motivációt jelentenek a folytatásra. Noha a fejlesztési ter-
veink végrehajtása is bőven ad munkát az előkészítéstől az 
engedélyezésen és közbeszereztetésen, szerződéskötésen, 
majd a kivitelezések menedzselésén túl, a városvezetés 
bizony sokkal többről szól, mint a fejlesztési terveink vég-
rehajtásáról. Látni kell, emlékezni kell arra, hogy egy-egy 
beruházás mögött milyen célok, társadalmi ügyek, össze-
függő elgondolások húzódnak meg, mit miért terveztünk 
úgy, ahogy. Amikor ezeket a kérdéseket a fókuszba helyez-
ve áttekintem, hogy valójában hol is tartunk, gyakran fog 
el az az érzés, hogy fel sem fogjuk talán, micsoda távlatok 
nyílnak meg most előttünk. Eger új dimenzióba kerül, a 
városunk regionális jelentősége meggyőződésem szerint 
hatványozódni fog a következő években.

– Hogy kezdődik egy ilyen, sok évet meghatározó folya-
mat?

– A legfontosabb, s egyben a nulladik lépés a konzultáció: a 
helyzetértékelésben, igényfelmérésben az egriek lehető leg-
szélesebb körét kérdeztük meg a jövőről, már jócskán 2010 
előtt. Ezzel alapoztuk meg a 7-8 évre konkrét célokat, illetve 
15-20 évre főbb irányokat megjelölő, ma is vezérfonalként 
szolgáló Integrált Városfejlesztési Stratégiát és az erre épü-
lő településfejlesztési stratégiát. Komoly szakmai kutatás 
készült, önkormányzati részről személyesen egyeztettünk a 
helyi civil szférával a fiataloktól az idősekig, a vállalkozások-
kal és a kamarával, továbbá az egyházakkal és jelentős, nem 
önkormányzati intézményekkel, például a ma már egyetem-
ként működő főiskolával. Erre a munkára épült a belvárosi 
rehabilitációs program, melyhez kapcsolódóan külön lakos-
sági fórumokat és kérdőíves felmérést végeztünk. Az egri 
Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP) megalkotásá-
ban országosan is az úttörők között voltunk, s ez ugyancsak 
egy nagy mélységű, több körös, profi kutatáson alapul. A 
Kulturális- és Közösségfejlesztési Stratégiánkat megint csak 
széles körű egyeztetést és konzultációt követően fogadtuk 
el. Mindemellett az elmúlt évek során általános közvéle-
ménykutatással is rendszeresen megkérdeztük az egrieket 
arról, hogy mit szólnak az eddig elvégzett fejlesztésekhez, mi 
a véleményük a főbb irányokról, mely stratégiai jelentőségű 
beruházást tartják ők a legfontosabbnak, vagy éppen mit 
gondolnak az egri városvezetői munkáról. Jelenleg is konzul-
tációban vagyunk: rendszeresen egyeztetünk a középiskolás 
fiatalokkal az őket érintő kérdésekről. A hatékony párbeszéd 
érdekében egészen új formákat is kipróbálunk, s ezek a talál-
kozások, eszmecserék mindig nagyon üdítőek a számomra. 
A közművelődési tevékenységünk újra gondolását illetően 
ugyancsak konzultációs-sorozatot indítottunk. Hosszasan 
sorolhatnám még, de fontosnak tartom kiemelni, hogy van 
egy „Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések” 
(CLLD) nevű programunk, valamint a „Felsőváros Csillagai 
– Közösen a közösségért” című projekt is a közösségi terve-
zésről szól. Mindennek, ami e projektek kapcsán történik, 
legyen az beruházás, vagy a programkínálat összeállítása, a 
közös tervezés, az érintettek megkérdezése, aktív bevonása 
az alfája és ómegája.

Nézzük meg – ahogyan azt hónapról hónapra tesszük –, 
hogy hol tartunk most, mi épül erre a megalapozó mun-
kára?

– A konzultációk során kialakult fő irányokat követjük 
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnál is. 
Csaknem 40 TOP projektünk van a 14 milliárdos csomag-
ban, ezek a munkahelyteremtést, gazdaságélénkítést és 
közlekedésfejlesztést szolgálják, valamint az ellátórendsze-
rünkben végzett beruházásokkal a családok mindennapjait, 
életminőségét javítják. Jelenleg TOP forrásból és kiegészítő, 
önkormányzati erő felhasználásával 15 helyszínen zajlik be-
ruházás, több mint 4,1 milliárd Ft összértékben. Az általunk 
átadott forrásokból a tulajdonos egyházmegye megkezdte a 
Rác templom tetőszerkezetének felújítását, de megszépül 
és új, közösségi funkciót kap majd a teljes környék is, amit 
a fiatalok nagyon várnak már. A Kallómalom úti óvodában 
kezdtük meg a három gyermekintézményt érintő, 250 mil-
liós energetikai programot, ezt folytatjuk majd a Remenyik 
utcai-, majd a Nagyváradi úti ovinál. Épül a Lajosvárosban az 
egészségügyi központ, ahol egy helyen, 21. századi körülmé-
nyek között működnek majd a családorvosi rendelők és a vé-
dőnői tanácsadó. Ugyancsak épül a teljesen új, négycsopor-
tos óvoda a Pozsonyi utcában, ahogy a Kertész út 100. szám 
alatt is. Utóbbi helyen már jócskán a tető alatt dolgoznak és 
az emeleti falazás mellett folyamatban van az elektromos- 
és gépészeti szakmunka. A Kallómalom utcai Idősgondozási 
Központnál emelet-ráépítéssel bővítjük a férőhelyek számát.

Jelentős felújítást végzünk a Verőszala utcában, valamint 
az Árnyékszala utcai Közösségi ház tető-rekonstrukcióját is 
elvégezzük. Új bérlakások épülnek a Tárkányi út 40. szám 
alatt: a mintegy 118 millió Ft nettó értékű fejlesztésnél meg-
épült a földszinti falazat, Húsvét után pedig beemelték a 
födémelemeket. Ide megbízható bérlőnek bizonyult, több-
gyermekes családok költözhetnek.

Mint ismert, zajlik a Sas út teljes felújítási programja, itt a 
kivitelező egyirányúsítás mellett végzi a már többször bemu-
tatott munkát, amely a maga 900 millió Ft-os összegével az 
idei esztendő legnagyobb közterületi beruházása Egerben. A 
rehabilitációra érett környék túlzás nélkül újjászületik.Kertész úti óvoda

Stadion utca
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– Ami a belvárost illeti, a HEMO felújítása külső szemlé-
lő számára talán még kevéssé látványos…

– Valóban, hiszen zártabb építési területről beszélünk, de 
biztosíthatok minden könyvtárkedvelőt és egri fiatalt, hogy 
csodálatos, 21. századi épületet vehetnek majd birtokba 
a nyár második felében. Az alsó szint a korábbihoz képest 
teljesen átalakult. A Könyvtár már javában tervezi a költö-
zést, hogy létrehozhassa az épületben a „Varázskönyvtárat”, 
s a középiskolás fiatalokkal is részletekbe menően konzul-
táltunk a számukra kialakítandó közösségi térről. A továb-
bi, belvárost érintő projektelemeket számba véve azt látjuk, 
hogy a Kossuth utca északi oldalán zajlik a szabványos par-
kolók kialakítása és egyes helyeken már az új díszburkolat 
is a helyére került. Az értékes fasor gyökérzetét kérésünk-
nek megfelelően gondosan óvta a kivitelező, sőt, 8 db új fát 
ültettünk, egészen a Megyeházáig. Az Államkincstár előtti, 
Hatvani kapu téri területen is jól halad a munka, nyárra el-
készülnek, akárcsak az Eszterházy téren. Meggyőződésem, 
hogy a megújulás után a tér Eger egyik ékessége lesz, amely 
hangulatos, vonzó parkként is funkcionál a városunk szívé-
ben.

– Az egymilliárdos közterületi infrastruktúra-fejlesztési 
program a végéhez közeledik…

– Legalábbis abban az értelemben, hogy a záró ütem-
ben is mindenhol elindult a munka. A Stadion utca 
csaknem 100 milliós felújításánál folyamatosan végzik a 
szegélyezést és a járda kialakítását, majd májusban jön a 
díszkövezés és az alsó rész aszfaltozása. A hazai forrásból 
kilobbizott, egymilliárdos programcsomagunk keretében 
folyamatban van még a Bródy utca felújítása. Ennek az 
utcának nagy jelentősége van a belvárosban és régi adós-
ságunk ez a rekonstrukció. Emellett utat építünk a Fertő-
bánya utcában: a 96 milliós beruházást is nagyon várták a 
lakók, hiszen eddig a terület nem rendelkezett megfelelő 
csapadékvíz-elvezetéssel és szilárd burkolattal. A Szövet-
kezet utcai járdaépítés, valamint a Gerle-köz – Könyök 
utca találkozásának átépítése is folyamatban van. Az egy-
milliárdos keretből 2017-től kezdődően Eger valamennyi 
városrészében, több mint 30 helyen végeztünk és végzünk 
beruházásokat. Elég csak az Almagyar, Kossuth, Barkóczy, 
a Széchenyi utca, vagy éppen a Tittel, a Csokonai, a Tizes-
honvéd és Radnóti utca felújítására, esetleg a Ludányi, a 
Kallómalom és a Vallon utcai járdákra gondolni.

– Dolgoznak a gépek és a szorgos kezek, ugyanakkor a 
tavasznak és a nyárnak az idegenforgalomról, Eger szép-
ségéről kell szólnia. Hogy lehet ezt a kettőt, az egriek 
számára fontos, megújulást hozó felújításokat-építése-
ket és a városunk vonzerejét ötvözni?

– A felújítások és közösséget teremtő beruházások, pá-
lyázati programok mellett nekünk, egrieknek is nagyon 
fontos, hogy az otthonunk egy igazán üde, szép, élhető és 
otthonos város legyen. Ez idő tájt ez csöppet sem köny-
nyű feladat, hiszen a városfejlesztés bontással, lezárások-
kal, porral és zajjal, megannyi kellemetlenséggel jár. Ezt 
enyhítheti például, ha figyelünk egymásra, ha korábban 
indulunk el, mint azt régen megszoktuk, vagy ha au-
tósként tudunk előzékenyek lenni a közlekedésben. Ha 
megtehetjük – én sokszor így teszek – induljunk el ott-
honról gyalog, vagy kerékpárral! A bringások és sétálók 
tavasszal szép dolgokat láthatnak: a Városgondozás Eger 
Kft-vel együttműködésben igyekszünk parkjainkat, köz-
tereinket is igényesen virágosítani, megújítani. Ebben 
minden évben számítunk az egriek partnerségére is, hi-
szen civil szervezetekkel közösen helyi pályázatot hirde-
tünk az előkertek, balkonok, vállalati telephelyek, üzletek 
virágosítására. Kérem, keressék idén is ezt a kiírást, amely 
hamarosan megjelenik, illetve bátran gyönyörködjenek a 
virág-kompozíciókban, hiszen ezek nem csak a hozzánk 
érkező sok ezer vendégért, hanem ugyanúgy értünk is, a 
mi örömünkre is vannak!

Itt jegyzem meg, hogy a Tavaly a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség által felkért szakmai zsűri Eger Önkormányzatát 
„az elmúlt 25 évben nyújtott kimagasló teljesítményéért” 
a Virágos Magyarországért verseny jubileumi díjával ju-
talmazta, míg a verseny internetes szavazásán elnyertük 
a „Legvirágosabb úti cél” díjat. Eger olyan város, melyet 
nem csak szívesen keresnek fel a vendégek, de olyan po-
zitív élményekkel is távoznak tőlünk, amely szavazásra, 
Eger támogatására sarkallja őket egy ilyen országos vok-
soláson. Ezt erősíti meg az a tény is, hogy a városunk tele 
van vendégekkel, országos elsők voltunk a szállásfoglalási 
adatokban a legutóbbi ünnepi hosszú hétvégén is. Eger a 
magyarok nagy kedvence.

Elmondhatom, hogy önkormányzati virágosítási tevé-
kenységünk nyomán idén 38 helyszínre, több mint 81 
ezer egynyári virág kerül, összesen 2800 m2 felületen. A 
kompozíciókban több mint 40 fajta virág színesíti a közte-
rületeinket, ezen felül muskátlit is ültet a Városgondozás, 
például az uszodánál és a Szépasszonyvölgyben. Őszinte 
szívvel kívánok szép tavaszt mindannyiunknak!Új bérlakások épülnek a Tárkányi úton

Fertőbánya utca

A FÖLD NAPJA
„Őrizzük a fajok változatosságát”

Április 22-e, a Föld napjához kapcsolódóan Egerben is számtalan lehető-
ség várta azokat, akik csatlakozni kívántak a kezdeményezéshez. A szer-
vezők szándéka, hogy ezek a rendezvények minél inkább családi prog-
rammá váljanak, ezáltal is bevonva a lehető legszélesebb korosztályt.

Egerben 2016 óta a Föld napja rendezvénysorozatot az Egri Kulturális és 
Művészeti Központ szervezi. Az EKMK ezúttal április 16-tól egészen 30-
ig készült különböző programokkal. A Szrmecsányi Lajos Érsekkertben 
egyebek mellett ökolabirintus, gólyalábasok műsora és faültetés várta az 
érdeklődőket. Az Érsekkertbe ültetett cédrus fát idén a Jó Pásztor Óvoda 
óvodásai fogadták örökbe. A programon részt vett Habis László polgár-
mester is, aki azt mondta: fontos, hogy mindenki vigyázzon a környeze-
tére és fogyasztási szokásait is természetbarát módon alakítsa ki. Kovács 
Cs. Tamás a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ugyanakkor 
arra hívta fel a figyelmet: mekkora szerepe van a városvezetésnek is ab-
ban, hogy polgárai környezettudatos módon éljenek.

A Felsőváros Csillagai ,,Közösen a közösségért” pályázat segítségével 
ebben a városrészben szerveztek szemétszedési akciót.

Csákvári Antal önkormányzati képviselő felhívására ugyanakkor a Do-
nát utcától indulva az Eged-hegyhez vezető utakat tisztították meg önkén-
tesek segítségével. Közel 7 köbméter hulladékot gyűjtöttek össze.

A Föld Napja alkalmából az önkormányzat „Bírság helyett fűmag” cím-
mel hirdetett közterület-felügyeleti akciót. A városban több helyen is 
célzottan ellenőrizték a zöldterületet elfoglaló autókat. A szabálytalanul 
parkolókat egy tájékoztató üzenettel és egy kis csomag fűmaggal emlékez-
tették arra, hogy óvják környezetüket.

Az idei Föld Napja kiemelt szlogenje: „Őrizzük a fajok változatosságát”. 
Ennek jegyében csatlakozott az egri programokhoz a Tisza-tavi Ökocent-
rum is, ahol természetismereti játékokkal várták a látogatókat.

Április 11.

A MAGYAR 
KÖLTÉSZET 
NAPJA
A költészet napját 1964 óta ünnepel-
jük országszerte április 11-én, József 
Attila születésnapján. Ehhez kapcso-
lódóan Egerben is több programot 
szerveztek. A Bródy Sándor Könyv-
tárban például középiskolás diákok 
szavalták és énekelték el kedvenc 
versüket, a „Felsőváros csillagai” pro-
jekthez kapcsolódóan a Nemzedékek 
terén pedig vers mondó napot tartot-
tak, „Vers mindenkitől” mottóval. 

A Nemzedékek terén szervezett egész 
napos programon a felsővárosi óvo-
dákból és iskolákból érkezett gyere-
kek köszöntötték versekkel, énekekkel 
a jelenlévőket. Martonné Adler Ildikó 
alpolgármester, egyben a rendezvény 
fővédnöke is elszavalta az egyik szívé-
hez közel álló verset, Szabó Lőrinc Ima 
a gyermekekért című művét. 

A nap folyamán a Bródy Sándor Könyv-
tárban is megemlékeztek a magyar 
költészet napjáról, ahol már három éve 
szervezik meg együtt a verses délelőttöt 
a Neumann János Gimnáziummal közö-
sen. Idén az Andrássy György Katolikus 
Közgazdasági Szakgimnázium diákjai is 
csatlakoztak a programhoz, akik szintén 
kedvenc versüket hozták el a rendez-
vényre.
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Húsvét
Gyönyörű idő és számtalan program várta 
az egrieket és a turistákat

Húsvéthétfőn a közösségépítés jegyében először ren-
deztek családi ünnepet a Felsőváros csillagai – Jeles 
napok programsorozat részeként a Nemzedékek terén, 
ahol hagyományos vödrös locsolkodás, népzene, népi 
játszótér és állatsimogató várta az érdeklődőket. Akinek 
azonban kirándulni támadt kedve, az Nyuszivonaton 
barangolhatta be Eger környékét.

A húsvéti ünnep nyitányaként nagycsütörtökön délelőtt a 
bazilikában mutatott be szentmisét Ternyák Csaba egri érsek, 
aki megáldotta a keresztelendők, betegek és a szent krizma 
olaját. Az esti szertartásban pedig az utolsó vacsorára em-
lékeztek és a főpásztor hagyományosan – Krisztus példáját 
követve – megmosta 12 férfi lábát. Nagypénteken az egyház 
hagyománya szerint nem tartottak szentmisét, nagyszom-
baton az esti szertartás tűzszenteléssel, a Krisztust, mint a 
népek világosságát szimbolizáló húsvéti láng szétosztásával 
kezdődött. A szentmise végén pedig 15 felnőttet keresztelt 
és bérmált meg Ternyák Csaba érsek, majd a szertartást fel-
támadási körmenet zárta. Vasárnap a feltámadás, az örömhír 
jelentőségéről elmélkedett a főpásztor, majd megáldotta a 
húsvéti ételeket, amelyeket a távozók között osztottak szét.

A Húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe Jézus ke-
reszthalálának és feltámadásának emlékére. Ugyanakkor a 
tavaszköszöntés, a természet ébredésének ünnepe is, mely-
hez számtalan népi hagyomány kötődik. Ilyen például a lo-
csolkodás, amelyben bőséggel volt része azoknak a néptácos 
lányoknak, akik a Nemzedékek terén első alkalommal meg-
rendezett Felsővárosi húsvéton vettek részt. Hagyományo-
san, zománcos vödörből, hideg vízzel öntötték nyakon őket 
a fiúk, csak hogy el ne hervadjanak. De még a nézőknek is 
jutott a vízből, amit aztán a színes, családi- és gyermekprog-
ramok során eltöltött idő alatt igyekeztek kiszárítani a ruhá-
jukból. Akinek kedve volt, azt kosaras körhinta, fajátékok, 

Tuzson Bence közölte: a Nemzeti Kastély- és Vár Programban 
39 műemlék, 20 kastély és 19 vár újul meg, köztük az egri is. 
Az Egri vár és erődrendszer turisztikai célú fejlesztése projekt-
ben másfél milliárd forint Európai Uniós és 460 millió forint 
a kormány által kiegészített hazai forrásból szépül meg és 
gazdagodik új funkciókkal. Hangsúlyozta: „E falaknak lelke, 
közösségteremtő ereje van, ezért kiemelt jelentőségű fela-
dat az épületegyüttes felújítása és turisztikai célú fejlesztése, 
mely több lépcsőben, Magyarországon egyedülálló módon 
összesen mintegy 9 milliárd forintból valósul meg”. 

Virág Zsolt miniszteri biztos ugyanakkor arról beszélt, hogy 
a Nemzeti Kastély- és Várprogram célja a műemlékhelyreállí-
tás és az örökségmegőrzés mellett egy egységes, Európában 
is unikális, jól értékesíthető turisztikai termékcsomag létre-
hozása. Hozzátette: évente 400 ezer feletti látogatójával az 
egri Magyarország legnépszerűbb vára, ez is indokolja a ma-
gas támogatási összeget. 

A várhatóan másfél évig tartó beruházás keretében szá-
mos egyéb rekonstrukció mellett a 16. századi állapotot 
idéző módon helyreállítják a Varkoch-kapubástyát, ehhez 
kapcsolódóan pedig a korabeli szerkezetű, működőképes 
felvonóhidat. A délnyugati ágyúdombban épül egy látoga-
tóközpont. Továbbá újjáépítik, az 1552-es ostrom előtti álla-
potnak megfelelően a székegyházat is.

Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője, ki-
emelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott 
kijelentette: 1552-ben az volt az egri vitézek feladata, hogy 
megvédjék a várat, az országot és Európát. „Most is hasonló 
a helyzet, hiszen idegen kultúrából érkező népek döngetik 
kapuinkat. 30 nap múlva, május 26-án az Európai Parlemen-
ti választáson arról fogunk dönteni, hogy megmarad-e Ma-
gyarország magyar országnak”- mondta. 

Habis László polgármester ugyanakkor arról beszélt, hogy 
2010 óta folyamatos Eger idegenforgalmának minőségi és 

HA KELL, MA IS MEGVÉDJÜK

AZ EGRI VÁRAT!
A Nemzeti Kastély- és Vár Programnak, valamint kormányzati támogatásnak köszönhetően kétmilliárd forintból újul 
meg, valamint turisztikai attrakciókkal bővül az egri vár– jelentette be a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős 
államtitkára az alapkőletételi ünnepségen.

Keresztúttal emlékeztek Jézus halálára

mennyiségi növekedése, amiben nagy szerepe van a várnak. 
Tavaly 665 ezer vendégéjszakával a 23 megyei jogú város kö-
zül Eger volt a leglátogatottabb. „A városképi szempontból is 
meghatározó projektek Eger történelmének fénykorát jelen-
tik” – tette hozzá.

Nagypénteken Jézus Krisztus kereszthalálára emlékeztek a fáklyás ke-
resztúttal, amely a Fájdalmas Anya (Servita) Plébániától indult és a vár 
Kálvária dombján végződött.  A csendes megemlékezésen a több száz 
hívő mellett Ternyák Csaba egri érsek is részt vett.

A Fájdalmas Anya Plébánia szervezésében és az egri fertálymesterek köz-
reműködésével valósult meg az idei Vár Keresztút nagypénteken, Jézus 
elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének alkalmából.

A hívők ezen a napon arra emlékeznek, amikor maga az örök Főpap 
mutatta be áldozatát a kereszt oltárán. Az ájtatosságon a több száz hívő 
mellett Ternyák Csaba egri érsek, valamint Nyitrai Zsolt, Eger és térsége 
országgyűlési képviselője, miniszterelnöki megbízott is részt vett.

dobálók és gólyaláb várta, de lehetett pónin lovagolni, nyulat 
és kecskegidát simogatni. A Felsőváros Csillagai projekt így 
ezen a rendezvényen is elérte célját, a közösségépítést a vá-
ros legnagyobb társasházi övezetében. 

Aki mégis inkább a kirándulásra voksolt a jó időben, azt az 
Egererdő Zrt. Felsőtárkányban, a Mátravasúton és Szilvásvá-
radon is Nyuszivonattal várta. Felsőtárkányban hétfőn Nyúl 
Péter segítségével gyűjthették össze az erdőből a gyerekek a 
ravasz róka által elrabolt csokitojásokat, de a Stimecz-háznál 
különféle családi-, illetve a természetvédelemhez kapcsoló-
dó játékok is fogadták a kilátogatókat.

ÚJ TÁMOGATÓT KAPOTT AZ EGRI VÍZILABDA KLUB
A Miskolci Likőrgyár Zrt-vel kötött támogatói 
szerződést az Egri Vízilabda Klub női csapata. 
Az ünnepélyes aláíráson egyúttal bejelentet-
ték azt is, hogy április 18-án és 19-én már a 
névadó által szponzorált utánpótlás tornát 
rendeznek a Bárány uszodában.

A férfi csapat sikerei mellett a női együttes eredmé-
nyességének és az utánpótlásnak is kiemelt szerepet 
szán az Egri Vízilabda Klub. A távlati cél, hogy sikerül-
jön visszakerülni a bajnokság élmezőnyébe, a legjobb 
három közé. Szécsi Zoltán, a klub ügyvezető elnöke 
azt mondta: mindenképpen ki akarnak tűnni a többi 
csapat közül, ezért a megjelenésükben, dizájnjukban 

is az egyediséget keresték. A rendhagyó színek fel-
tűnnek a felszereléseiken is.

A Miskolci Likőrgyár Zrt. vezérigazgatója, Kersch-
ner Ferenc az együttműködés aláírásakor arról be-
szélt, hogy miért esett a választásuk a női együttesre. 
Hangsúlyozta: arra törekedtek, hogy a Lillafüredi Ás-
ványvíz a lehető legjobban megjelenhessen, ugyan-
akkor szem előtt tartották az egészségtudatosságot 
is. 

Április 18-án és 19-én megtartották az új névadó 
szponzor által támogatott első utánpótlás tornát. 
Több, mint 100 fiatal vízilabdázó vehetett részt a két-
napos eseményen, amit a Bárány uszodában tartot-
tak. A nézők összesen 24 mérkőzést láthattak.
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E-HULLADÉKBONTÓ
Ellenzéki kampányfogás és félelemkeltés volt

A teljes ellenzéki paletta tartózkodása ellenére elfogadta a helyi hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet módo-
sítását a rendkívüli közgyűlés. A dokumentum megtiltja, hogy Egerben új hulladékfeldolgozót helyezzenek üzembe. 
Habis László polgármester hangsúlyozta: a rendelet még visszamenőleg is szigorúan tiltó.

Mintegy 20–40 tonnányi hulladékot szállítanának hetente a 
Vécseyvölgy utcában található e-hulladékfeldolgozó üzembe, 
ami így súlyosan veszélyeztetné a környéken élők egészségét. 
Ezzel az állítással állt a sajtó elé Mirkóczki Zita az Egységben a 
Városért Egyesület elnöke. A szocialista önkormányzati kép-
viselő a saját maga által szigorúan politikamentesnek neve-
zett egyesület nevében azt hangsúlyozta: füstgázzal kerülhet 
a levegőbe egy olyan veszélyes anyag, mint a dioxin. Földvá-
ri Győző, a DK képviselője mindezt azzal egészítette ki, hogy 
szórólapokon tájékoztatják a lakosságot az önkormányzat 
szándékáról, sőt aláírásgyűjtésbe fognak az üzem megnyitásá-
nak megakadályozása érdekében.

Habis László polgármester az ellenzéki tájékoztatót követő-
en azonnal reagált a hamis állításokra, közleményében azt írta: 
sajnálatos, hogy a Jobbik mögé bújt ellenzéki pártok egyesü-
lete a tényekkel nem törődve félelmet kelt az emberekben. 
Nincs ugyanis hatályban olyan önkormányzati Szabályozási 
Terv, amely hulladékbontó működtetését engedélyezné a Vé-
cseyvölgy utcában.  „Eger lakói biztosak lehetnek abban, hogy 
polgármesterként nem támogatom olyan hulladékfeldolgozó 
üzem létesítését, amely az egészséget károsítja, a lakókörnye-
zetet vagy a természeti értékeket veszélyezteti!” – áll a polgár-

mester közleményében. Kiemelte azt is: „az önkormányzat a 
közelmúltban tovább szigorított a Helyi Építési Szabályzatán. 
Eszerint hulladékfeldolgozó létesítmény csak ott épülhet, 
ahol ezt a Szabályozási Terv kifejezetten megengedi. Ilyen sza-
bályozási terv pedig nincs hatályban és erre irányuló rende-
let-módosítás sincs folyamatban” – hangsúlyozta. 

Habis László rendkívüli tájékoztatót is összehívott. Arról 
beszélt, hogy az elmúlt hetekben közéleti botrányt sikerült 
gerjeszteni egy régóta húzódó hatósági folyamat kapcsán. A 
polgármester hazugságnak nevezett több olyan állítást, ami 
az elektronikai hulladék-feldolgozó indításával és személyével 
kapcsolatban több  felületen, szórólapon  is megjelent. Mint 
mondta hazugság az is, hogy bárki is titkolózna a témában, 
hiszen az ezzel kapcsolatos bizottsági anyagok  bárki számá-
ra elérhetők a város honlapján. Cáfolta azt is, hogy rövid időn 
belül elindulhat a szóban forgó üzem, és az sem igaz, hogy az 
önkormányzat megengedő lépésekkel támogatta volna a fo-
lyamatot. Épp ellenkezőleg, szigorították a szabályozást. Mint 
mondta: sem most, sem az elmúlt két és fél évben egy pilla-
natra sem állt fenn olyan jogi helyzet, amely alapján az üzem 
megkezdhetné a működését. Amíg ő a polgármester, nem 
járul hozzá, hogy ilyen jellegű szabályozásiterv módosítás a 

testület elé kerüljön. Ugyanakkor bejelentette: közveszéllyel 
fenyegetés miatt büntető feljelentést tesz ismeretlen tettes 
ellen. 

Ahogyan várható volt, az egri képviselőtestület által tartott 
szokásos közmeghallgatáson is központi téma volt az e-hul-
ladékfeldolgozó ügye. Aki felszólalt a kérdésben, kivétel nél-
kül örömmel üdvözölte, hogy a városvezetés és a képviselők 
egyöntetűen a feldolgozó létesítése ellen vannak. Dr. Kovács 
Luca jegyző közölte azt is: bármilyen elvi és szakhatósági hoz-
zájárulása is van egy cégnek, a jogi feltétel az, hogy a szabályo-
zási terv tegye lehetővé ott a kívülről beszállított hulladék fel-
dolgozását. Az ehhez szükséges jogi feltételeket pedig minden 
esetben a közgyűlés határozza meg.

Az ellenzéket azonban nem győzte meg semmi – ahogyan 
Habis László fogalmazott – kitartottak a félelemkeltés mellett. 
Garanciát akartak arra: nem épül meg a város közigazgatási 
határain belül az elektronikai hulladékfeldolgozó. Éppen ezért 
egy szakmai javaslatcsomagot nyújtott be az egyesület az ön-
kormányzathoz. Habis László szerint azonban ez csupán arra 
lett volna elegendő, hogy az ellenzék napirenden tarthassa a 
kampánytémáját. Ehelyett a polgármester rendkívüli közgyű-
lés összehívását kezdeményezte a kérdésben. „Munkatársa-
immal és szakértők bevonásával az elmúlt hat nap folyamán 
olyan rendelet-tervezetet alkottunk, amely a helyzetet azon-
nal kezeli és garanciát, megnyugtató megoldást nyújt az egri-
eknek. Sajnálatos, hogy az ellenzéki képviselők, akik legalább 
öt éve tagjai a közgyűlésnek, nem tudtak ilyen, előremutató 
javaslattal előállni” – hangsúlyozta.

Az április 11-re összehívott rendkívüli közgyűlésen a teljes 
ellenzéki képviselői paletta tartózkodása ellenére elfogadták 
a helyi hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet módosí-
tásáról szóló tervezetet. Habis László polgármester szerint a 
rendelet szigorúan tiltó még visszamenőleg is, hiszen megtilt-
ja mind az új hulladékgazdálkodási üzemek létesítését, mind 

az egy évnél nem régebbi hulladékgazdálkodási engedélyen 
alapuló tevékenységeket, – különös tekintettel az elektroni-
kai hulladék feldolgozására. 

Bár a közgyűlésen tartózkodott a voksolástól Tóth István 
független önkormányzati képviselő is, az ülés másnapján ki-
állt a nyilvánosság elé a magyarázattal. Véleménye szerint 
megengedő a rendelet és inkább az ő módosító indítványát 
kellett volna elfogadni. 

Martonné Adler Ildikó a Fidesz egri szervezetének elnöke 
egészen másképp látja a kérdést: mivel az ellenzék nem sza-
vazta meg az elektronikai hulladékfeldolgozó üzem létrehozá-
sát megakadályozó rendeletet, így egyértelmű, hogy ők nem 
az egri lakosok miatt aggódnak. Egész egyszerűen a hulladék-
feldolgozó ügyét kampány fogásnak, kampány elemnek te-
kintik és ennek érdekében nem riadnak vissza attól sem, hogy 
félre informálják az egrieket és félelmet keltsenek bennük.

Mint fogalmazott, az Európai Parlamenti választásokon az 
egri polgároknak a helyi ellenzékről, illetve a Jobbik és csatolt 
részeinek politizálásáról is véleményt kell majd mondaniuk.

Szarvaskő NYERT!
Háromszáz millió forinttal támogatja Szarvaskő közsé-
get a szennyvíz hálózat kiépítésében a kormány – jelen-
tette be Nyitrai Zsolt, miniszterelnöki megbízott, Eger 
és térsége országgyűlési képviselője. A beruházással a 
településen több évtizedes probléma oldódik meg.

hat meg a szennyvízhálózat. Az elavult rendszer a 80-as 
évek óta problémát jelentett. „Ebből is látszik, hogy min-
dig megéri küzdeni, harcolni és képviselni az emberek 
érdekét, kitartani a cél eléréséig” – mondta Nyitrai Zsolt. 

A sikerben nagy szerepe volt Habis László polgármes-
ternek is, aki az Egri Kistérség Többcélú Társulásának el-
nökeként járt közben az ügyben. Azt mondta nagyon örül, 
hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium állam-
titkáránál tett látogatásával közreműködhetett a megol-
dásban. Hangsúlyozta: a régió nagy része a bükki karszt-
ból nyeri az ivóvizet, így az egészséges víz az első számú 
életfeltétele az itt élőknek. 

Szabóné Balla Marianna hozzátette azt is: most végre 
megszűnik az a téli probléma, hogy a csúszós utak miatt 
nem tudják elszállítani a szennyvizet. Szarvaskő polgár-
mestere kiemelte: „Egy ilyen csodás területen nem sza-
bad, hogy szennyvíz szag legyen, ami sokszor elárasztotta 
a települést”.

2014 óta komoly fejlesztések valósulnak meg a telepü-
lésen. Jelenleg két TOP-os pályázat révén egyrészt gyö-
nyörű rendezvénytérré alakulhat át az állomáskerti sza-
badidőpark, másrészt megtörténhet az orvosi rendelő és 
a polgármesteri hivatal energetikai beruházása. A zártkert 
pályázat segítségével egy csipkeültetvényt telepítenek 
Szarvaskőn, amely az évek óta sikeres Csipkebogyó Fesz-
tivál miatt is elengedhetetlen.

„Győztünk és erről papírunk is van” – mondta  Nyitrai 
Zsolt, utalva a Magyar Közlönyben megjelent kormányha-
tározatra, miszerint Szarvaskőn 300 millió forintból újul-

A 36 borászat által benevezett nedűket fehér, csillag, rozé, 
debrői hárslevelű, vörös, bikavér és desszert kategóriákban 
értékelték. A bizottság tagjai és a csúcszsűri pedig bronz, 
ezüst, arany és nagyarany minősítésekkel értékelte a leg-
jobbakat a versenyen.

A csúcszsűri azokat a borokat minősítette, amelyek a bi-
zottság tagjainak is elnyerték a tetszését. Gál Lajos 2016-os 
Grand Superior Olaszrizlingje, illetve 2018-as Grand Superi-
or Egri Csillaga két kategóriában is megszerezte az elsőséget. 
A Varsányi Pincészet 2018-as Cabernet Rozéja, valamint a 
2017-es Debrői Hárslevelűje szintén kategória elsőséget ka-
pott. A Juhász Testvérek 2016-os Egri Cuvée-je a vörös ka-
tegóriában, míg Thummerer Vilmos 2015-ös Egri Bikavére a 
bikavérek között jeleskedett. Desszert kategóriában a Tóth és 
Tóth borászat 2017-es hárslevelű Superiorja lett a győztes. Ez 
utóbbi nagyaranyérmes is lett, amivel megszerezte a cham-
pion elismerést is. 

A versenyen még egy nagyaranyérem született, amit Szuro-
mi Mihály borász 2018-as Merloja kapott.

23. Egri Borvidéki Borverseny
Közel 200 mintát bíráltak
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LEMONDANA HAZÁNK SAJÁT 
HATÁRVÉDELMÉRŐL A JOBBIK
Elvenné hazánktól a határvédelem jogát és azt a Frontexnek, vagyis az uniós ha-
tárvédelmi ügynökségnek adná át a Jobbik. Többek között erről és a májusi vá-
lasztás tétjéről beszélt Jakab Péter országgyűlési képviselő, a párt Európai Parla-
menti képviselőjelöltje.

Azt tartja a május 26-ai választás tétjének 
Jakab Péter, hogy Magyarország az unió 
tagja marad, vagy kelet felé nyit. A jobbi-
kos országgyűlési képviselő hangsúlyozta: 
meglátása szerint a magyarok egy egyse-
bességes és egységes EU-t szeretnének. 
Éppen ezért a migrációs válság megoldásá-
nak helyes iránya az lenne, ha Brüsszel ke-
zébe minden eddiginél nagyobb hatalmat 
adnának a tagországok, köztük hazánk is. 
Mindez a gyakorlatban például azt jelen-

tené, hogy a nemzetállamok a határvédel-
müket átadnák a Frontexnek, vagyis az 
uniós határvédelmi ügynökségnek. 

A képviselő ugyanakkor arról is be-
szélt, hogy a Jobbik valóban alkut kötött 
az MSZP-vel, melynek keretében meg-
állapodtak a szavazóköri biztosok szoros 
együttműködéséről. Így egymással ösz-
szehangoltan küldenek szavazóköri dele-
gáltakat a május végi európai parlamenti 
választásra.

MSZP–Jobbik 
pártszövetség az  
EP-választásra 

Elkezdődött a 2019-es európai par-
lamenti választási kampány. Ujhelyi 
István Európai Parlamenti képviselő 
ennek jegyében gyűjtötte Egerben az 
ajánlásokat az MSZP–Párbeszéd szö-
vetségének. 

Azt azonban hangsúlyozta: a májusi 
választáson szorosan együttműköd-
nek majd a Jobbikkal is. 

MAGYAR FALU PROGRAM
Új kiírás, új lehetőségekkel

Az idegenforgalmat érintő rugalmasabb, ugyanakkor a 
belvárosban élők számára elfogadhatóbb szabályozás ér-
dekében nyújt be javaslatcsomagot a Fidesz egri szerve-
zete a májusi közgyűlésre – jelentette be Oroján Sándor.

A Fidesz egri szervezetének ügyvezető alelnöke emlékezte-
tett: a város idegenforgalma az elmúlt kilenc évben meg-
kétszereződött. Ehhez a nagymértékű változáshoz alkal-
mazkodnia kell az idegenforgalom helyi szabályozásának is, 
illetve figyelembe kell venni a lakossági észrevételeket és 
panaszokat is.

A közelmúltban lakossági konzultációt tartottak a kér-
désben, ahol az egriek állásfoglalását kérték: legyen-e el-
térő szabályozás a turisztikai főszezonra, rugalmasabbak 
legyenek-e a szabályok, valamint hogy szükséges-e a ren-
dőrség, a közterület-felügyelet és a polgárőrség összehan-
golt működésével megelőzni az éjszakai hangoskodást. Az 
internetes szavazáson több, mint ötszázan vettek részt, a 
javaslatcsomagot ennek eredménye alapján dolgozták ki. 

Toroczkai: 

MIRKÓCZKI EGY ÁRULÓ
Mirkóczki Ádám egy áru-
ló, aki júdáspénzként kapa 
meg a polgármester-jelölt-
séget az Egységben a Váro-
sért Egyesülettől a Jobbik 
elárulásáért – véli Toroczkai 
László. A Mi Hazánk Mozga-
lom vezetője ezt egri látoga-
tásán mondta, ahol a megyei 
vezetőkkel beszélt a párt 
programjáról, az ellenzéki 
balliberális összefogásról és 
az Európai Parlamenti vá-
lasztás tétjéről is.

A hazai politikai palettán magát a harmadik tömbnek tartó Mi Hazánk Mozga-
lom országjáró körútjának egri állomásán Juhász Szilárd Heves megyei elnök 
ismertette a párt programját. Pápai Ákos a párt helyi elnöke ugyanakkor egy 
független magyar korrupciómentes ügyészség felállítását javasolta ahelyett, 
hogy hazánk csatlakozna az Európai Ügyészséghez. Hangsúlyozta, hogy ez utób-
bi megoldást a hazai politikai életben a Jobbikkal együtt csak a Gyurcsány Fe-
renc által vezetett balliberális ellenzék támogatja.  

Toroczkai László a Mi Hazánk Mozgalom elnöke – utalva a DK és a Jobbik ösz-
szeborulására – példátlannak nevezte azt, ahogy a Jobbik elárulta az addigi ideo-
lógiáját és a magyar ellenzéki pártok hegedűs hadnagyává vált. Mirkóczki Ádám 
polgármester-jelöltségére pedig úgy reagált: Mirkóczi egy áruló, aki júdáspénz-
ként kapta a jelölést, hiszen emblematikus figurája annak az árulásnak, amit a 
Jobbik elkövetett miután elfelejtették és megtagadták a korábbi programpont-
jaikat is.

Toroczkai László beszélt az Európai Parlamenti választás tétjéről is, amely 
nagymértékben meghatározza majd hazánk jövőjét a migráció szempontjából.

A turizmus rugalmasabb szabályozását 
kezdeményezi a Fidesz Egerben

„A szavazók kilencven százaléka igennel válaszolt mind-
három kérdésre, ezért már a következő, májusi közgyűlé-
sen kezdeményezzük a helyi szabályozás módosítását.”

– hangsúlyozta Oroján Sándor.

A Heves Megyei Közgyűlés képviselő-
je, Juhász Attila Simon a Magyar Falu 
Program legújabb pályázati lehetősé-
geiről számolt be. Az első kiírás még 
februárban jelent meg, amelynek se-
gítségével közösségi tereket alakít-
hatnak ki az önkormányzatok és az 
egyházak. Az új kiírás révén a máso-
dik körben viszont orvosi rendelők, 
szolgálati lakások és eszközök beszer-
zésére nyílik lehetőség. A programra 
2019-ben összesen 150 milliárd forint 
áll rendelkezésre, ezt az ötezer fő alatti 
települések fejlesztésére fordítják.

A Magyar Falu Programban 2019-
ben összesen 150 milliárd forint áll 
rendelkezésre, amelyből 75 milliár-
dot pályázati úton tesznek elérhetővé. 
A tisztán hazai forrásból támogatott 
program célja, hogy megállítsa és ahol 
lehet, visszafordítsa a falvakból törté-

nő elvándorlást, javítsa a lakhatás és 
a munkába járás körülményeit, vala-
mint emelje a közszolgáltatások szín-
vonalát. Összesen 18 olyan támogatott 
célterületet foglal magába, mint az or-
vosi rendelők vagy a közösségi terek 
felújítása, a köznevelési intézmények 
korszerűsítése.

A programmal kapcsolatban Juhász 
Attila Simon a Heves Megyei Közgyűlés 
képviselője azt mondta: egyszerű pályá-
zati konstrukcióról van szó, ami gyors, 
hiszen nemzeti forrásról lévén szó egy 
egyszerű támogatási szerződéssel, a pá-
lyázat benyújtását követően 60 napon 
belül már meg kell érkezzen a forrás.  
Hozzátette: a pályázatok teljes egészé-
ben előfinanszírozottak, 100 százalékos 
támogatásintenzitás mellett. 

A program országszerte 2887 tele-
pülést érint.

A Szociális Európa elnevezést kap-
ta az MSZP–Párbeszéd pártszövetség 
programja. Ezt is ismertette az érdek-
lődőkkel Ujhelyi István, amikor a Val-
lon úti iskolánál aláírásgyűjtésen vett 
részt. 

Az Európai Parlamenti képviselő azt 
is hangsúlyozta: a szocialisták szoro-
san együttműködnek majd a szavazó-
körök biztosainak koordinálásában a 
Jobbikkal is. Sőt, a szövetség kitart az 
önkormányzati képviselőválasztáson 
is, hiszen az ellenzéki pártok egy ré-
széből alakult Együtt a Városért Egye-
sület közös polgármesterjelöltet állít 
Mirkóczki Ádám személyében.
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„Fontos, hogy amit 
főzök, az egyedi, 
csak rám jellemző 
legyen”
Ételekről és ételművészekről, 
gyermekkorról és karrierről  
Stiller Tamás séffel 

SZERZŐ: Stanga István
FOTÓ: Vozáry Róbert

Hogyan válik valaki a főzés szerelmesévé? Miért 
annyira népszerűek a honi és a külföldi televíziók-
ban futó gasztronómiai műsorok vagy a konyhai 
praktikákat és recepteket bemutató internetes 
oldalak? Melyek a kedvenc fogásai annak, akinek 
a napjai javarészt különféle finomságok kigondo-
lásával és elkészítésével telnek? Egyebek mellett 
ezekre a kérdésekre kerestük a választ az Egerben 
élő, de országosan is ismert séffel, Stiller Tamással 
való beszélgetésünk során. Találkozónknak akár az 
is lehetett volna az apropója, hogy kereken tíz éve 
indította útjára a Chef a családban című weboldalt, 
amit mindmáig egyedül ír és szerkeszt. De Stiller 
Tamás nevéhez köthető az egyre népszerűbb Ovikert 
Program elindítása is.

Szerintem a különböző stílusok között értelmetlen különb-
séget tenni – vagyis a hagyományos éttermi, illetve a bisztró 
vonal épp olyan jó lehet, mint a manapság oly divatos fine 
dining –, a lényeg, hogy az ember egyénisége tükröződjön 
abban, amit csinál. 

– Milyen Stiller Tamás stílusa?
– Szeretem újragondolni az ételeket, ami nagyszerű játék is 
egyben. Aztán ott van még a szezonalitás, hogy főként az 
adott időszakra jellemző alapanyagokból főzök, ami nem-
csak a weboldalamon bemutatott ételekre nézve igaz, de az 
otthoni étkezésünkre is. Meg kell említenem még a grille-
zést is, ami ugyancsak közel áll a szívemhez és amit az év 
365 napján űzök, még télen is.

– Eltöprengett már azon, vajon miért olyan népszerűek a 
tévécsatornák gasztronómiai műsorai?
– Szerintem ez azoknak a sztárséfeknek köszönhető –Jamie 
Olivernek és társainak –, akiket látnak a tévében, és akik azt 
is megmutatják, hogy a főzés mennyire könnyed és szóra-
koztató elfoglaltság is lehet. De meggyőződésem, hogy óri-
ási szerepe volt a Bocuse d’Or nemzetközi szakácsverseny-
nek is, ami a konyhaművészetet a világon szinte mindenütt 
az érdeklődés középpontjába helyezte és aminek köszön-
hetően a szakácsok is lehetnek igazi sztárok.

– Ha már a nagyoknál tartunk.  Van közöttük olyan, aki kö-
zel áll Önhöz akár a szakmai tudását, akár az emberi tulaj-
donságait illetően?
– Hazaiakat említek. Szeretem Wolf András munkáit, de ott 
vannak a „műfaj” élő klasszikusai, így Vomberg Frigyes és 
Némedi József, akikkel imádok beszélgetni, mert akármi-
kor ott tudjuk folytatni, ahol előzőleg abbahagytuk. Emellett 
olyan egyéniségek, akiknek a társaságában öröm bármennyi 
időt eltölteni. Szóval vannak, akiket sokra tartok, de azért 

a kezdetektől arra törekedtem, hogy még csak véletlenül se 
másoljak senkit, hanem a saját egyéniségemet adjam.

–Kereken tíz éve, 2009 áprilisában indította útjára a Chef a 
családban című gasztronómiai weboldalát. Mi volt a célja 
ezzel a site-tal?
– Egyfelől szerettem volna kreatív főzésre ösztönözni az 
olvasókat. Másrészt úgy véltem, jóval többen ragadnának 
fakanalat, ha tisztában lennének azokkal az alap dolgokkal 
– a konyhában való mozgástól kezdve a különféle aprítási 
műveletekig –, amiket a profi szakácsok már az iskolában 
megtanulnak. Az oldal egyik legnagyobb erényének azt tar-
tom, hogy az elmúlt egy évtizedben csak elvétve fordult elő, 
hogy ugyanazt főztük. Ami is így marad, hiszen most is van 
egy seregnyi receptötlet a fejemben.

– Ahogy a főzés iránti szeretete a múltban gyökerezik, úgy 
vélhetően az Ovikert Program elindítása is, hiszen azt nyi-
latkozta valahol: a Nógrádban élő keresztanyjánál ismerte 
meg a vidéki világot – így például a kertészkedést –, amely-
ben a mai gyerekeknek, különösen a városiaknak, már alig 
van részük. 

– Valahol azt nyilatkozta, hogy a gyerekkorának jelentős 
szerepe volt abban: a főzés lett a hivatása. Hogy kell ezt ér-
teni?
– Kétségtelenül az akkori élmények adták az alapot – mond-
ja Stiller Tamás –, vagyis, amiket átéltem, tapasztaltam. 
Máig jól emlékszem a nagymamámnál elköltött családi 
ebédekre – a szépen megterített asztalra, az ételek ízére –, 
vagy éppen azokra a nyári szünetekre, amikor diákként a 
vendéglátásban dolgoztam. Ami azért is jó volt, mert meg-
tanultam például, hogyan kell kommunikálni a kollégák-
kal, a beosztottakkal, aminek később – amikor már nekem 
kellett irányítanom – komoly hasznát vettem. Arról nem is 
beszélve, hogy később, amikor a tanulmányaim során a tan-
könyvekből próbáltam elsajátítani a tudnivalókat, nekem 
már egy csomó gyakorlati ismeretem volt.

– Gondolom, most a tihanyi időszakra céloz, amikor az 
édesapjának köszönhetően „élesben” látta, hogyan műkö-
dik a vendéglátás. Méghozzá a legfrekventáltabb helyen, a 
Balaton partján.
– Igen. Ráadásul olyan volt a beosztásom, hogy egy hétig a 
konyhán segítettem – hagymatisztítás és így tovább –, egy 
hétig az étteremben szolgáltam fel. Vagyis megismerked-
tem minden területtel.

– Ebből az következne, hogy nyílegyenesen vezetett az útja 
odáig, míg ismert és elismert séffé vált. De tudom, hogy ez 
nem így volt.
– Volt törés a pályámban, ráadásul nem is egy. Ott voltak 
például a nyíregyházi főiskolai évek, amikor a kommuni-
kációval kacérkodtam, de az is mellékvágány volt, amikor 
kikerültem a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, 
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karáról.  Ott álltam fris-
sen végzettként, és azt láttam, hogy a való életben semmi 
nem úgy megy, ahogy azt a mestereim tanították, többek 
között az a dr. Sándor Dénes, akivel a mai napig szoros kap-
csolatban vagyok. De még csak úgy sem, ahogy azt a nagy-
bátyáméknál tapasztaltam meg, aki két évtizeden át volt a 
főváros egyik legrégebbi éttermének, a Kárpátiának az üz-
letvezetője. Szóval voltak kitérők, de aztán végérvényesen 
rátaláltam arra az útra, amelyen ma is járok.

– Megfogalmazná, milyen cél vezérli, amikor főz?
– Akárcsak a legnagyobb séfek számára – ne értsen félre, 
jómagam nem sorolom közéjük –, nekem is fontos, hogy 
amit főzök, egyedi, csak rám jellemző legyen. Azaz, hogy 
meglegyen a senki mással össze nem téveszthető stílusom. 
Ezért is örülök, amikor valaki – akár a tálalásról, akár az 
ételben fellelhető ötletről – felismeri, hogy én készítettem. 

NÉVJEGY

Név: Stiller Tamás séf
Születési hely, idő: Gyöngyös, 1978. 11. 04.
Iskolák: Berze Nagy János Gimnázium, Nyíregyházi 
Főiskola, Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, 
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
Család: nős, egy gyermekük van, a 3 éves Szofi
Hobbi: kertészkedés, kirándulás, filmek
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szerző: szecskó károly

SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT

Magyarországon 1919. március 21-én kikiáltották a Tanács-
köztársaságot. Az egyház vezetői, köztük Szmrecsányi Lajos 
érsek is úgy gondolta, hogy sikerül majd békésen együtt élni 
az új rendszerrel. A történések mást mutattak. Március vé-
gén megindult az egyházi javak elvétele, az iskolai hitoktatás 
megszüntetése és a szerzetesrendek felszámolása. Április 
27-én a főpásztor levelet küldött a direktóriumnak, válaszul a 
felszólításra, hogy a május elseje „a vöröslobogóval felöltöz-
tetett városban jelentőségéhez méltóan folyjék.” Felrótta az 
igaztalanul bebörtönzött egriek, családjuktól elszakítottak 
sorsát, majd így zárta levelét: „Nem az ünneplés, de a szo-
morúság, a gyász ma a szívek természetes megnyilvánulása, 
mely iránt a humanizmusnak kegyelemmel kell lennie, mi 
több: meg kell értenie annak kiáltó 
szavát, és a bűnük nélkül letartóz-
tatottakat mielőbb szabadlábra kell 
helyezni.”

A Heves Megyei Központi Direktó-
rium elnöke, Lájer Dezső április 28-
án erélyes hangú levélben válaszolt: 
„A mai napon vett 2423/1919. számú 
megkeresését a legnagyobb csodál-
kozással olvastam át. Nem egyéb 
ezen írás, mint provokálása a prole-
tárdiktatúrának… Figyelmébe ajánl-
juk tehát Érsek úrnak, hogy hasonló 
akcióktól a jövőben szíveskedjék ma-
gát távol tartani, mert könnyen meg-
eshetnék, hogy ez a város nyugalmát 
és rendjét – ami a mai napig meg-
nyugtatónak mondható – fölösleges 
veszélynek és izgalmaknak tenné ki.”

A Kommün alatt az érsek élete két-
szer is veszélybe került. Hűséges tit-
kára, Kriston Endre nem hagyta ma-
gára főpásztorát, s az eseményekről 
naplót vezetett. Május 4-én Dávid 
Bertalan papnövendék, a vöröskatonáktól azt hallotta: „egy 
negyedórán belül nem biztos a kegyelmes úr élete, kéri te-
hát, hogy meneküljön valahová, rejtőzzön el. A kegyelmes 
úr azt mondta, hogy ő mindenképp hozzá van kötve a rezi-
denciához, azért azt nem is hagyja el, de a többek részéről 
megerősített vészhírekre, sürgető kérésre, arra mégis haj-
landó lett, hogy a főtemplomba átmenjen.” Kriston a szé-
kesegyházban főpásztorával megállapodott abban, hogy 
ott várják meg, mi történik velük. Az érsek meghallgatta a 
9 órai szentmisét, s jó darabig bennmaradt a szentélyben. 
Szmercsányi Lajos meghagyta híveinek „hogyha őt valaki 
keresné, ide kell azt vezetni a templomba. Imádkozással, 
csendes beszélgetéssel telt el az idő. Közben láttuk az ab-
lakon az autók és a nótázó csapatok bevonulását. Egész 
zászlóalj vonult be.” Rövidesen a katonák parancsnoka az 
érseket kereste. „Én vagyok az – felelt a kegyelmes úr. – Jöj-
jön velem a lakására, ott ki fogjuk hallgatni. Megindultunk. 

Kisvártatva azt mondta a katona: – Ellenforradalommal van 
vádolva. Ha a vád igaznak bizonyulna, életével kell fizetnie. 
De majd megvizsgáljuk az ügyet.” A parancsnok előadta a 
vádakat. „Volt tisztek és proletárok azzal vádolták az érse-
kelvtársat – ő így mondta –, hogy ellenforradalmat szerve-
zett, fehérgárdát fegyverzett fel, fehér lobogókat tűzetett 
ki, intézkedett a csehek behívása iránt; meg hogy napokkal 
ezelőtt egy papot fegyverrel láttak az utcán. Az érsek úr kö-
rülbelül így felelt: „Én magyar ember vagyok, aki hazudni 
nem szokott. Állítom, hogy ezek a vádak mind hamisak; 
ha nem jóhiszemű tévedésből, akkor rosszakaratból szár-
mazók. Ha részleteket, tényeket közölnének velem, azok-
ra megfelelnék, de az ilyen általánosságokra nem is lehet 

több válaszom.” Miután az érseket 
kihallgatták, egy fogat állt elő és a 
parancsnok a főpásztorral együtt 
beszállt a kocsiba. Kriston titkárnak 
megengedték, hogy a kocsis mellé 
ülhessen. Tihamérig mentek, ahol 
bevezették őket az őrházba. „Mutat-
ták a vértócsát, amely szegény Mé-
szöly Géza őrnagy megölése helyét 
jelezte. – Maguk és így fognak járni! 
– hangzott a barátságos biztatás.” 
Szerencsére ez nem következett be. 

Az érsek és titkára másodszor má-
jus 12-én került veszélybe. Erről Kris-
ton Endre naplójában részletesen 
beszámolt: „Reggel 7 órától mind 
sűrűbben és egészen közelről hal-
latszott az ágyúdörgés. A vörösek 
a város alatti u. n. Kővágótól, meg a 
káposztaföldektől ágyúztak Felné-
met felé, a csehek meg valahonnan a 
Berva-völgyből lőtték a várost. Amint 
úgy 2 óra után bejöttünk a kegyelmes 
úrral a kertből, pár perc múlva on-

nan éles hangú, ideges beszéd és fegyverzörgés hallatszott. 
Az érsek úr kinyitván a kert felé nyíló ajtót, egy revolvert és 
négy szuronyt talált magával szemben. A terrorista csapat 
emberei voltak. Vezetőjük egy kellemetlen arcú, szikár ter-
metű cigány, rikácsolva kérdezte: – Az érsek? – Én vagyok 
– felelt a kegyelmes úr. Mit akarnak velem? – Jönni kell ve-
lünk azonnal! – felelt ez türelmetlenül, durván.” Majd a vörö-
sök vezetője letartóztatta mindkettőjüket. Fenyegetésükkel 
ellentétben nem a fővárosba, hanem Füzesabonyba vitték 
őket. A forradalmi törvényszék vádbiztosa igazolványt adott 
részükre, amely így hangzott: „Szmrecsányi Lajos egri érsek 
és Kriston Endre kanonok az egri forradalmi törvényszék 
által szabadon bocsájtattak. Felszólítunk mindenkit, hogy 
nevezetteket fel ne tartóztassák. Füzesabony, 1919. V. 13. A 
forradalmi törvényszék: Demmer Géza, sk. k. elnök. Bodnár, 
sk. k. vádbiztos.” 

A főpásztor sosem felejtette el tikára odaadó hűségét!

– Igen. A program során az abban résztvevő óvodákba me-
gyünk el, ahol a kicsikkel együtt ültetjük el például a paradi-
csom- és paprikapalántákat, amelyeket aztán ők gondoznak. 
Fontos mindez, mert így látják, hogy ezek a dolgok nem a 
nagyáruházak polcain teremnek. Másfelől azt is megtapasz-
talják, hogy nem csupán a csipszet, a kólát vagy a csokit kell 
ételnek tekinteni, vagyis áttételesen az egészséges táplálko-
zást is szolgálja a program. Azért az ovisokat céloztuk meg, 
mert őket még nem „fertőzte meg” a digitális világ és mert a 
legkisebbek igen fogékonyak az új ismeretekre. A program 
2012-ben indult és míg korábban évente átlagosan húsz óvo-
da vett részt benne, idén már közel járunk a harminchoz. 

– Nem bírom megállni, hogy fel ne tegyem a kérdést: miért 
akkora hiánycikk manapság a jó szakács? 

– Elmesélem az én esetemet. Úgy másfél éve elindítottam 
egy éttermet, de öt hónappal a nyitás után abbahagytam az 

egészet. Úgy voltam vele: mivel minden az én felelősségem, 
egy nem jól sikerült étel után nem mentegetőzhetek azzal, 
hogy elnézést, a kollégám nem tud főzni. Árulkodó, hogy 
amikor a jelentkező szakácsokat arra kértem, mondjanak 
3-4 saját receptet, csak néztek rám. Amikor meg azt kérdez-
tem, otthon mit szoktak főzni, hamar kiderült, hogy sem-
mit, mivel ez „csak” a munkájuk, amit odahaza nem gya-
korolnak. Hát, így nehéz. Borászaink kiválóak vannak, ám 
jó konyhát keveset tudnék ajánlani, noha a térségünknek 
sokkal több egyedi étteremre, ételre lenne szüksége. 

– Bár az egész beszélgetésünk az ételek körül forgott, fogal-
mam sincs, melyek azok az étkek – leves, főétel, desszert –, 
amelyeket Stiller Tamás bármikor megenne.
– Egy jó húslevesnél vagy egy csülkös bablevesnél számom-
ra nincs jobb. Szintén bármikor jöhet a rakott krumpli és 
a grillcsirke. A végére pedig almás lepény vagy piskótate-
kercs korlátlan mennyiségben. 
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Még mindig élénken él az emlékezetemben, hogy a 70-es 
években, az 5-ös iskola diákjaként vonatoztunk ezen az 
Eger–Putnok szakaszon Szilvásváradig. Klasszikus iskolai 
osztálykirándulás volt. Kisgyerekként tapadtunk a vonat 
ablakára, hiszen annyi látnivaló volt útközben. Zakatolt 
a vonat, kint versenyt futott velünk a sok autó az úton, 
legelő teheneket, lovakat láttunk a réten, az alagút előtt 
felhúztuk az ablakot, nehogy bejöjjön a füst, meg persze, 
sivalkodtak lányok a sötétben. Hangulatos és érdekes fal-
vakon mentünk keresztül, Szarvaskő, Mónosbél, Mikófal-
va (bizony, akkor még bement oda a vonat!), Bél apátfalva 
és Szilvásvárad. Aztán idősebb fejjel gyalogosan körbejár-
tam a vidéket, de Boros Péter nemrég megjelent könyvét 
olvasva rájöttem, van még mit ebben a témában megnéz-
ni. Lényegében most kedvet és „mankót” kaptam ahhoz, 
hogy újra bejárjam ezt a most már csak félig működő 
szakaszt. Természetesen az Eger–Szilvásvárad közötti ré-
szen nem a vasúti pályán megyek majd, hiszen az tilos és 
életveszélyes, viszont most már legalább tudom, mit hol 
kell keresni azon a részen. Szilvás „fölött” pedig a putnoki 
vasútállomásig szabad a gyalogút! 

– 1872. november 3-án nyílt meg a Füzesabony–Eger 
vasútvonal, ami azt jelentette, hogy a vasúti közlekedés 
szempontjából Eger zsákutca lett. Többféle ötlet, terv szü-
letett, hogy ezt megszüntessék a vasút északi irányba törté-
nő folytatásával. Több mint 30 év telt el, amikor ezek közül 
egy végül valóra is vált, méghozzá lovag Wessely Károlynak 
köszönhetően, aki megfelelő tőkét is tudott ehhez szerez-
ni. A vasútvonalra, az északi folytatásra, az ő szilvásvára-
di birtokai miatt volt szükség. A Bükk hegység természeti 
kincseinek – elsősorban fa és kő – kiaknázáshoz kellett a 
gyors és tömeges szállítás lehetősége. Ehhez kapcsolódott 
aztán az Egercsehi Szénbánya és a Bélapátfalvai Cement-
gyár teherforgalma, illetve a már 1888 óta működő Királdi 
Szénbányák vonalát is rákötötték erre a szakaszra – vázolta 
fel a kialakulás körülményeit a könyv szerzője, Boros Péter. 
A számtalan érdekesség közül egyet mindenképp érdemes 
kiemelni. Mikófalván létezik olyan, hogy Vasút utca. Sőt, 
ha felmegyünk a lépcsőn a II. Rákóczi Ferenc úton a tölté-
sen álló Postahivatalhoz, akkor olyan érzésünk van, mintha 
egy vasúti peronra érkeznénk. Viszont sínek, vasúti kocsik 
és jegykiadás már nincs. Valaha, egészen 1982-ig Mikófal-
ván is megállt a vonat. – Az új Bélapátfalvai Cementgyár 
építésével kapcsolatban, a 80-as évek elején Mónosbél és 
Mikófalva közé egy nagy víztározót terveztek a cementgyár 
vízellátásának biztosítására. Ez azonban nem épült meg, 
mert Lázbércről kapta a vizet a cementgyár. A víztároló he-
lyén volt a régi nyomvonal, ami Mikófalvára vitt. Egy rö-
vidített szakaszt építettek ki Mónosbél és Bélapátfalva kö-
zött, amivel a végül is az el nem készült víztározót kerülték 
ki. Így maradt 74 év után vasút nélkül Mikófalva. 

Az Eger–Putnok vasútvonal
Az Egri Magazin legutóbbi számaiban a Pilisbe próbáltam elcsalni az érdeklődő kedvű olvasókat a Pilisborosjenő 
határában felépített filmes díszlet-vár kapcsán, ami még 1968-ban, az Egri csillagok film forgatására készült el és ké-
sőbb is több produkció használta. Most egy jóval közelebbi helyszínt – és hozzá egy informatív és érdekes könyvet 
is – ajánlok. Boros Péter több évtizedes kutatómunkájának gyümölcse Az Eger–Putnok vasútvonal című kötet. Magyar-
ország egyik legszebb vagy talán a legszebb vasútjáról szól. Nem ok nélkül emlegetik így, hiszen hegyvidéki jellegű, 
völgyhidakkal, alagutakkal, íves szerpentinekkel tagolt szakaszról van szó. A hivatalos MÁV vonalszám szerint, ez a 
87-es vasútvonal, amit Eger és Putnok között 2009 óta két részre kell osztanunk: a még működő alsó szakaszra Eger 
és Szilvásvárad viszonylatban, illetve a már bezárt Szilvásvárad–Putnok közötti részre. Idén november 12-én lesz 111 
éve, hogy átadták a forgalomnak.

SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN

– Mi az, ami gátja lehet a felső szakasz esetleges újra-
nyitásának?

– A vonal legproblémásabb része Sáta és Kiskapud között 
található. Itt lényegében a megnyitás, vagyis több mint 100 
éve mindig volt föld-, illetve hegycsuszamlás. Az idősebbek 
biztos emlékeznek rá, hogy sokszor megindult a hegyoldal 
és akkor napokig szünetelt a közlekedés. 2010-ben történt 
egy komolyabb földcsuszamlás, amit ugyan megszüntettek, 
de két hónap múlva újból ráomlott a hegyoldal a pályára. 
Ez rávilágított arra, hogy a kárelhárítás nem csak abból áll, 
hogy eltakarítják a lecsúszott földet, hanem meg kellene 
erősíteni az egész hegyoldalt a további károk megelőzése 
érdekében. Ez viszont komoly pénzbe kerül, így elsősorban 
e miatt meghiúsult a felső vonalszakasz újranyitása.

Belelapozva a könyvbe, a most folyó régészeti feltárások 
kapcsán abszolút időszerű a vár Zárkándy-bástyájának ko-
rabeli átvágásáról olvasni, illetve látni az ezzel kapcsolatos 

A kötet szerzője: Boros Péter fotó: panyik-tóth jános

Az egri születésű Boros Péter Az Eger–Putnok vasútvo-
nal című könyve igazi történeti album. A kötet negyede 
szöveges összefoglaló, a többi fotók, képeslapok és a vo-
nalszakaszhoz kacsolódó iratok bemutatása néhány soros 
magyarázattal. Mindezt tematikusan csoportosítva, kezd-
ve az 1906–1908 közötti építkezés képeivel, majd a teljes 
vonalszakaszt bemutatva az állomásokkal, az itt szolgála-
tot teljesítő különféle mozdonyokkal és a számtalan érde-
kesség bemutatásával egészen napjainkig. 

Vasútállomás Mikófalván fotó: varga ádám levente

Képeslap a kötet szerzőjének gyűjteményéből

 fotó: varga ádám levente

képeket, de az is furcsa, amikor az 50-es években készült 
fotókon még őrházakat látunk az alagutak bejárata előtt. Az 
Eger–Putnok vasútvonal egy érdekes, gazdagon illusztrált ké-
pes vasút- és helytörténeti album. A témával kapcsolatban 
az anyagok gyűjtése sosem áll le. A szerző, Boros Péter bár-
milyen segítséget, fotót, történetet szívesen fogad, amivel 
ki lehet egészíteni ennek a vonalszakasznak a történetét. 

A könyvvel kapcsolatban a borospe73@gmail.com cí-
men lehet érdeklődni.

EGER–PUTNOK VASÚTVONAL

Építkezés: 1906. augusztus – 1908. október
Átadás: 1908. november 12.
Megállók a teljes vonalon az átadáskor: Eger, Tihamér, 
Egervár, Felnémet, Szarvaskő, Mónosbél, Bélapátfal-
va, Szilvásvárad, Nagyvisnyó-Dédes, Nekézseny-Sáta 
(1950-től Csokvaomány), Kiskapud, Királd, Putnok
Később létesült megállók: Almár, Tardosi kőbányák, 
Mikófalva, Bélapátfalva Cementgyár, Szilvásvárad-Sza-
lajkavölgy, Bánvölgye táborok, Sáta, Sajómercse
Vonalszám: 87 
Alsó szakasz: Eger–Szilvásvárad (működő)
Felső szakasz: Szilvásvárad–Putnok (2009. decem-
ber 12-én bezárt)
Össztáv: 69,56 km
Emelkedés: 343 méter
Lejtés: 347 méter
Alagutak: 3 (Szarvaskő 1 – 157,2 m, Szarvaskő 2 – 
75,8 m, Sáta – 189,7 m)
Legmagasabb pont: 379 méter (Szilvásvárad-Szalajka-
völgy megállóhely előtt)
Vízszintes haladás: 5% – kb. 3,5 km
Egyenes haladás: 50 % – kb. 34 km
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– Mivel az ember nem készül az ilyesmire – mondja dr. 
Vácity József –, meglepett a dolog, de nagyon örültem. Ám 
fontos megjegyezni, hogy ezen az elismerésen két név sze-
repel: az enyém és a Markhot Ferenc kórházé. Ami nem 
véletlen, mert noha a kitüntetést az én kezembe adták, az 
kórházunk teljes közösségét illeti. Elvégre tehetnék én bár-
mit, ha nem állna mögöttem egy olyan csapat, amely a gyó-
gyításra tette fel az életét, s teszi a dolgát a legjobb tudása 
szerint. Ez nem közhely, hanem a meggyőződésem, amit 
Isaac Newton nálam sokkal szebben fogalmazott meg: „Ha 
távolabbra láttam másoknál, azt csak azért tehettem, mert 
óriások vállán álltam”.

– Nem véletlenül kezdtem a kitüntetéssel a beszélgetést, 
mert valahol azt olvastam, sikerorientáltnak tartja magát. 
De vajon hogyan viszonyul a kudarcokhoz?

– Való igaz, – a szó jó értelmében véve – mindig éhes va-
gyok a sikerre. Ez motivált akkor is, amikor majd’ három éve 
elvállaltam a Markhot irányítását és amikor sokan – köztük 
szakmabeliek is – azt kérdezték tőlem: hiányzik-e nekem, 
ami Egerben vár rám. De engem motivált a kihívás, nem be-
szélve arról, hogy úgy gondoltam: az itteni közösség jobbra, 
többre érdemes. A kudarcokkal meg úgy vagyok – mert hát 
ilyenek óhatatlanul előfordulnak mindnyájunk életében –, 
hogy azokból rendszerint tanul az ember.

– Mindig orvosnak készült?
– Nem. Bár az édesapám is orvos volt, a szüleim soha 

nem próbáltak meg befolyásolni. Emlékezetem szerint ne-
gyedikes gimnazistaként tudatosult bennem, hogy ezt a hi-
vatást szeretném gyakorolni. A döntésemet soha egyetlen 
pillanatra sem bántam meg.

– A gyógyítást illetően van valamiféle orvosi ars poeticá-
ja? De akár úgy is kérdezhetném, hogy az Ön szemében ki 
a jó orvos? 

– Alapelvem, hogy tiszteld a beteget, légy alázatos a be-
tegséggel szemben. Másként fogalmazva: nincs kis vagy 
nagy betegség. A gyógyulásra várók számára ugyanis min-
dig az a legnagyobb baj, amellyel éppen küzdenek. Ezért 
nekünk egyetlen kórt sem szabad úgymond napi rutinból 
kezelni. Élettörténetek sokasága bizonyítja, hogy milyen 
komoly gond származhat abból, ha valaki nem tiszteli a pá-
ciensét vagy nem megfelelően közelít egy-egy betegséghez. 
Az is tény, hogy azok, akik ezt az elvet vallják, mindnyájan 
feljutnak az orvosi pálya csúcsára.

– Ön azonban nem „csupán” orvos, hanem egy intéz-

mény első embere is. Mit gondol, milyen kvalitásokkal kell 
rendelkeznie egy vezetőnek?

– Most tanulmányok sorát idézhetném, de nem teszem. 
Szerintem abban a mondatban, hogy „a vezetés a magatar-
tás eleganciája”, minden benne van.

– Kitüntetése indoklásában láttam egy nem túl szokvá-
nyos megjegyzést, miszerint Ön olyan tudással bír, amely-
nek révén az üzleti világban is otthonosan mozog. Gon-
dolom, ez a vállalkozásaira utal. Ez a jártassága – ha úgy 
tetszik: menedzseri szemlélete – jól jön a kórház irányítá-
sakor?

– Meggyőződésem szerint egy kórház pontosan úgy mű-

Tiszteld a beteget és légy alázatos 
a betegséggel szemben
Gyógyításról, gazdálkodásról, munkáról dr. Vácity Józseffel, a kórház főigazgatójával 

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

Egy-egy kitüntetés szűkszavú indokolásából csak igen keveset lehet megtudni az azt kiérdemlő személyről, az általa vég-
zett munkáról, ezért igyekeztünk minél többet megtudni dr. Vácity Józsefről, a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rende-
lőintézet főigazgatójáról, aki március 15. alkalmából a Várkert bazárban megrendezett ünnepségen a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztjét vehette át. 

ködik, mint bármelyik cég, azzal a jelentéktelen különbség-
gel, hogy mi nem ilyen-olyan termékeket gyártunk, hanem 
betegeket gyógyítunk. Mielőtt bárki felkapná a fejét utóbbi 
megjegyzésemre, megismétlem: gazdálkodási szempont-
ból tényleg nincs komoly differencia. Legyen szó egy cégről 
vagy egy egészségügyi szolgáltatóról, három alapvető köve-
telménynek kell megfelelni. Egyrészt a dolgozóknak magu-
kénak kell érezniük a munkahelyüket. Másfelől nélkülöz-
hetetlen a stabil gazdálkodás. Harmadrészt biztosítani kell 
a lehető legmagasabb színvonalú munkakörülményeket. 
Konkretizálva mindezt a Markhotra: fontos, hogy a kollégá-
ink szeressenek itt dolgozni, hogy legyen kiegyensúlyozott 
a gazdálkodásunk – tehát ne legyen adósságunk –, és hogy 
biztosítsuk a gyógyítás valamennyi feltételét, legyen szó 
akár műszerekről, akár gyógyszerekről vagy munkatársa-
ink tanulásáról, továbbképzéséről.

– Lakóhelyén, Baján immáron a második ciklusban ön-
kormányzati képviselő. Miért érezte úgy, hogy a helyi politi-
kában is szerepet kell vállalnia?

– Évekkel ezelőtt megkerestek, hogy Baja közössége ér-
dekében vállalnék-e ilyen feladatot. Akkor úgy döntöttem, 
hogy megmérettetem magam. Kétszer sikerült győznöm, 
ami azt jelzi, hogy a körzetemben élők úgy vélik: megfelelő-
en képviselem őket a várost irányító testületben.

– Nem fárasztó, pláne nem unalmas ennyit autózni Baja 
és Eger között? 

– Egyrészt szeretek vezetni – sofőröm nem volt, most 
sincs –, másrészt a kocsiban töltött órák az én időmet jelen-
tik, amelyet korántsem haszontalanul töltök: ilyenkor hall-
gatok meg például pendrive-ra letöltött szakmai vagy ép-
pen vallási témájú előadásokat, konkrétan prédikációkat.

– Majd’ három éve áll az egri kórház élén, ami azt jelenti, 
hogy már jól ismeri a helyi viszonyokat. Mégis még képes a 
kívülálló szemével nézni a várost és az itt élőket. Elárulná, 
mit lát? 

– Amikor ide jöttem, valaki azt tanácsolta nekem: ha nyi-
latkozom, mondjam azt, hogy Egerben akarok leteleped-
ni, hiszen így bizonyára hamarabb befogadnak. A helyiek 
ugyanis nem igazán közvetlenek a máshonnan érkezőkkel 
szemben. Nem hallgattam az illetőre, elvégre miért állítsak 
valótlant. Engem minden Bajához köt, ott élnek a szerette-
im és nem szándékozunk a családi fészket Egerbe áthelyez-
ni. Ezzel együtt én az itteniek részéről csak közvetlenséget, 
nyitottságot tapasztaltam. 

Biztonságos betegellátás, folyamatos oktatás

OKTATÓKÓRHÁZ AZ EGRI
Rendszeresek több területen is az oktatások a  Markhot Ferenc Oktatókórházban. Idén januártól már háromszáz munkatárs vett részt a kurzusokon,  
továbbá az újonnan belépő dolgozók is bekapcsolódtak a képzésekbe, már a munkába állás előtt. Nagy számban töltik a kórházban a képzésükhöz 
szükséges szakmai gyakorlatukat a leendő egészségügyi szakdolgozók és az  orvostanhallgatók. Az intézmény minden osztályán oktató nővérek és 
minősített főorvosok irányítják az oktatást, az Ápolási Igazgatósághoz tartozó oktatásszervező csoport pedig operatív segítséget nyújt a folyamat-
ban, kilenc instruktor és három szakoktató segítségével.  

NÉVJEGY

Név, beosztás: Dr. Vácity József, a Markot Ferenc Okta-
tókórház és Rendelőintézet főigazgatója
Születési hely, idő: Baja, 1959. 07. 07.
Iskolák: Pannonhalmi Bencés Gimnázium; orvosi 
egyetem (Pécsett, illetve Szegeden)
Család: nős, két gyermekük és négy unokájuk van
Hobbi: a munkája

A szükséges eszközök az egri kórházban rendelkezésre állnak, miután közel 150 
millió Ft értékben kapott az intézmény különféle szimulációs eszközöket. Jelenleg 
zajlanak az újraélesztési kurzusok, melyeken azon munkatársak is részt vesznek, 
akik csupán föl szeretnék frissíteni ismereteiket. A kórház célul tűzte ki, hogy min-
den munkatársa, így például a sofőrök, betegszállítók, konyhai dolgozók, takarí-
tók, irodai munkát végzők is tudjanak újraéleszteni. Fontos, hogy a legváratlanabb 
helyzetekben is képesek legyenek segíteni embertársaikon, s szakszerűen meg 
tudják kezdeni az újraélesztést, amennyiben az élet úgy hozza. A kórház portáin 
például megtalálhatóak az azonnali lélegeztetéshez szükséges eszközök.

Az újraélesztés mellett a hólyagkatéterezést is oktatják a kórházban, valamint 
az urológus szakemberek a laparoszkópos trénerrel gyakorolnak. Ugyanezeket a 
műveleteket hamarosan a szülészek-nőgyógyászok is begyakorolják a szimulációs 

eszközökön, a kórházban dolgozó több mint 50 rezidens pedig többek között  a se-
bészi varrási technikákat tanulmányozza, gyakorolja. A Debreceni Urológiai Klinika 
igazgatójának  vezetésével megkezdődött a legújabb laparoszkópos műtéti eljárások 
begyakorlása is. Az egri oktatókórház modern műtőblokkjában az orvosok mellett a 
szakasszisztensek is fejleszthetik tudásukat. A szakmai fejlődésre alkalmat biztosító 
tapasztalatcsere sorozatot legalább 10-15 alkalommal szervezik meg. 

A Markhot Ferenc Kórházban jelenleg folyamatban van a klinikai demonstráci-
ós egység kialakítása, mely  pályázati forrás segítségével valósul meg. Itt állandó 
helyen találhatók majd meg a szimulációs eszközök, melyek az oktatáshoz szüksé-
gesek. Az intézmény munkatársai nyitottak, motiváltak, az oktatásokat fontosnak 
tartják, a betegellátás során erősödnek a munkakapcsolatok, melyek a gyógyító 
munka folyamatában rendkívül fontosak.  
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„JÓ ANGOL MODORRA TANÍTOTTUK 
A VADAKAT VILÁGSZERTE”
Avagy óriásláb esete Hendersonék helyett a tudóstársadalommal

A stop motion animációk rajongóinak kedvez a Laika-
film stúdió legújabb produkciója, ami egy kedves, vicces 
és gyönyörűen kivitelezett történetet elevenít meg a 
vásznon. Egy újabb olyan mesével bővült a kínálat, ame-
lyet nemcsak a kisebb-nagyobb gyerekek élveznek, ha-
nem az őket moziba kísérő felnőttek is. 

SZERZŐ: VERES PETRA

az általa felfedezett, végtelenül kedves, szeretetre méltó 
szőrös lény, Mr. Link találkozását és kalandjait mutatja be, 
miközben olyan témákat jár körül, mint a feltétlen segít-
ségnyújtás, a szeretet és a barátság ereje, a lemondás, vagy 
éppen az elfogadás. Utóbbi kapcsán az idegengyűlölet is 
felmerül, amelyhez a film talán egyik legmókásabb jele-
nete kapcsolódik. Miután a tudós és segítője eljuttatja a 
főhőst, Mr. Linket, a vajszívű, finom modorú óriást rég vá-
gyott távoli rokonainak lakhelyére, a „családja” ridegen és 
mogorván fogadja a triót – féltve tőlük régóta rejtegetett 
társadalmukat, és egy egyszerű, de határozott elutasítás 
helyett üldözni kezdik vendégeiket a „Megszöknek, akik 
nem akarjuk, hogy itt legyenek!” felkiáltásra.

Egy meséhez képest erős kor- és társadalomkritikát hor-
doz magában a 80 nap alatt a Föld körül elemeit idéző road 
movie, amely többek között olyan tanulságoknak enged te-
ret, mint például hogyan lehet értékmegőrzésként tekinteni 
valamire, ami sokkal inkább barbárság, csak azért, mert már 
régóta széles körben elfogadott, illetve hogy miként lehet 
feldolgozni egy sokáig vágyott utópiából való kiábrándulást.

Számomra ezúttal nemcsak a moziélmény volt emlé-
kezetes, amit a lenyűgöző képi világ mellett a szellemes 
dialógusok is erősítettek, hanem a filmről készült cikk ke-
letkezésének kalandos körülményei is. Jelen írás ugyanis 
a leadási határidőhöz vészesen közeledve, a szívemhez 
közel álló, nagyon kedves barátaim lagzijáról az alföldi 
utak kátyúin hazafelé zötykölődve készült a magassarkúm 
cipősdobozának belsejére, majd hely hiányában egy blokk 
hátoldalán folytatódott az esküvő helyszínéül szolgáló 
szállóból nálam felejtett tollal. Ezek után nem is ajánlhat-
nám a filmet jobb szívvel (a családi matinéra vágyókon 
kívül) a gyermeklelkű, életüket nemrég összekötött bará-
taimnak: Nórinak és Zolinak, ezúton is sok boldogságot 
kívánva, illetve a hozzájuk hasonló fiatal felnőtteknek. A 
hiányzó láncszem jó példa arra, hogy fiatalkorúak társasága 
(kérlelése, esetleges nyomása) nélkül is érdemes animá-
ciós filmeket nézni.

A hiányzó láncszem
amerikai–kanadai animációs film 

95 perc, 2019

Míg a Disney remake-vulkánként évek óta okádja magából 
a feldolgozásokat, újragondolásokat – mára eredetit alig-
alig nyújtva közönségének –, a viszonylag fiatal, 2005-
ben alapított Laika-stúdió izgalmas vállalkozásoknak ad 
zöld utat. A cég stop motion animációkkal foglalkozik, 
amely kifejezés az elkészítés technikájára utal, vagyis a 
képkockánkénti beállításokra. A mozgás miden pillanatát 
külön-külön fotókon rögzítik, majd az állóképek egymás 
utáni vetítéséből születik a film. A Laika első egészestés, 
2009-ben megjelent Coraline és a titkos ajtó című animáci-
ós munkáját az emlékezetes gombszemű hősei egészen az 
Oscar-jelölésig juttatták, majd a stúdió ezt követő filmjei: 
a 2012-es ParaNorman, a 2014-es Doboztrollok, illetve a 
2016-os Kubo és a varázshúrok is hasonlóan közel kerültek 
a mozgóképes szakma hőn áhított aranyszoborához.

A vállalat legutóbbi produkciója, A hiányzó láncszem egy 
különc, eddig kevésbé elismert tudós, Sir Lionel Frost  és 

Az egriek és a vidék borászai számára egyaránt nagy megtisz-
teltetés volt, amikor 2017. március 21-én – első vörösborként 
az országban – zászlósborunk, az Egri Bikavér megkapta a 
magyar értéktár csúcsát jelképező Hungarikum címet. Ennek 
az örömteli eseménynek a második évfordulóját ünnepelték 
azzal a szervezők, hogy Egerbe invitálták az ország valameny-
nyi Hungarikumát, melyek elsősorban a gasztronómia, vagy a 
kultúra területén emelkedtek az ország legjobbjai közé. A gaszt-
rohungarikumokból nem volt hiány: a karcagi birkapörkölt, a 
bajai halászlé, a csabai sült kolbász, a debreceni páros, a sze-
gedi paprikás csülkös bableves mellett a szürkemarha gulyás, 
a ludaskása, a libamájjal töltött libanyak, a Gundel palacsinta 
és a kürtőskalács is szerepelt a kínálatban. Idén először a Helyi 
Ízek utcájában egri és Eger környékbeli települések egy-egy jel-
lemző ételét lehetett megkóstolni. A szomolyai fekete cseresz-
nyés rétest, a borsodnádasdi molnárkalácsot, az átányi puhit, a 
szerelmeslevelet, a botratekercs levest, a lagzis zsíros kását, egri 
kézműves sajtokat és a szarvaskői csipkelekvárt.

A rendezvény idejére a Márai Aktív Turisztikai Látogatóköz-
pontban megnyílt a Hungarikum Kiállítás, amely legnevesebb 
és legértékesebb nemzeti kincseinket mutatta be a hévizi Hun-
garikum Programiroda jóvoltából. 

A gyerekeket a Fejér Megyei Értéktár Bizottság Hungarikum 
Játékparkja és a Mintakincstár kézműves játszóház várta. A fel-

nőttek pedig Bikavér Túrán vehettek részt, ahol érdekes felada-
tok során kóstolhatták végig az egri bikavéreket.

A Kossuth Rádió öt órás élő adásra települt ki a Hungarikum 
Piknikre, így a rádióhallgatók az ország minden pontján figye-
lemmel kísérhették az egri eseményeket.

Az ünnep jó alkalmat adott arra is, hogy bejelentsék mely 
borkiválóságok nyerhették el az Egri Vár Bora címet négy ka-
tegóriában. Ezek: Egri Csillag klasszikus, Egri Csillag Superior 
vagy Grand Superior, Egri Bikavér klasszikus és Egri Bikavér 
Superior vagy Grand Superior. A kategóriákban sorrendben 
első helyezett lett az Ostorosbor Családi Pincészet Egri Csillag 
2018-as bora, a Gál Lajos Pincészet Kamra-völgy Egri Csillag 
Superior 2018-as bora, a Balga Családi Pincészet Egri Bikavér 
2015-ös bora, valamint a Petrény Pincészet Big Band Egri Bika-
vér Superior 2013-as nedűje.

A Hungarikum Pikniken jelentették be a Völgy Bora kezde-
ményezés eredményeit is. A Szépasszonyvölgyi Vendégvárók 
Egyesületéhez csatlakozó borászatok saját kiválóságaikat de-
legálhatták, hogy a szakmai zsűri kijelölhesse azokat, amelyek 
végül elnyerték a Völgy Bora címet. Azok a pincészetek, ame-
lyeknek valamely bora elnyerte a zsűri tetszését, lila zászlót tűz-
hettek a kapuikra. A rendezvény komoly összefogással, a Szé-
passzonyvölgyi Vendégvárók Egyesületének és a Média Eger 
Kulturma csoportjának szervezésében valósult meg.

HUNGARIKUM PIKNIK
Másodjára vehették birtokba a Szépasszony-völgyet a hungarikumok
Gasztrohungarikumokat, magyar kulturális és természeti értékeket mutattak be a Szépasszony-völgyben rendezett második 
Hungarikum Pikniken. Az érdeklődők hagyományőrző előadásokat láthattak, illetve idén először a Helyi Ízek Utcájában 
egri és Eger környéki gasztronómiai különlegességeket kóstolhattak meg.
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SPORT

Szerencsém van, mert az első önálló Eger Rallye, vagyis 2004 
óta testközelből figyelhetem a Magyar Nemzeti Autósport 
Szövetség ezen szakágának történéseit. Több versenyző pá-
lyafutását – mint például Botka Dávid vagy éppen Turán Fri-
gyes – fiatal(abb) kora óta nyomon követhetem, pedig az emlí-
tettek akkor még az autocross, illetve a gyorsasági szakágban 
versenyeztek. 15 év nagy idő. Benik Balázs, Turi Tamás, Szabó 
Gergely, Tóth János, Kiss Ferenc, Bútor Róbert voltak a 2004-
es év esélyesei. Változnak az idők, a kocsik, a támogatók és a 
pilóták, navigátorok. Ma már nem a WRC-k a mezőny legerő-
sebb és legesélyesebb járművei, mivel ilyen gépek már nem 
indulhatnak, hanem az R5-ös Fordok és Fábiák. 2019-től új 
beosztás lépett életbe a Rallye mezőnyben: Rallye 1, Rallye 2 
és Historic. Ezen belül értékelik a különböző márka kupa- és 
egyéb sorozatok eredményeit. A legnagyobb figyelem most is 
az abszolút értékelésben a legjobban teljesítőkre irányul. A 
tavalyi év zárása igen érdekesen alakult, hiszen az első Hadik 
és a második Turán között az utolsó verseny, utolsó gyorsasá-
giján dőlt el a sorrend. Hadik András és csapata mindössze 1 
ponttal előzte meg Turán Frigyeséket. 

A gépátvételnél gyors névsorolvasás után kiderült, hogy a 
nagy nevek közül a háromszoros bajnok Kazár Miklós ezt a 

versenyhétvégét kihagyja, Viszont a tavalyi évben ugyaneb-
ben az időpontban az Azori-szigeteki Európa-bajnoki futa-
mot választó Botka Dávid és ifjabb Érdi Tibor most az OB-t 
preferálta. A Historic, Rally 2, Rally 1 és Közép-Európa Zóna 
Trófea Kupa kategóriákban összesen 169 nevezés érkezett, 
köztük szlovák és romániai versenyzők is.

Izgalmas versenyt hozott a 2019-es rally szezonnyitó 
első, egri futama. Kezdésként – és egyben újdonságként – 
már pénteken, a rajtceremónia után egy 4,2 km-es éjszakai 
Szuperspeciál várt a mezőnyre Egerszalók és Eger között. 
Itt még nem alakultak ki nagyobb különbségek. Másnap 9, 
míg vasárnap további 6 gyorsasági következett. A verseny 
össztávja több mint 650 km volt, míg a 16 gyorsasági sza-
kasz 164 km-t tett ki. Szombaton az első kör után egyértel-
mű volt, hogy az Egerbakta–Pétervására elágazó és a Ver-
pelét–Egerszalók közötti gyorsaságik a többségnek nem 
okoztak gondot, ellenben az idén a programba visszakerülő 
mátrai, vagyis a Parádsasvár–Mátraalmás közötti szakasz 
sorra szedte az áldozatokat. 

A legnagyobb név közülük a címvédő Hadik–Kertész-páros 
volt, de a sokáig a legjobb 10-ben levő Németh László – Szabó 
István-kettős is kénytelen volt feladni a további küzdelmeket. 

A 2017-ben első futamgyőzelmét éppen Egerben arató 
Vincze Ferenc, illetve a már említett Turán Frigyes ezekből 
a problémákból kevesebbet érzékelt. Ők ketten, az R5-ös 
Skoda Fábiával és a Ford Fiestával magasan kiemelkedtek 
a mezőny tagjai közül. Lényegében ők ketten késhegyre, 
illetve tized másodpercekre menő párharcot vívtak egy-
mással. Ebből a Vincze-Bacigal kettős és az R5-ös Skoda Fá-
bia került ki győztesen, mindössze 8,8 tized másodperccel 
megelőzve Turánékat. Harmadik lett a Balogh-Holczer duó, 
szintén egy R5-ös Skoda Fábiával. 

Érdekesség, hogy a második Turánék a többség által ret-
tegett Parádsasvár–Mátraalmás közötti szakaszon rendre 

CREDOBUS EGER RALLYE 2019
A magyar rallye bajnokság 53. szezonjának nyitófutamát, az Eger Rallye-t a Vincze Ferenc – Bacigál Igor-kettős nyerte, alig 
kilenc másodperccel megelőzve a második Turán Frigyes – Bagaméri László-duót. A címvédő Hadik András és csapata 
technikai hiba miatt több gyorsaságit kihagyott, de a vasárnapi Power Stage-en, vagyis az utolsó, Sirok–Egerbakta szaka-
szon a másodiknak intették le a kék R5-ös Ford Fiestát. Rendhagyó visszatekintő következik a március végi eseményekre.

SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN FOTÓ: LÉNÁRT MÁRTON

Vincze Ferenc (Skoda Fabia R5, Korda Racing Kft.): Na-
gyon boldogok vagyunk. Itt arattam életem első ORB futamgyő-
zelmét, még 2017-ben. Tavaly nem sikerült az ismétlés, de idén 
igen. Nyolcvan százalékban nyertük a gyorsaságikat. Nagyon 
nagy harcot vívtunk a Turán Fricivel a győzelemért. Jobbak 
voltunk egy kicsivel, pár másodperccel, de szerintem majd-
nem 170 km alatt ez nagyon nagy teljesítmény mindkettőnktől, 
hogy ilyen szoros időket tudtunk menni végig. Jól működött a 
csapat,  Igorral jó volt az összhang az autóban, úgyhogy sem-
mi panaszom sem lehet erre a hétvégére.

Turán Frigyes (Ford Fiesta R5, Turán Motorsport): Nagyon 
jó versenyen vagyunk túl, jó tempót autóztunk. Én is hibáztam, 
egyszer eltaláltam egy lassítót, ami időveszteséget is jelentett, 
kb. 4 másodpercet szerintem, plusz kaptunk 10 másodperc 
büntetést és volt egy defektünk is, úgyhogy ha mindezeket ösz-
szevetjük, akkor egy jobb eredmény is kisülhetett volna belőle. 
Ezektől független erős évkezdésen vagyunk túl. Sok pontot sze-
reztünk, vasárnap mi voltunk a legjobbak. Van egy jó autóm, 
egy fantasztikus csapatom, úgyhogy nem kell, hogy szomor-
kodjak. Legközelebb mi leszünk elől!

Balogh János (Skoda Fabia R5, Energy Rt.): Másfél éve vá-
runk arra, hogy valami értelmeset tudjunk csinálni így aszfal-
ton, úgyhogy ennek nagyon örülünk, hogy így sikerült és egész 
hétvégén kiegyensúlyozottan tudtunk menni. Nem volt még 
meg az a komfort érzet ezzel az autóval korábban, hogy ered-

A 2019-ES RALLYE BAJNOKSÁG FUTAMAI

1. Credobus Eger Rallye (március 29–31.)
2. 25. Hell Miskolc Rallye (április 25–27.)
3. Iseum Rallye Szombathely (május 15–17.)
4. Székesfehérvár Rallye (június 7–9.)
5. Veszprém Rallye (július 5–7.)
6. Ózd-Salgó Rally (augusztus 23–25.)
7. Mecsek Rallye Pécs (október 11–13.)
8. Nyíregyháza Rally (november 8–10.) 

jó eredményeket értek el. A büntetések, kikésések mellett 
ezzel hozták a szezonnyitón a második helyet.

A címvédő Hadik András szombaton, a második futamban, 
éppen a mátrai szakaszon esett ki. Több gyorsaságit kihagyott, 
majd visszatért és az utolsó, Sirok–Egerbakta Power Stage sza-
kaszon második lett, amivel külön bajnoki pontokat is kapott. 
Ettől függetlenül a címvédő nem ilyen kezdésre számított.

Az idei rallye OB nyolc versenyből áll. Az április végi Mis-
kolc Rallye után legközelebb május közepén, Szombathe-
lyen, az Iseum Rallyen találkozhatunk a mezőnnyel. A no-
vemberi nyírségi-zempléni verseny egyben Európa-bajnoki 
futam is lesz.

ményesen tudjunk teljesíteni. Gyorsak voltunk, de nem üzem-
biztosak. Ez az Eger Rally azért tartogatott olyan kihívásokat, 
aminél le kellett vizsgázni, hogy hogyan tudunk ralizni és gyor-
san menni. Nagyon bízom benne, hogy van még a kocsiban és 
bennünk is egy pici tartalék, mert akkor leszünk még dobogón 
idén.

Hadik András (Ford Fiesta R5, Hadik Rally Team): Rányom-
ta erre az egész versenyre a szombati műszaki probléma a bé-
lyegét. Csalódottak vagyunk, nem erre az eredményre számítot-
tunk. Tavaly is voltunk már mélyponton, abból is fel tudtunk áll-
ni, szerintem ebből is sikerülni fog. Hazamegyünk, beszélgetünk 
egy kicsit a csapattal, megpróbáljuk kielemezni a dolgokat és 
felkészülni minél jobban a következő versenyre. 

ŐK MONDTÁK…
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ELINDUL
A NAGYSZÜLŐI GYED
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Minőségi
SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS, 

SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb  

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19

Tavaszi felvásárlás Korona Hotel, Eger, Tündérpart u. 5.

 MÁJUS 27-ÉN 14-TŐL 17 ÓRÁIG
törtarany-fazonarany / briliáns ékszerek / karórák-zsebórák / ezüsttárgyak / festmények 

/ antik bútorok / forgalomból kivont valuták / régi lakástextíliák (horgolások, csipkék, 
hímzések) / hagyaték

WWW.LOUISGALERIA.HU • (+36 30) 944 7935 • LAKATOS@MCONET.HU

kortalan kikapcsolódás

www.egertermal.huTERMÁLFÜRDŐ

TERMÁLFÜRDŐ
3300 EGER, PETŐFI TÉR 2.  INFO@EGERTERMAL.HU
(+36 36) 510-557  (+36 36) 510-558

Tűztorony Játszóház – Nyit�a mindennap 10-től 18 óráig. Szülinap: irányított  
játékok, pizza, csillámtetoválás. Infor�áció és időpontfoglalás a (06 30) 437 
5374-es telefonszámon vag� személyesen a helyszínen! Gyer�ekmegőrzést is vál-
lalunk!  3300 Eger, Tűzoltó tér 5. (belső udvar)
Kedvelj minket a facebookon (is)!  jatszohazt�ztorony

Az Egri Termál- és Strandfürdőt üzemeltető 
Eger Termál Kft. ezúton értesíti a Tisztelt La-
kosságot, hogy 2019. május 25-én, szom-
baton a fürdő zártkörű rendezvény miatt 
zárva tart. Bérletes vendégeink a rendezvény 
ideje alatt is igénybe vehetik a fürdő szolgál-
tatásait. Megértésüket köszönjük!
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RÉSZLETEK: ESZJA.NAV.GOV.HU
Készült a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megbízásából

ADÓBEVALLÁSÁT.  MI INTÉZZÜK ÖN HELYETT.

AKÁR ITT IS KIEGÉSZÍTHETI

Ajánlja fel

adója 1+1%-át!

NAV_eSZjA_2019-SAJTO-200x285.indd   3 2019. 03. 19.   14:32
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jetlag / halott pénz

Plasticocean / ByeAlex és a Slepp 
AWS / Road / Bagossy Brothers Company / The Anahit
Anna and the Barbies / Dorothy 

Before the Last / Follow the Flow / Quimby / Bëlga / Fish!
Fatal Error / Ganxsta Zolee és a Kartel / Leander Kills

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

SZOMBAT

BOLYKI VÖLGY 
MÁJUS 30. - június 1.
feszteger.hu
facebook.com/feszteger

eger: LABIRINTUS TATTOO / SMILODON TATTOO / HASZNOS HOLMIK / DÉJÁ VU / TOURINFORM IRODA

elővételes JEGYEK:

NYERJ JEGYET A KEDVENC ZENEKAROD KONCERTJÉRE! 
KÜLDD A HELYES VÁLASZ BETŰJELÉT MÁJUS 19-IG A JATEK@FESZTEGER.HU CÍMRE.

NYEREMÉNYEK:  1 DB PÁROS BÉRLET

               3 DB PÁROS NAPIJEGY

MELYIK KÉT ZENEKAR LÉP FEL IDÉN A FESZT!EGER NYITÓNAPJÁN?
 A: JETLAG, HALOTT PÉNZ

 B: ROAD, ANNA AND THE BARBIES

SORSOLÁS IDŐPONTJA: MÁJUS 20.
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