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MILYEN VILÁGBAN ÉLÜNK???
Milyen világ az, ahol egyesek azt gondolják, hogy minden és mindenki felett állnak? 
Milyen világ az, ahol ezek az emberek azt hiszik, büntetlenül megtehetnek bármit? Köz-
lekedhetnek ott, ahol nem szabad, ingyen akarnak bemenni egy rendezvényre, ahol 
mindenki más fizet a belépőért. Tovább menve szitkozódva követelik, hogy különbek le-
hessenek bárkinél. Sőt, ha nem engednek az akaratuknak, akkor gondolkozás nélkül 
megvernek és kirabolnak egy idős nénit, aki csak a dolgát végzi és nem engedi be őket 
ingyen, mert nem lehet. Hogy őszinte legyek, felfordul a gyomrom az ilyenektől! Volt az 
ilyeneknek gyerekszobájuk? Nem tanította meg őket senki arra a tételmondatra, hogy 
„TISZTELD AZ IDŐSEBBEKET!”? Netán azt sem hallották a szüleiktől soha, hogy „AZ 
ERŐSZAK NEM MEGENDEDHETŐ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ ESZKÖZ!”? Düh, szomorúság 
és csalódottság kavarog bennem. Csak egy dologban bízom őszintén: az ilyen ember egy-
szer rosszal kezd és ő húzza a rövidebbet. Én a magam részről azon leszek, hogy ezt egy 
életre megtanulja. Gay Krisztina főszerkesztő
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HÍREK

TERVEK
A vármúzeumhoz került a Lenkey-ház

JÚLIUS 2.
A vármúzeum vagyonkezelésébe kerül és az intézmény 
telephelye lesz a jövőben a Széchenyi utcán található 
Lenkey-ház. Erről még a júniusi közgyűlésen döntöttek a 
képviselők. A korábbi terveknek megfelelően olyan telep-
helyet, a Szabadáság Házát hoznák itt létre, ahol a magyar 
történelem azon kiemelkedő alakjaira hívnák fel a figyel-
met, akik bár nagy szerepet játszottak az eseményekben, 
a nevük mégis kevésbé ismert.

FEJLESZTÉS 
Felzárkóztatják a Szala városrészt

JÚLIUS 5.
Folytatódik az Eger Szala városrészében néhány évvel ez-
előtt megkezdett fejlesztési program. A fő cél a leromlott 
területen élő családok fizikai és társadalmi kirekesztett-
ségének csökkentése, hosszabb távon ennek a megszün-
tetése. Ezúttal az Árnyék- és a Verőszala utcákat újítják fel 
mintegy 1500 méter hosszúságban. A munkálatok előrelát-
hatóan október közepén fejeződnek be.

ÁTADÁS
Száz új ingyenes parkolóhely

JÚLIUS 9.
A Hőközpont szomszédságában, a Felsővárosi sporttelep 
mellett, egy új, 100 férőhelyes, zúzottköves, 3 ezer négy-

zetméteres területet adtak át az autósoknak. Az ingyenes 
parkolókat az önkormányzat a lakossági igényekre ala-

pozva és az EVAT Zrt.-vel együttműködve alakította ki. A 
felsővárost érintő fejlesztés az Egerben működő parkolási 

rendszer bevételeiből valósult meg.

SIKER
A vár a leglátogatottabb vidéki múzeum

JÚLIUS 11.
A Központi Statisztikai Hivatal júniusi közleménye sze-
rint 2018-ban is a Dobó István Vármúzeum volt a leglá-

togatottabb a magyarországi vidéki múzeumok között, 
országosan pedig a harmadik. Az elmúlt esztendőben 

a múzeumba és társintézményeibe összesen közel 405 
ezren látogattak el. Mindezt úgy, hogy a várban a jelenleg 

is zajló fejlesztések miatt több helyszín le van zárva.

MEGLEPETÉS
Belakjuk a Felsővárost

JÚLIUS 11.
A Felsőváros Csillagai Projekt részeként indult „Belakjuk a 
Felsővárost” programsorozat nyitó állomásán a debreceni 
Ort-Iki Báb- és Utcaszínház előadását láthatták az érdek-
lődők. A gólyalábasok a Nemzedékek teréről sétáltak át a 
közeli fagyizóhoz, ahol vásári vigasságokat mutattak be. A 
projekt további részében mesekocsmát, tárogató művészt 
és egy meglepetés koncertet is terveznek a Nemzedékek 
terén.

FEJLŐDÉS
Lezárták a Sas utcát

JÚLIUS 12.
Néhány napra lezárták a Sas utcát a Mocsáry utcai keresz-
teződéstől az Eger-patak hídjáig. Erre azért volt szükség, 
mert a Sas utcát keresztező termálvízvezetéket másként 
nem lehetett kicserélni. Ezzel párhuzamosan elvégezték 
az ugyancsak esedékes szennyvíz-gerincvezeték rekonst-
rukciót is. Bár két teljesen különálló projektről és kivitele-
zőről van szó, komoly eredmény a munkálatok egyidejűsí-
tése.

REKONSTRUKCIÓ
Megújult a Kossuth utca északi oldala

JÚLIUS 16.
Mérföldkőhöz érkezett a „Belvárosi terek komplex 

megújítása” című projekt, mert befejeződött a Kossuth 
Lajos utca északi oldalának rekonstrukciója. Ennek so-

rán megújult a járda a Megyeházától az Eszterházy térig 
tartó szakaszon, valamint az itt található parkolóhelyek 

is. A fasor megóvása mellett a zöldfelület rendezése is 
megtörtént, valamint új utcabútorokat helyeztek ki.

MUNKÁSSZÁLLÓ
Bővülnek a lakhatási lehetőségek

JÚLIUS 22.
300 millió forint vissza nem térítendő támogatásból hoz-
hatnak létre munkásszállót Egerben. Ezzel a város eddigi 
lakhatási kínálata 111 új férőhellyel bővülhet. A többnyire 

kétágyas, saját fürdőszobás lakóhelyiségekből álló szállóval 
is a rugalmas munkavállalás lehetőségét és a foglalkozta-
tási létszám emelését szeretnék biztosítani. A beruházás 

kert- és parképítést, illetve parkolók kialakítását is magában 
foglalja.
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AMIRŐL BESZÉLNEK

– Polgármester Úr! Önnel is lehetett találkozni a Bi-
kavér Ünnepen az Érsekkertben. Érdekelne, hogy látja 
az egri borok megbecsültségét, s a borturizmus hely-
zetét. Mit tehet Eger a jobb eredményekért?
–  Azt gondolom, az egri borászok példaértékű munkája 

bizonyítja: az egri borok világhírre érdemesek, s ezt a ha-
zai és nemzetközi versenyeken elért eredményeik is rendre 
alátámasztják.  Kétségtelen,  hogy  a  világ  szőlő-  és  borter-
melése rohamléptekkel  fejlődik, és e hatalmas versenyben 
kiemelkedőt kell nyújtani. Elsősorban természetesen magas 
minőséggel  lehet  kitűnni,  emellett  pedig  olyan  kezdemé-
nyezésekkel, mint – az Eger Önkormányzata által is támo-
gatott  –  Egri  borvidéket  bemutató  könyv,  a már  elérhető 
okostelefonos applikáció, vagy éppen a borospalack, amely 
egyszerre tükrözi a hagyományokat, és a megújulásra vala-
mint egységre való törekvést. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki 
megbízott, Eger és térsége országgyűlési képviselője kezde-
ményezésére  pedig  hamarosan  egy  borvidéki  borospohár 
is elkészülhet. Ismeretes, hogy Eger 2013 óta folyamatosan 
növekvő, eleve magas látogatottsága az elmúlt öt év során, 
minden  esztendőben  tovább  emelkedett,  tavaly  660  ezer 
vendégéjszakát töltöttek el az idelátogatók, ezzel a 23 me-
gyei jogú város között a leglátogatottabb város és a legnép-
szerűbb  megyeszékhely  lettünk.  Ebben  kétségkívül  nagy 
szerepe van a kiváló boroknak, a borgasztronómiai rendez-

VILÁGOS AZ IRÁNY: 
FOLYTATNI KELL  

A FEJLESZTÉSEKET
Interjú Habis László polgármesterrel

Fejlődő pályán vagyunk, s ahhoz, hogy a közösen elért eredményeket meg 
tudjuk tartani, higgadtságra, a folyamatos párbeszéd folytatására van 
szükség – vallja Habis László polgármester. A városvezetővel beszélget-
tünk borról, fejlesztésekről, versenyről.

SZERZŐ: GAY KRISZTINA FOTÓ: BERÁN DÁNIEL, HUSZÁR MÁRK, NEMES RÓBERT

vényeknek, s az ágazatban dolgozó szakembereknek. Eger 
egész  évben  kínál  programot  a  borbarátoknak:  kezdve  a 
János-napi  borszenteléstől,  a  Borszalonon, az  Egri Csillag 
Weekenden és a Bikavér Ünnepen át a következő szüretig. 
Természetesen  az  Egri  Bikavér  Hungarikummá  válásának 
születésnapját  is minden évben megünnepeljük, de a hét-
köznapokban  is  fontos  szerep  jut  a  borturizmusnak.  En-
nek  kapcsán  érdemes  megjegyezni,  hogy  Egerből  indult 
a  magyar  bor  új  márkakoncepciójának  kialakítása,  fiatal 
egri  szakemberekhez  köthető  ugyanis munka:  Gál  Zsom-
bor,  a Magyar  Turisztikai  Ügynökség  bormarketingért  fe-
lelős szakértője és  Ipacs Géza grafikusművész alkotta meg 
a stratégiát, amelyet a világ egyik legnívósabb kiállításán, a 
ProWein Düsseldorfon ismerhetett meg a szakma. Érdekes-
ség, hogy a kiállítás pavilonját ugyancsak Egerben álmodták 
meg, az Arkt Építész Stúdió Kft. munkája pedig az esemény 
egyik legnépszerűbb helyszíne volt. 

– Az utóbbi hetekben, hónapokban többször ad-
tunk hírt út- és járdafelújításokról, s talán kevesebb 
szó esett az intézmények korszerűsítéséről. Hogy áll 
ez a munka?
–  Ismert, hogy Eger elnyerte a Családbarát Önkormány-

zat díjat, így a Családbarát Munkahely és az Idősbarát Ön-
kormányzat címek mellett már ezzel is büszkélkedhetünk. 

Az elismerések mögött sok munka és egy világos szemlélet 
húzódik meg: úgy lehet igazán családbarát egy város, hogy 
jó  színvonalú,  korszerű  intézményeket működtet,  s  a  fej-
lesztések is ezt a célt kell, hogy szolgálják. Az elmúlt évek-
ben nőtt a város bölcsődei kapacitása, minden intézményt 
felújítottunk,  fejlesztettük  az  eszközparkot  és  sószobákat 
alakítottunk  ki,  korszerű,  akadálymentes  környezet  vár-
ja  a  gyermekeket.  Ismeretes,  hogy  két  új  óvodát  építünk, 
az  egyiket  a  Kertész  utcában,  a másikat  a  Pozsonyi  úton, 
mindkettő  egy  teljesen  új,  négycsoportos  intézmény  lesz. 
Emellett városunk három óvodájának energetikai felújítása 
is megvalósul. A Kallómalom úton a Benedek Elek Óvoda 
Joó János Tagóvodája egy 40 éves épületben működik, 8 cso-
portban  összesen  186  gyermekről  gondoskodnak.  A mos-
tani, mintegy  120 millió  Ft-os  fejlesztésnek  köszönhetően 
nemcsak energiatakarékosabbá válik a gyermekintézmény, 
hanem  sokkal  komfortosabb  is  lesz.  A  beruházáscsomag 
része a  Szivárvány Óvoda Remenyik  Zsigmond utcai  Esz-
terlánc Tagóvodája és a Ney Ferenc Óvoda Nagyváradi úti, 
Gyermekkert Tagóvodája. Előbbi esetében tetőszigeteléssel 
indult a munka, a lajosvárosi intézményben pedig ezekben 
a napokban is dolgozik a kivitelező a nyílászárók cseréjén. 
Önerőből újítjuk  fel a Kertész utca  38. alatt  található Szi-
várvány Óvodát. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a 
szülőknek és az óvodai dolgozóknak a fejlesztések kapcsán 
mutatott pozitív hozzáállásért és rugalmasságért. 

– A nyár klasszikusan az óvodák, iskolák felújításá-
nak időszaka, de emellett éppúgy fontos a közösségi 
terek kialakítása, vagy éppen a szociális-egészségügyi 
intézmények korszerűsítése…
–  Láthatóan elindult a munka a  lajosvárosi Köztársaság 

téren, ahol létrejön egy egészségügyi ellátó központ, amely 
magában foglal család- és gyermekorvosi rendelőket, de itt 
kap helyet a védőnői szolgálat  is. Lényegesnek gondolom, 
hogy lehetőségünk nyílt orvosi rendelők felújítására is: Fel-
németen, valamint a Hadnagy és a Napsugár úton. Szólni 
kell az Idősek Berva-völgyi Otthonának rekonstrukciójáról: 
fontos célunk volt, hogy az 52 idős embernek otthont adó 
önkormányzati  intézmény  működésének  feltételeit  javít-
suk. Két korszerű kazán beépítésével nőtt az épület ener-
giahatékonysága,  nagyban  javult  az ellátott  időskorúak és 
az  ott  dolgozók  komfortérzete.  E  körbe  sorolható  a  Szala 
városrészben  található  Közösségi  Ház  tetőszerkezetének 
felújítása. Ismeretes, hogy az épületet a 2013-2014-ben vég-
zett  szociális  célú  városrehabilitációs  program  keretében, 
élelmiszerüzletből alakítottuk át a  lakosságot, a közösség-
formálást, a felzárkóztatást szolgáló házzá. A mostani, 10,8 
millió Ft-os beruházás  időszerű volt, hiszen a korábbi  fej-
lesztés  során  a  tetőzeten  csak  állagmegóvó munkákat  vé-
geztek, a teljes felújításra most volt  lehetőség. Az  ingatlan 
sok programnak és a helyi közösségi életnek ad otthont, jól 
szolgálja a környéken élők összetartását, s az igen aktív helyi 
civil csoport, a Szaláért Tevők munkájának bázisa is egyben. 
S ha már közösség, ismeretes, hogy a belvárosi terekre fóku-
száló komplex fejlesztési projektünk részeként megújul az 
egykori Helyőrségi Művelődési Otthon (HEMO), valamint a 
könyvtár épülete, új külsőt kap az Eszterházy tér, a Hatvani 
kapu tér, valamint szebb, komfortosabb lett az Erzsébet ud-
var és a Kracker udvar. A célunk az, hogy közterületek, tömb-
belsők, valamint műemléki épületek újuljanak meg, ezáltal 
értékes, mindenki számára elérhető kulturális és közösségi 
terek jöjjenek létre. Öröm látni, hogy e megújult tereket már 
„be is lakták” az egriek. A kormány által a városnak átadott 
egykori HEMO nyár közepére megújult, magam is örömmel 
vettem részt abban az élőláncban, amellyel ide költöztettük 
a Bródy Sándor Könyvtár kötetállományát. Terveink szerint 
a Nagypréposti palota felújítását követően a Kossuth utcai, 
patinás épület az egri fiatalok  találkozási helye, közösségi 
életének egyik centruma lehet.  Ez az igény a középiskolás 
diákok részéről  fogalmazódott meg, és örömömre szolgál, 
hogy szándékaink találkoznak.

 – Városszerte számos helyszínen zajlanak fejlesz-
tések, de az emberek sokszor szkeptikusak, megvaló-
sul-e minden. Biztosított a folytatás?
–  Ha a fentiek kapcsán az őszi választás tétjére gondolok, 

akkor őszintén szólva az jut eszembe: biztonság, kiszámít-
hatóság, vagy zsákbamacska. Hiszem, hogy az egriek érdeke 
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Bárzenész Fesztivál
Elismerést kaptak a legjobbak  

Ezúttal közel negyven zenész és énekes mutathatta meg tudá-
sát a kilencedik egri Bárzenész Fesztiválon. Az évekkel ezelőtt 
találkozóként induló rendezvény mára több napos fesztivállá 
nőtte ki magát, amely díjátadó gálával zárul. Az önkormányzat 
fontosnak tartja a színvonalas zenei produkciók támogatását, 
ezért két különdíjat ajánlott fel a versenyzőknek.

Nem volt könnyű dolga a szakmai zsűrinek, amikor értékelnie kellett 
a IX. Bárzenész Fesztivál résztvevőit. Pedig olyan neves szakembere-
ket is sikerült megnyerniük a szervezőknek, mint a Londonban élő 
jazz énekesnő, Lauren Dalrymple. A zsűri sok egyéb szempont mel-
lett figyelembe vette, hogy az adott énekes vagy zenész hogyan tudja 
prezentálni a bárzenész műfaj stíluselemeit. Gonda László, művésze-
ti vezető, főszervező szerint egy bárzenész legyen nagyon felkészült, 
sokféle zenei műfajban jártas, ugyanakkor jó pszichológus is. Ennek 
segítségével lehet kész arra, hogy felmérje a hallgatóság igényeit.

A zsűri végül díjazta a legpezsgőbb produkciót, a legüdítőbb 
előadást, de Stílus-, Ritmus és Harmónia-díjat is átvettek az arra 
érdemesek a fesztivált lezáró gálán. 

Az egri önkormányzata fontosnak tartja a rangos zenei produk-
ciók támogatását, ezért két különdíjat is felajánlott a verseny-
zőknek, amelyet ezúttal Pintér Lilla és Németh Zsolt vehetett át. 

Emléktáblát avathatnának 
Egerben Széchenyinek
Egerben az elmúlt évszázadok alatt nagyon sok olyan 
személy fordult meg, akik fontos szerepet töltöttek be 
hazánk történelmében. Ezeket a látogatásokat több-
nyire emléktáblák őrzik Rákóczitól, Petőfin át Kos-
suthig. Jövőre lesz 175 éve, hogy Kossuth szavaival 
élve, „a legnagyobb magyar: Széchenyi István” Eger-
ben járt. Erről viszont csak kevesen tudnak, de ezt egy 
emléktábla elhelyezésével orvosolni lehetne.

Egy márványtábla a régi hármas iskola falán annak 
állít emléket, hogy Telekessy püspök 1705. február 
28-án itt fogadta a városba érkező II. Rákóczi Feren-
cet. A Foglár utcában, a régi papnevelde, a mai Hittu-
dományi Főiskola falán pedig egy másik tábla hirdeti, 
hogy 1844. február 18-án az egri kispapok e házban 
látták vendégül Petőfi Sándort. Néhány száz méterrel 
arrébb, az Érseki Palota udvarán, 1849. március 31-
én az erkélyről hangzottak el Kossuth Lajos az itt el-
helyezett emléktáblán is megörökített szavai: „itt nem 
hirdetni, itt csak tanulni lehet a hazafiságot”. 

Egerben az elmúlt évszázadok alatt nagyon sok olyan 
személy megfordult, akik fontos szerepet töltöttek be 
hazánk történelmében. Ezeket a látogatásokat több-
nyire emléktáblák őrzik. Kiss Péter könyvtáros szerint 
egyvalaki, Kossuth szavaival élve, a „legnagyobb ma-
gyar”, vagyis Széchenyi István táblája azonban még hi-
ányzik. Pedig jövőre lesz 175 éve, hogy Egerben járt. Az 
1845. szeptember 28-án tett líceumi látogatásáról és a 
Bazilikáról a naplójában is írt. Széchenyit Lévai Sándor, 
akkori oldalkanonok látta vendégül.  

A látogatásnak több mint egy év múlva lesz a 175. 
évfordulója. Erről akár egy márványtábla elhelyezé-
sével is megemlékezhetnének Egerben, az egyébként 
róla elnevezett utcán.

Lakossági fórum – Településrendezéssel kapcsolatban értekeztek a városházán
Minden félévben fórum formájában is lehetőséget kapnak az egriek arra, hogy felmerülő észrevételeiket, javaslataikat megvitathassák a város közigazga-
tási területét érintő településrendezéssel kapcsolatban. Legutóbb a városháza üvegtermében több városrésszel kapcsolatban is választ kaptak kérdéseikre. 

az, hogy ne egy tökéletesen ismeretlen, bizonytalan jövőkép 
felé induljon el a városunk. Eger fejlődését minden, a váro-
sunkba érkező vendég elismeri, számos pozitív visszajelzést 
kapok magam is.  Jó szokássá vált az elmúlt években az  is, 
hogy az Országgyűlés elnöke, valamint a Külgazdasági  és 
Külügyminisztérium is szívesen irányítja Egerbe a külföldi 
delegációkat: házelnököket és diplomaták csoportjait egy-
egy napos kirándulásra. Ez sem véletlen, mint ahogyan a tu-
rizmusban tapasztalt, örömteli folyamat sem az. Hogy egy 
példát mondjak: azzal, hogy az önkormányzat Eger vonzó 
értékeit fejlesztette, lehetővé vált a helyi vállalkozások köré-
nek bővülése. Ezt igazolja, hogy 2013-ban 285 nyilvántartott 
szálláshely volt a városban, míg 2018. végére ez a szám 524-re 
nőtt.
Nem  gondolom  tehát,  hogy  bármely  egri  polgár  azzal 

akarja izgalmassá tenni a hétköznapjait és családjának éle-
tét, hogy azt mondja: lássuk csak, mi sül ki abból, ha most 
letérünk az eddigi útról! A nagy kérdés ugyanis éppen ez: 
megmaradunk-e azon a fejlődő pályán, amely az eddigi, szép 
eredmények után is a gyarapodást, az életminőség folyama-
tos javulását jelenti.

– Ez már-már úgy hangzik, mint egy választási prog-
ram… 

–  Azokat a célokat, amelyeket a következő évekre meg-
fogalmazok és az egriek elé tárok, nem a figyelemfelkeltés 
önös szándéka, vagy a szenzációhajhászás  jelölte ki. Egri 
vagyok, itt élek: 8 év alpolgármesteri és 13 év polgármeste-
ri munkám tapasztalatából, valamint az egriek folyamatos 
visszajelzéseiből kiindulva végzem ezt a felelősséggel járó 
munkát. Mindez számomra szívvel-lélekkel végzett hiva-
tás, sőt, nem túlzás: életforma is. Amit tőlem várhatnak, az 
nem más, mint a közösen elért, komoly eredményeinken 
alapuló városirányítás, a következetes, kiszámítható szak-
mai munka. Végigvisszük az ismert, világos irányt mutató 
fejlesztési programokat, mindezt felelősen tudom vállalni. 
Nem kívánom az egrieket bizonytalanságot hozó személyi 
kérdésekkel, ezernyi kérdőjellel és zsákbamacska játékkal 
„szórakoztatni”, az önkormányzati munka ugyanis mind-
annyiunk  életéről  és  gyermekeink,  unokáink  jövőjéről 
szól. Jelenleg biztos az utunk, fejlődő pályán vagyunk, s ha 
összefogunk, messziről elkerüljük a zsákutcákat, a bizony-
talanságot. 
Ahhoz,  hogy az eddigi,  közös erőfeszítéssel elért ered-

ményeket meg tudjuk tartani, higgadtságra, a folyamatos 
párbeszéd  folytatására  van  szükség.  Ebben  továbbra  is 
együttműködünk  a  civilekkel,  a  vállalkozókkal  és  a  kü-
lönböző  szakmák  képviselőivel,  a  fiatalokkal,  a  történel-
mi egyházakkal és mindazokkal az aktív egri polgárokkal, 
akik eddig is elmondták véleményüket a különböző fóru-
mokon,  kutatások,  felmérések  alkalmával.  Nagy  élmény 
számomra az, hogy  látom a helyben élő polgárok segítő-
készségét és aktivitását a  Felsőváros Csillagai projektünk 
kapcsán,  a  Szaláért  Tevők  Csoportjánál,  vagy  épp  a  kö-
zösségi  tervezésen alapuló, CLLD programunkban. Ez  jó 
irány,  fontos, hogy minél  több cselekvő közösséggel  tud-
junk  együttműködni.  A  városvezetőknek,  képviselőknek 
pedig tudniuk kell ezeket az erőket, véleményeket, célokat 
összegezve, határozott és felelős döntéseket hozni. Ilyen, a 
már meglévő dinamizmust, lendületet megtartó munkára 
van szükség az önkormányzatnál azért, hogy a lehető leg-
jobban tudjuk szolgálni az egriek boldogulását: az egriek-
kel együtt, az egriekért.

A legutóbbi lakossági fórumon felvetett témák többsége a város középső és déli te-
rületeit érintette. Ilyen volt például a Kertész utca 161. és 163. szám alatti ingatla-
nokkal kapcsolatos közterületi szabályozás korrekciós terve. A fórumon elhangzott, 
hogy a módosítás a közterület rovására történik, ezért azzal a lakosoknak nincs 
teendője. A város főépítésze, Rátkai Attila azt mondta: tervezik a Kertész utca tel-
jes rekonstrukcióját, amely kerékpárút és zöldsáv kialakítását is magában foglalja.  
Ezzel az útszakasz zsúfoltságát szeretnék enyhíteni, megoldva ugyanakkor a két 
keréken közlekedők biztonságát.

Felmerült még a Nagykőporos út két oldalán lévő pincés övezetek egységesítése is. 
A városi főépítész ezzel kapcsolatban elmondta: itt övezeti átsorolás történik. Ameny-
nyiben valaki itt szeretne lakóépületet építeni, ezt akkor teheti meg kitétel nélkül, ha a 
rendelkezésére álló terület nagyobb, mint 1500 m2. Ez alatt pedig csak kiegészítő tevé-
kenységként épülhet lakóház. Például, ha egy pince is található a telken. Tehát bizonyos 
korlátok mellet a módosítás kisebb telkeken is lehetőséget biztosít lakásépítésre.

Két egyházi tulajdonú területet is érintenek a településrendezési módosítások. 
Az egyik, hogy megteremtik a Servita templom melletti zárványtelek hasznosí-
tási feltételeit. A másik pedig a Lajosvárosban, a templommal szemben található 
volt 7-es iskola telkét érinti, ahol korábban egy társasház építését tervezték, végül 
azonban ez nem valósult meg. A terület később egyházi tulajdonba került, így arra 
most plébánia és társasház építését tervezik. 

Rátkai Attila főépítész szerint ezekre a lakossági fórumokra azért van szükség, 
mert idővel a korábban meghatározott szabályozási elemek elavulhatnak, illetve 
felmerülhetnek jogos, támogatható, de a korábbi szabályozás miatt nem kellően 
rendezett igények. A fórumon felmerült igények a közgyűlés elé kerülnek, amely 
először elvi állásfoglalást tesz arról, hogy az igényelt változtatás támogatható-e. 
A testület ez után két fordulóban adja meg a jóváhagyást és ha szükséges, módo-
sítja a településrendezési rendeletet. A fordulók között azonban ismét lakossági 
fórumot tartanak. Ezt követően nyolc napig tehetnek a lakosok írásban észrevételt.
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Aláírásgyűjtés

KÉT TÉMÁBAN IS 
NÉPSZAVAZÁST 
SZERETNE AZ EVE
Aláírásgyűjtésbe kezdtek az Egységben a Városért Egye-
sülethez csatlakozott ellenzéki politikusok, hogy kikér-
jék az egriek véleményét az egy órás ingyenes belvárosi 
parkolásról, illetve az elektronikai hulladékfeldolgozó 
létesítésének megakadályozásáról.

Közérzetjavító intézkedésként egy óra ingyenes parkolást 
szeretne biztosítani az egrieknek a belvárosban Mirkócz-
ki Ádám. A Jobbikos képviselő, aki egyben az Egységben 
a Városért Egyesület polgármesterjelöltje is azt mondta: 
más megyeszékhelyeken már jól bevált minták alapján 
akarják kialakítani a rendszert. Emlékeztetett arra is: a 
témában már korábban is szerette volna elérni a népsza-
vazás kiírását, de azt a Helyi Választási Bizottság elutasí-
totta. 

A teljes mértékben tiltó jogszabályi környezet és egy 
mindössze tizenöt főt megmozgató lakossági fórum után 
második témaként az elektronikai hulladékfeldolgozó 
megalakulásának megakadályozásához kérné az egriek tá-
mogatását. Azt mondta: „Az elektronikai hulladékfeldolgozó 
leendő indítását mi népszavazás útján is szeretnénk megaka-
dályozni, mivel ezt nem lehet, most egyfajta nyomásgyakorlás 
miatt, az egri lakosokhoz fordulunk, hogy önkéntes alapon 
támogatólag, vagy éppen ellenzőleg írjanak nekünk alá”.

Az Egységben a Városért Egyesület tagjai ugyanakkor 
ígéretet tettek arra: ha ősszel megkapják a választók bi-
zalmát, akkor minden fontosabb kérdésben népszavazá-
sokon kérik ki az egriek véleményét.

Farkas Örs: túlhaladott témákat vett újra 
elő az ellenzék

Rástartolt a kampányra 
az EVE
Farkas Örs politikai elemző szerint az Egységben a Váro-
sért Egyesület az aláírásgyűjtésével túl hamar elkezdte a 
kampányt az őszi önkormányzati választásokra. A Mirkó-
czki Ádám által megfogalmazott témák ugyanakkor nem 
újszerűek, hiszen már korábban több alkalommal is pró-
bált helyi népszavazást kezdeményezni parkolási ügyben. 
Ezek a kísérletek azonban rendre sikertelenek voltak, 
mert azokat a Helyi Választási Bizottság szabálytalanság 
miatt elutasította.

Farkas Örs politikai elemző, az Oeconomus Gazdaságku-
tató igazgatója szerint az ellenzék túl hamar rástartolt az 
önkormányzati választási kampányra, mert a nyári hóna-
pok nem alkalmasak arra, hogy a választókkal személye-
sen találkozzanak. A nyár közepén ráadásul a legkevésbé 
kíváncsiak ilyen témákra – mondta ezt azzal kapcsolatban, 
hogy az Egységben a Városért Egyesület polgármesterje-
löltje, Mirkóczki Ádám bejelentette: aláírásgyűjtésbe kez-
dett az egriek napi egy óra ingyenes belvárosi parkolásá-
ért és az elektronikai hulladékfeldolgozó elindulása ellen. 
A politikai elemző kiemelte azt is: a Mirkóczki Ádám által 
megfogalmazott témák túlhaladottak. Véleménye szerint 
az időlegesen összeállt ellenzéken látszik az ötlettelenség 
és a tanácstalanság. Ezt támasztja alá az is, hogy Mirkóczki 
Ádám korábban már több alkalommal is próbált népsza-
vazást kezdeményezni az egri parkolás ügyében, ezeket 
azonban a Helyi Választási Bizottság elutasította. Mirkóczki 
pedig a rendelkezésére álló időben még csak nem is felleb-
bezett a döntés ellen. „Már túl vagyunk ezeken az ügyeken, 
lejárt lemez. Csak politikai célok vannak ebben a kezdemé-
nyezésben” – hangsúlyozta Farkas Örs.

Arra reagálva, hogy az Egységben a Városért Egyesület 
politikusai azt hangoztatták: minden nagyobb kérdésben 
helyi népszavazást tartanának a városban, a politikai elem-
ző azt mondta: érdekes, hogy éppen Mirkóczki Ádám kez-
deményezi ezt, aki a többi ellenzéki párttal együtt mindig a 
kormány konzultációival szemben foglalt állást.

Magyar Falu Program
Szélesre tárultak a lehetőségek

A megyében tizennyolc egyházközség, valamint hu-
szonnégy önkormányzat kap támogatást a Magyar Falu 
Program keretein belül. A projektre 2019-ben országos 
szinten összesen 150 milliárd forint áll rendelkezésre, 
amelyet teljes egészében az ötezer fő alatti települések 
fejlesztésére fordítanak.

Első körben a közösségi terek kialakítására, a másodikban 
pedig orvosi rendelők, szolgálati lakások és orvostechni-
kai eszközök beszerzésére pályázhattak az önkormányza-
tok és az egyházak a Magyar Falu Program keretein be-
lül. A kormány döntése értelmében idén összesen 150 
milliárd forint áll rendelkezésre a projektre. Ezen belül a 
közszolgáltatások fejlesztésére 75, a mellékút hálózat ja-
vításra 50, míg a lakhatást segítő falusi CSOK-ra 25 milli-
árd forintot szánnak. A tisztán hazai forrásból támogatott 
program célja, hogy megállítsa és ahol lehet, visszafordítsa 
a falvakból való elvándorlást, javítsa a lakhatás, a munká-
ba járás körülményeit és a közszolgáltatások színvonalát. 
Heves megyében 24 település és 18 egyházközség nyert 
támogatást a pályázat segítségével. Többek között, Felső-
tárkány, Noszvaj, Kerecsend, Tiszanána és Bélapátfalva. 

Juhász Attila Simon a 
Heves Megyei Közgyűlés 
Fidesz-KDNP-s képviselő-
je azt mondta: a Magyar 
Falu Programban nagyon 
gyors és rugalmas döntési 
rendszer van. A meghir-
detetteknek megfelelően 
hatvan napon belül meg-
születtek a támogató dön-
tések, ami nagyon nagy 
előny a kistelepülések 
szempontjából, hiszen sok 
településnek okoz gondot 
az önerő teljesítése vagy a 
pályázatok előfinanszírozása. A támogatási szerződés meg-
kötését követően a teljes összeg ott lesz a települési önkor-
mányzat vagy a nyertes egyházi pályázó számláján. 

A Magyar Falu Program összesen hazai 2887 települést 
érint. 2020-ban pedig elindul egy új pályázati lehetőség az 
ötezer fő feletti települések fejlesztésére is.

Nem csatlakozik a Mi Hazánk Mozgalom 
az Egységben a Városért Egyesülethez

Bognár Ignác:  
„A liberális mocsok is elegendő 
az embereknek”
Semmi esélyt nem lát az Egységben a Városért Egyesület-
hez való csatlakozásra Bognár Ignác. A Mi Hazánk Mozga-
lom képviselője a TV Eger kérdésére azt is elmondta: je-
lenleg is zajlanak az egyeztetések arról, hogy az októberi 
helyhatósági választásokra saját polgármesterjelöltet állí-
tanak és a listás hely érdekében meghatározzák a körze-
tekben induló képviselőjelöltjeiket. 

Nem hajlandó meghasonulni önmagával és a Jobbik koráb-
ban hangoztatott filozófiájával Bognár Ignác. A Jobbikból 
kilépő, majd a Mi Hazánk Mozgalom tagjává váló önkor-
mányzati képviselő azt mondja: „amit kimondtunk azt úgy 
is éreztük, és én így érzem mai napig is”. Hozzátette azt is: 
nem lát esélyt arra, hogy csatlakozzanak az Egységben a Vá-
rosért Egyesülethez, aminek már most tisztán látszik, hogy 
ki a leggyengébb láncszeme. „Hogy ki mikor fog egymással 
konfrontálódni azt mi kívülről nem tudhatjuk. Valószínűleg 
már most meg vannak, hiszen olyan pozíciókat is fognak itt 
majd lebegtetni maguk előtt, amiket vagy megszereznek, 
vagy nem. Matematika szempontjából elfogadható ez a gon-
dolat, erkölcsileg vállalhatatlan” – hangsúlyozta.

Bognár Ignác elmondta azt is: egyeztetnek arról, hogy eset-
leg saját polgármesterjelöltet állítanak az októberi helyható-
sági választásokon és a listás hely érdekében mindenképpen 
szükséges a saját jelöltek megnevezése a körzetekben is.

Az Európai Parlamenti választásokon meglepően jól szerep-
lő Momentumot egy „különleges fajzatnak” tartja, amely a 
szemében leírta magát. „Jelentősen arattak az EP választáson, 
szerintem mindenkit meglepve. Én magam is, de ezek szerint 
ilyen a világ, tehát lehet, hogy mi vagyunk egy kicsit burokban 
és azt hisszük, hogy csak a nemzet, a nemzettudat. Nem! A li-
berális semmi, mocsok is elegendő az embereknek” – mondta. 

Az Egerben kialakított szivárványkoalícióra visszatérve úgy 
látja: a Fidesz alakította ki azt a helyzetet, amit a baloldali 
tömörülés a Jobbikkal együtt felvállalt. Minden esetre örül 
annak, hogy feloszlatták, majd nélkülük szervezték újjá a 
Jobbik egri szervezetét, így nem kell magyarázkodniuk vagy 
meghasonulniuk önmagukkal.
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AMIRŐL BESZÉLNEK

„Folytatni kell a fejlesztések megyei koordinációját, és még 
nagyobb hangsúlyt kell helyezni a településeken élő embe-
rekkel valamint a polgármesterekkel folytatott párbeszédre- 
mondta Dr. Juhász Attila Simon. Hangsúlyozta azt is: Heves 
megye az elmúlt években fejlődő pályára állt, és a legfon-
tosabb cél, hogy ez a fejlődés a megye minden településén 
tovább erősödjön, hiszen sok még a tennivaló, remek, meg-
valósításra váró tervekkel rendelkeznek a településvezetők.

Az elnökjelölt kiemelte, hogy még augusztusban a polgár-
mesterekkel közösen megyejárásba kezd majd a Fidesz.

A Fidesz-KDNP Heves megyei közgyűlési jelöltlistája a 
következő: 1. Dr. Juhász Attila Simon, 2. Tóth Csaba, 3. 

Szabó Róbert, 4. Csík Balázs, 5. Kovács Béla, 6. Tuza Gá-
bor, 7. Szepesi Ádám, 8. Kómár József, 9. Rozmán Éva, 
10. Nagy Csaba, 11. Jakab Tamás, 12. Forgó Gábor, 13. Pá-
linkás Péter, 14. Dr. Ördög István, 15. Oláh Ferencné, 16. 
Farkas Sándor, 17. Dr. Gondos István, 18. Eged István, 19. 
Köves Gáborné, 20. Tóthné Szabó Anita, 21. Bátori István, 
22. Herman István, 23. Paulenka Richárd, 24. Balog Mar-
gó, 25. Bíró Edit, 26. Szaniszló László, 27. Teréki István 
Csaba, 28. Oroján Sándor, 29. Mudriczki József, 30. Bara-
nyi Dániel, 31. Dr. Tóth József, 32. Dáné Zsolt, 33. Csőgér 
Bálint, 34. Tímár Dávid, 35. Maksa Mátyás, 36. Szénási 
Gézáné, 37. Bodnár Ivett. 

Gulyás Gergely  elmondta: a Magyar Kormány a környe-
zetvédelem oldalán áll és más szennyeséből sem kér. Ezért 
döntött úgy, hogy a magyar szennyvíziszap bőven elegen-
dő a magyar termőföldnek, ezért nincs szükség külföldről 
szennyvíziszap behozatalára. Hozzátette: az ezzel kapcsola-
tos engedélyek felülvizsgálatát megkezdik és a hatóságok 
azt is ellenőrzik, hogy az eddigi behozatal az engedélyek 
szerint történt-e. Elmondta, a tilalomra az áruk szabad 
áramlásának uniós alapelve miatt nincs lehetőség, de a 
magyar hatóságok az engedélyek kiadásakor szabhatnak 
olyan feltételeket, amelyek lehetetlenné teszik a szenny-
víziszap behozatalát.

Nyitrai Zsolt  visszaemlékezve a tavalyi ünnep megnyitójá-
ra azt mondta: „Egy esztendővel ezelőtt ezen a színpadon 
mondtam azt, hogy az Egri borvidék is 
van olyan komoly borvidék, hogy megér-
demel egy önálló borospalackot. Az azóta 
eltelt hónapokban az egri szőlészek és bo-
rászok, az Egri Borműhely szervezésében 
megalkották az Egri borvidék borospa-
lackját. Egy olyan palackot, amely száz kö-
zül is megismerszik és a nyakán dombor-
nyomással rajta van az egriek világsikere, 
az 1552-es év, mikor is őseink megvédték 
az egri várat. Örömmel jelentem, hogy 
ebből a palackból már több mint 200.000 
db gyártásba került, s immáron 12 egri 
borászat csúcsminőségű borával találkoz-
hatunk idén ősztől az üzletek polcain”.

A XXIII. Bikavér Ünnep megnyitóján 
Simkó Zoltán Eger Város Hegyközségének elnöke a közössé-
gek ünneplésének fontosságát hangsúlyozta. Hiszen a Bikavér 
Ünnepen a két borkedvelő tábor, a borászok és a borszerető 
nagyközönség találkozhat egymással. Ahogyan a közösség 
erejét emelte ki rövid beszédében Ternyák Csaba egri érsek is.

Az ünnep díszvendége volt Tarlós István Budapest fő-
polgármestere, hiszen a jelenlegi országhatárokon belül a 
fővárosnak Eger az egyetlen testvérvárosa, ahová mindig 
örömmel látogat el, kiváltképp mivel egri nagyapja révén 

Különleges palack mellé egyedi 
borospoharat!
Ha már van egy szép, önálló borospalackunk, miért ne lehetne egy önálló borvidéki borospoharunk is? Ezúton 
szeretném felkérni az egri borászokat egy különleges pohár megalkotására, hogy év végén a borszenteléskor már 
az új palackból, az új borvidéki borospohárba tölthessük a finom nedűket – mondta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki 
megbízott, Eger és térsége országgyűlési képviselője a XXIII. Egri Bikavér Ünnep megnyitóján.

személyes kötődése is van városunkhoz. Beszédében emlé-
keztetett arra is: 2017 óta az Egri Bikavér a főváros bora.

Habis László polgármester ugyanakkor 
arról beszélt: a magyar bor márkakoncep-
ciójának kidolgozásában élen járnak az 
egriek. „Elődeinktől egy nagyszerű várost 
örököltünk, s azon dolgozunk, hogy ez a 
város legyen még szebb, még vonzóbb és 
még szerethetőbb”- fogalmazott. Hozzá-
tette azt is: „ennek a munkának az ered-
ményeit látjuk minden nap és  büszkék 
vagyunk arra, hogy Eger városában tavaly 
660 ezer vendégéjszakát töltöttek el az 
ide látogatók, ezzel a 23 megyei jogú vá-
ros között a leglátogatottabb város és a 
legnépszerűbb megyeszékhely lettünk”.  
Az egri borászok sikereit méltatva em-
lékeztetett arra, hogy Európa élvonalába 

tartoznak, amit igazol az idei Bordeaux-i borversenyen elért 
8 arany- és 4 ezüstérem is, mely a magyar borászok által elért 
eredmény 50 százaléka.

A hagyományoknak megfelelően a megnyitón elismerték 
a helyi szakemberek munkáját: a 2018-as év Egri szőlőter-
melője Balázs András lett, Tóth Istvánné az év bortermelője, 
Darvas Roland pedig 2018 egri borgasztronómusa. Emellett 
7 kategóriában díjazták 36 termelő beküldött bormintáját, 
illetve egy különdíjat is átadtak.

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége 
országgyűlési képviselője ugyanakkor úgy fogalmazott: „az 
eger szó lá ti lerakó ügye a kilátástalan helyzetben lévő ellenzék 
rossz indulatú hangulatkeltése miatt került napirendre. Ezzel 
riogattak, mivel építeni nem tudnak”. Emlékeztett korábbi kije-
lentésére is, miszerint , amíg ő a térség országgyűlési képviselő-
je, addig garantálja, hogy ilyen lerakó nem épülhet Egerszó lá-
ton. Most ezt az elhatározását a kormány is megerősítette. 

A döntéssel kapcsolatban örömét fejezte ki Horváth László, 
a gyöngyösi választókerület országgyűlési képviselője. Mint 
mondta, az üzem a környékbeli utakat, gyógyvizeket, szőlőket, 
a turizmust és a lakosság egészségét is veszélyeztethette volna.

BETILTJA A KÜLFÖLDI SZENNYVÍZISZAP 
BEHOZATALÁT A KORMÁNY
A szennyvíziszap külföldről történő behozatalát a magyar hatóságok a jövőben nem fogják engedélyezni – közölte Gu-
lyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A heves megyei települések további fejlődése a cél
Dr. Juhász Attila Simon a Fidesz-KDNP megyei közgyűlési elnökjelöltje

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Országos Választmánya megerősítette a párt Heves Megyei Választmányának dön-
tését a párt megyei közgyűlési listájáról, melyet dr. Juhász Attila Simon, Felsőtárkány polgármestere, megyei képviselő 
vezet. Ezzel ő lett a Heves Megyei Közgyűlés elnökjelöltje a Fidesz és a KDNP részéről.
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Egy idegen nyelv elsajátítását nemcsak lehet, de érdemes is elkezdeni egészen ki-
csi korban, ezt jól példázza a Benedek Elek Óvoda, ahol 2012 óta magyar és angol 
nyelven egyaránt folyik a nevelés. Az ötlettel egy Angliából Egerbe költöző házas-
pár kereste meg az intézményt, ahol kedvező fogadtatásra talált a felvetés.

– Örültem a dolognak – mondja Gál Judit, az óvoda vezetője –, mert a gyere-
kek ilyen kicsi korukban szinte szívják magukba az információkat, ami érvényes a 
nyelvtanulásra is. A nyelvoktatást természetesen nem úgy kell elképzelni, hogy az 
ovisaink elkezdenek különböző kifejezéseket megtanulni. Inkább úgy zajlik, mint-
ha egy olyan családról lenne szó, ahol az apuka és az anyuka más-más nyelven 
beszélnek a gyerekeikhez, akik szinte észrevétlenül sajátítják el az ismereteket. 
Ráadásul a mi angol házaspárunknak, Erikának és Paulnak köszönhetően a gye-
rekek úgy kerülnek ki tőlünk, hogy remek a kiejtésük. Mivel a jövőben is ezt az 
utat szeretnénk járni, ezért az új kollégák felvételekor is az angolul jól beszélőkben 
gondolkodunk. Így amikor Erika és Paul nincs, akkor sem áll le az angol nyelvű 
kommunikáció. A kicsik imádják és a szülők részéről is rendkívül kedvező a fogad-
tatás. Ami nem véletlen, hiszen ha a gyermekeik például egy két tanítási nyelvű 
általános iskolában szeretnék folytatni az angol tanulását – amire most már Eger-
ben is van mód –, sokkal kedvezőbb helyzetből indulhatnak, mint mások.

Az egri Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi Sebestyén Magyar–Angol Két 
Tanítási Nyelvű Tagiskolája kiváló lehetőséget nyújt a már iskolaérett gyermekek 
számára, hiszen az elmúlt tanévben itt is elindult ez az oktatási forma. 

– A két tanítási nyelvű képzés gondolata már évekkel korábban megfogalmazó-
dott bennünk – meséli Angyal Mónika, az intézmény angol nyelvi szaktanára –, 
de akkortájt még csak emelt szintű képzés indítására volt módunk. A 2018/2019-
es tanévben teremtődött meg a lehetőség a két tanítási nyelvű oktatásra. Hosszú 
távon gondolkodunk, így látjuk az idegen nyelv elsajátításának fontosságát, nem 
különben az erre vonatkozó igényt is a szülők részéről.

Mint Angyal Mónikától megtudtuk, minden évfolyam mindkét osztályának fél-
fél csoportjában zajlik két tannyelvű képzés, ami évfolyamonként 30 diákot jelent. 
Alsó tagozatban a tanulóknak összesen 9 angol nyelven vezetett órájuk van, ame-
lyek közül hármat angol szakos tanárok tartanak. A gyerekek az oktatás során – a 
korosztályuknak megfelelően – ténylegesen a nyelvet tanulják. Ezt egészíti ki angol 
anyanyelvű tanár vezetésével két lektori óra, ahol főként a célnyelvi kommunikáció 
dominál. Emellett a környezetismeret, az életvitel és gyakorlat (közismert nevén: 
technika), valamint a vizuális kultúra (rajz) tanórák folynak angol nyelven heti egy-
egy, illetve két órában. Terveik szerint felső tagozatban a heti 3+2 angolórát célnyelvi 
civilizáció, informatika és egy természettudományi tantárgy egészíti ki.

– Az elmúlt tanév tapasztalatai alapján elmondható – teszi hozzá a szaktanár 
–, hogy a diákok remek teljesítményt nyújtottak. Zömük könnyen vette a tananya-
got, függetlenül attól, hogy korábban részt vett-e angol nyelvi képzésen, vagy 
sem. Örömmel és lelkesen dolgoztak, és tanév végére már nem okozott gondot 
számukra az angol nyelven vezetett órák követése sem.

Angyal Mónika kolléganője, Ország Andrea angol nyelvi szaktanár, az ide-
gen nyelvi munkaközösség vezetője szerint az új oktatási forma elindítását az a 
meggyőződésük vezette, hogy a mai világban az idegen nyelvek ismerete jócskán 
megkönnyíti az emberek életét. Elég itt csak a munka világában való boldogulásra 
gondolni. Sőt, mire a mai fiatalok eljutnak odáig, hogy állást keressenek, addigra 
már nem is lesz elég pusztán egy nyelvvizsga. Nem beszélve arról, hogy a jövőben 
már a felsőoktatásba sem kerülhetnek be ennek hiányában. Ezért is tartják olyan 
fontosnak a Tinódiban, hogy a gyerekek már akkor elkezdjenek nyelvet tanulni, 
amikor azt még csak afféle érdekes játéknak élik meg a mindennapok során.

– Épp ezért – mondja Ország Andrea – évente több alkalommal látogatunk el 
a városi óvodákba, ahol népszerűsítjük a programunkat és minden részletre kiter-
jedő tájékoztatást adunk intézményünk új profiljáról. Ilyenkor lehetőség van kap-

csolatot teremteni a szülőkkel, akik mindig óriási érdeklődéssel fogadják az infor-
mációkat. A tanév folyamán nyílt órákat is tartunk, ahol az apukák és az anyukák 
élőben is láthatják, hogyan folynak a foglalkozások. Hál’ istennek rengeteg pozitív 
visszajelzés érkezik, de mindennél többet mond a hozzánk beiratkozó diákok szá-
ma. Hogy milyen nyelvtudással bírnak a diákjaink, mire végeznek nálunk? Nos, a 
két tanítási nyelvű általános iskolák oktatási irányelvét meghatározó rendelet sze-
rint a 8. évfolyam befejezésére a tanulók legalább 60 százalékának a célnyelvből a 
Közös Európai Referenciakeret B1 szintjét kell teljesítenie, ami a gyakorlatban egy 
középhaladó-alapfokú szintet jelent. Úgy véljük, mindez a tanórákon történő aktív 
részvétellel, a rendszeres gyakorlással – és a szabadidő bizonyos mérvű feláldozá-
sával már alsós korban is – egyáltalán nem irreális elvárás. 

A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumban immár két évtizede, 1999 óta 
folyik angol–magyar tanítási nyelvű oktatás. 

– Ez egy igen népszerű oktatási forma mind a szülők, mind a diákok körében. 
Annak ellenére sokszoros a túljelentkezés minden évben, hogy jóval többet kell ta-
nulni, mint egy normál gimnáziumi osztályban – mondja Kántor Zsolt, az intéz-
mény igazgatója. – A sok munkának rendkívül gyorsan kézzelfogható eredménye 
van, hiszen néhány tárgy idegen nyelven történő tanulásához biztos nyelvtudásra 
van szükség már az első esztendő végére is. Diákjaink mindegyike nyelvvizsgát 
szerez, ami – kevés kivételtől eltekintve – felsőfokú. Ezzel bőven teljesítik azt a fel-
tételt, amelyet a törvény 2020-tól a felsőfokú felvételihez előír. Diákjaink egyéb-
ként jellemzően nem nyelvszakon tanulnak tovább, hiszen a szükséges tudást ezen 
a téren a gimnáziumban már megszerezték, viszont ennek okán sokan választják 
az egyetemek idegen nyelven folyó kurzusait, illetve szereznek ösztöndíjat külföldi 
egyetemekre.

– A két tanítási nyelvű osztályok diákjai az alapozó évben heti 16 órában ta-
nulják az angolt, átlagosan 3-4 szaktanárral, valamint egy angol nyelvi lektorral 
– avat be a részletekbe Halászné Gál Zsuzsanna, a gimnázium angoltanára. – Ek-
kor az osztály három, angoltudás alapján kialakított csoportban dolgozik. Ezek 
átlagosan 9-12 főből állnak, tehát igen hatékonyak. A következő négy tanévben 
két csoportban dolgoznak tovább. A 9-10. évfolyamosoknak angol nyelven 2-3 
beszédgyakorlat, 2 angol nyelvtan és 1 angol lektori órájuk van. Ezen túlmenő-
en angolul hallgatják a matematikát heti 3-4, az informatikát 3, míg a célnyelvi 
civilizációt 2-3 órában. Ez azt jelenti, hogy hetente átlagban 13-16, angol nyelven 
zajló órájuk van a diákoknak. A 11-12. évfolyamon hasonló óraszámokkal dolgoz-
nak, azzal a differenciával, hogy a beszédgyakorlat és nyelvtan nem külön, hanem 
egy tantárgyként szerepel az órarendjükben, heti 4-5 órában. A célunk, hogy az 
intézményünkből a tanulóink felsőfokú nyelvvizsgával távozzanak, ami az egyes 
évfolyamokon – egy-két kivétellel – rendre teljesül is. Ehhez sikeres emelt szintű 

angol érettségire van szükség, illetve, hogy két tantárgy középszintű érettségijét 
a célnyelven tegyék le a diákok. Ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor az érettségi 
bizonyítványuk a felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű. 

Ahogyan a nyelvoktatás, úgy az egri sportoktatás is számtalan lehetőséget 
kínál a diákoknak. Az Egri Városi Sportiskola az utánpótlássport helyi központ-
ja, amely 2001-es fennállása óta hétszer lett az ország legjobb sportiskolája, és 
amelynek 11 szakosztályában 48 edző irányításával közel 500 igazolt versenyző 
dolgozik.

 – Rendkívül sokat elárul a munkánkról – mondja Kovács Géza igazgató –, 
hogy versenyzőink Európa- és világbajnokságokon, Európa- és világkupákon vesz-
nek részt, öregbítve így városunk jó hírét. A nagy álmunk pedig, hogy legalább 
egy sportolónk eljusson az olimpiára. Erre látok is reális esélyt, hiszen sok olyan 
fiúnk és lányunk van, akit válogatott szinten is jegyeznek. Nem keveset kell ezért 
dolgozni, sok tehetséget kell kinevelni, de csak így juthat ki egyszer valamelyikük 
az ötkarikás játékokra. Szerencsére az általános és középiskolákkal kiváló a kapcso-
latunk. Egyfelől, mert minden oktatási intézmény vezetője támogatja a sportot, 
másrészt közös érdek, hogy jó tanuló, jó sportoló fiatalokat neveljünk. 

Ami a sportiskolai sikereket illeti, Kovács Géza szerint aligha lehetnének ennyire 
eredményesek, ha a város vezetése nem szeretné és támogatná a sportoktatást, 
illetve, ha az iskola gárdája nem egy olyan csapat lenne, amelynek a tagjai – edzők 
és gyerekek egyaránt – afféle nagy családot alkotnak. Említést érdemel – mondja 
az igazgató –, hogy a sportiskola edzőinek zöme nem csupán megfelelő szakmai 
képesítéssel rendelkezik, hanem tanári diplomával is.

– De hiába lennének jó szakembereink – teszi hozzá Kovács Géza –, ha a munka 
tárgyi feltételei nem javultak volna. Szerencsére komoly lépések történtek a léte-
sítmények fejlesztése terén: gondolok itt a birkózócsarnok rendbetételére, a sta-
dionbeli rekortán futópálya kialakítására vagy a körcsarnok felújítására. És akkor 
ott van még a felsővárosi sporttelep fejlesztése, ami az egri foci szempontjából 
bír nagy jelentőséggel. De sor kerül a körcsarnok gépészetének, fűtési rendszeré-
nek korszerűsítésére, valamint egy 4-6 pályás futófolyosó létrehozására is. Ha lesz 
megfelelő pályázati lehetőség, úgy az Érsekkertben egy rekortán futókör is készül-
ne, amely elsősorban az amatőröket szolgálná. 

Hogy a tanulást és a versenysportot lehet egyszerre is magas színvonalon űzni 
– ahogyan arra Kovács Géza utalt –, arra jó példa a városi sportiskola ifjú dzsúdó-
sa, Horváth Bence, aki nemrégiben vehette át a Magyarország jó tanulója és jó 
sportolója díjat. A Szilágyi Erzsébet Gimnázium ősztől 12. évfolyamos diákjának 
legutóbb kitűnő lett a bizonyítványa, a sporteredményei pedig ugyancsak kiváló-
ak: hatszoros magyar bajnok. Ezen győzelmekből ötöt egyéniben szerzett, és akkor 
még nem szóltunk az Európa-kupán elért hetedik helyezésről. 

Az idegennyelv-ismeret és a sport 
megalapozhatja a jövőt
Számtalan lehetőséget kínál Eger a két tanítási nyelvű oktatástól a támogatott óvodai úszásig
Aligha kell bárkinek elmagyarázni, hogy az idegennyelv-ismeret és a sport mennyire fontos a fiatal generációk életében. Előbbi – túl azon, hogy 2020-tól a 
felsőoktatásba már csak egy nyelvvizsgán keresztül vezet út – jócskán javítja a munkaerőpiacon való elhelyezkedés esélyeit, míg a sport nem csupán kemény 
munkára, önfegyelemre, kitartásra nevel, hanem az egészség megőrzése szempontjából is kitüntetett szerepe van.  Eger nevelési-oktatási rendszere az óvo-
dásoktól kezdve az általános- és középiskolásokon át a felsőfokú tanulmányaikat végzőkig mindkét területen számtalan lehetőséget kínál.

szerző: stanga istván

(fotónk illusztráció)

(fotónk illusztráció)

(fotónk illusztráció)

A felsővárosi sportpálya (fotó: Vozáry Róbert)
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BOR, MÁMOR, EGER
Rengeteg látogatót vonzott a 
XXIII. Bikavér Ünnep
Immár huszonharmadik alkalommal szervezte meg az egri 
hegyközség a hevesi megyeszékhely és a régió legrangosabb 
borgasztronómiai rendezvényét, a Bikavér Ünnepet. Ezúttal 
az Egri borvidék harminc borászatának százhúsznál is több 
bora, valamint tizenegy étterem harmincegy ételkülönleges-
sége közül válogathattak az érdeklődők. Az ünnepen ingye-
nes koncertekkel és termékbemutatókkal is várták a közön-
séget július 11-től 14-ig az Érsekkertben.

Az Egri Bikavér ünnep az évek alatt a borviék legnagyobb bor-
gasztronómiai fesztiváljává nőtte ki magát. A szervezők célja vál-
tozatlanul az, hogy megmutassák: a vidék szőlészei és borászai 
milyen kiváló nedűket – köztük Bikavéreket – készítenek, ame-
lyek a nemzetközi versenyben is megállják a helyüket. Ebben az 
esztendőben az Egri borvidék harminc borászatának százhúsznál 
is több bora, valamint tizenegy étterem harmincegy ételkülönle-
gessége közül válogathattak az érdeklődők, melyeket kifejezet-
ten a XXIII. Bikavér ünnepre álmodtak meg a séfek.
A hagyományoknak megfelelően idén is klasszikus, illetve su-
perior/grand superior kategóriákban hirdették ki a Fesztivál 
bikavére cím nyerteseit. Míg előbbit az Eszterházy Károly Egye-
tem, utóbbit a Szent Andrea 2016-os évjárata nyerte. A Magyar 
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség tagjai pedig az ételeket és a 
borpárosításokat is zsűrizték. Többek között a tálalásra, újsze-
rűségre és a fine diningra figyeltek. A legjobb borgasztronómiai 
válogatás 2019-ben az Almagyar Érseki Szőlőbirtok Nagyapa 
bora nevű bikavéréhez, illetve az Erla Villa menüjéhez fűződik.
Az ünnepen avatták fel az új borlovagokat is. Az Egri Bikavér 
Borlovagrend három fővel bővült. Ezentúl Bessenyei Viktor, 
Malácsik Tibor és dr. Kovács Tibor is erősíti a testületet.

(fotó: huszár márk)

– Négyéves koromtól dzsúdózom – mondja Bence –, s hogy ilyen eredménye-
sen, az nem kis részben köszönhető annak a nagyszerű légkörnek, ami az egész 
sportiskolára és a szakosztályomra egyaránt jellemző, hiszen tényleg úgy járok 
oda, mintha csak haza mennék.

Sportiskolai sikerekben tényleg nincs hiány, ugyanis a nemrégiben Krakkóban 
megrendezett serdülő birkózó Európa-bajnokságon az Egri Vasas– EVSI versenyzői 
közül kötöttfogásban a 85 kilósok között Borosi Henrik ezüst-, míg a lányok 66 kilós 
súlycsoportjában Osváth Nagy Noémi bronzérmet szerzett. 

–  A korábbiaknál népesebb és erősebb mezőnyben kellett helytállniuk a ver-
senyzőinknek – mondja Gyöngy Attila, az EVSI birkózó szakosztályának veze-
tőedzője –, ami még értékesebbé teszi ezeket a helyezéseket. A szakember úgy 
látja, mindez nem utolsó sorban a feltételek javulásának köszönhető, hiszen jobb 
körülmények között több gyerek választja a birkózást, ha pedig szélesedik a ver-
senyzői „piramis” alja, az nagyobb esélyt jelent arra, hogy a csúcsán megjelenik 
majd egy-két kiválóság.

Egerben azok a gyerekek megtalálják a számításaikat, akik a közoktatási rend-
szer keretében szeretnének olyan helyre lelni, ahol a sportnak kiemelt szerepe 
van. Ilyen a Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola, amelynek igazgatója, 
Kékesi László szerint az általa irányított oktatási intézmény célja nem az, hogy 
élsportolókat neveljen, hanem, hogy módot adjon a diákoknak arra, hogy akár 
azzá váljanak.

A dr. Bárány István Sportuszoda és a Bitskey Aladár Uszoda (fotó: Vozáry Róbert)

– A sportbeli megmérettetések révén a tanulóink megtanulják kezelni a kihívá-
sokat, a sikereket és a kudarcokat – mondja Kékesi László –, ami a személyiségük 
fejlődése szempontjából komoly haszon. A versenyszerűen sportoló fiataljainkat 
abban segítjük, hogy mind a sportban, mind a tanulásban megállják a helyüket. 
Remek kapcsolatot alakítottunk ki a városi sportegyesületekkel, így különösen a 
sportiskolával és a vízilabda klubbal. Ami az intézményünkből kikerülő diákok jö-
vőjét illeti, több mint 80 százalékuk gimnáziumokban tanul tovább, a legkitartób-
bak pedig középfokú tanulmányaik mellett is folytatják a sportot, sikereket elérve 
országos és nemzetközi versenyeken egyaránt.

Ha már sport, akkor Egerben megkerülhetetlen a vízilabda és az úszás. Mint 
Szécsi Zoltán, az Egri Vízilabda Klub ügyvezető elnöke elmondta, noha jelenleg 
is több mint háromszáz fiatallal foglalkoznak a különböző korosztályokban, ez a 
szám rövidesen akár 400 fölé emelkedhet, köszönhetően a feltételek javulásá-
nak, így például a Bárány uszoda megújulásának. De ezt a célt szolgálja annak a 
sátornak a létrehozása, amely telente is megfelelő körülményeket biztosít majd 
az edzésekhez. A háromszoros olimpiai bajnok úgy véli, amennyiben a városban 
létrejön a Nemzeti Úszó és Vízilabda Központ, akkor az a vízi sportágak olyan fel-
legvárává teheti Egert, amely még a fővárossal is vetekedhet.

A korábbiaknál jobb feltételrendszert, a rendelkezésre álló vízfelület számot-
tevő megnövekedését hangsúlyozza Petrovai Márton, a felnőtt férfi pólósok 
másodedzője, utánpótlásedző is, hozzátéve: az ifjú egri pólósok azért is szerencsés 
helyzetben vannak, mert nemcsak sokszoros olimpia bajnokokkal találkozhatnak 
naponta az uszodában, hanem olyan mai sztárokkal is, mint amilyen például 
Hosnyánszky Norbert. A szakember nagyon hasznosnak ítéli, hogy a város ilyen 
mértékben támogatja a gyerekek úszásoktatását, hiszen – mint mondja – a sport 
nemcsak sok-sok mindenre megtanít, de az egészség megőrzése szempontjából is 
nélkülözhetetlen.

Kovács Ottó, az Egri Úszó Klub elnöke és vezetőedzője egyetért ezzel és kieme-
li, hogy kuriózumnak számít, hogy egy önkormányzat ilyen mértékben támogatja 
az úszósportot. Egerben ugyanis az önkormányzat támogatásával már óvodás 
kortól lehetőség van szakoktatókhoz eljárni úszásoktatásra, de az országban egye-
dülálló módon lehetőség van érettségi vizsgát is tenni úszásból. A szakember úgy 
gondolja, mindez azzal az előnnyel is jár, hogy a jó szemű edzők felfigyelhetnek 
egy-egy olyan tehetséges apróságra, aki az óvodai úszás nélkül elkallódott volna 
ezen sportág számára. Mint a Kovács Ottó elmondta, mostanság 120-130 verseny-
zőjük van, ám az edzők mellettük évről évre 350-400 olyan óvodást is tanítanak, 
akik oktatását a város hathatósan segíti. A szeptemberben induló foglalkozások-
nak köszönhetően a kicsik már néhány hónap múlva olyan szintre jutnak el, hogy a 
versenymedencében is képesek biztonsággal leúszni egy hosszt.
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– Gondolom, a fiatal kora az oka, de amikor – készülve 
erre a beszélgetésre – információkat kerestem Önről, nem 
túl sok dolgot találtam. Ám az rögtön szembe tűnt, hogy a 
kórház hagyományos, Markhot Ferencről elnevezett pályá-
zatán vagy két éve első helyezést ért el az orvosi kategóriá-
ban. Érdekelne, hogy miről szólt a pályázati anyaga, illetve, 
hogy mit szólt a sikerhez?

– Természetesen örültem – mondja dr. Szaniszló Dóra –, 
ám akkor sem bánkódtam volna, ha esetleg nem én végzek 
az élen. Ami a pályázatot illeti, abban általában mindenki 
egy-egy érdekes esetet dolgoz fel. Olyat, ami mások számára 
is tanulságos lehet. Az anyagomnak az volt a címe, hogy Egy 
gyakori kórokozó, egy ritka kórkép. Infektológusként külön-
böző kórokozókkal – baktériumokkal, vírusokkal – foglalko-
zom, amelyek mindegyikéről tudjuk, hogy a jelenlétük a legy-
gyakrabban milyen betegségekhez vezet.  Előfordul azonban, 
hogy valamelyik olyan különleges kórképet produkál, amely-
lyel a szakirodalomban sem nagyon sűrűn lehet találkozni. 
Na, egy ilyen ritkább esetet dolgoztam fel a pályázatomban.

– Ugorjunk vissza kicsit az időben. Amikor a középisko-
lában dönteni kellett a továbbtanulásról, miért az orvosi 
egyetemet választotta? Vagy mindig is erre a pályára készült? 
Esetleg van olyan a családban, aki ezt a hivatást gyakorolja?

– A szüleim abszolút mással foglalkoznak, ugyanakkor a 
testvérem – aki három évvel utánam végzett az egyetemen 
– szintúgy orvos lett, a mentőknél dolgozik. Hogy miért vá-
lasztottam a gyógyítást? Az igazság az, hogy ez a döntés kicsit 
még az én számomra is váratlan volt, ugyanis mind az általá-
nos, mind a középiskolában humán érdeklődésű voltam. Úgy 
tűnt, az utam az egyik jogi egyetemre visz. Ám máig megma-
radt bennem az a pillanat, amikor a felvételi jelentkezési la-
pot kellett kitöltenem és én eltöprengtem, hogy jogászként 

milyen munkát kell majd végeznem. Minthogy nem igazán 
tudtam erre feleletet adni – már legalábbis ami a konkrétu-
mokat illeti –, bejelöltem az orvosit, mivel ott is emberekkel 
kell foglalkozni, ráadásul kézzelfogható eredménye van a 
tevékenységemnek. Az elhatározásommal mindenkit meg-
leptem. A gimnáziumomban azt is megjegyezték, hogy ilyen 
rövid idő alatt képtelen leszek felkészülni, amiben volt némi 
igazság, hiszen a biológiát és a kémiát jószerivel a nulláról 
kellett megtanulnom. De már csak azért is nekiültem, hogy 
megmutassam a kételkedőknek. Hál’ istennek, sikerült.

– 2013-ban kapta képhez a diplomáját. Mi a legnagyobb 
különbség a könyvekben leírtak vagy a katedráról elmon-
dottak, illetve a gyakorlatban megtapasztaltak között?

– Össze sem lehet hasonlítani a kettőt. Nem vitás, hogy 
az egyetemen is törekedtek a gyakorlatias oktatásunkra és 
hogy ne érjen minket meglepetés a majdani munkahelyün-
kön. Ennek ellenére az ember igen sokszor találkozik isme-
retlen dolgokkal, váratlan helyzetekkel. Legyen bármilyen 
jó is a magyar orvosképzés, a mindennapokra mégsem tud 
tökéletesen felkészíteni. Egyfelől azért, mert azok többsége, 
akik tanítanak, inkább az elméletben erősek, hiszen hosz-
szabb-rövidebb ideje már nem gyakorló orvosok. Másrészt 
a gyakorlati képzésre amúgy is elég kevés idő jut, hát még, 
ha az rengeteg hallgató között oszlik meg. Az évfolyamo-
mon is voltunk vagy kétszázan, plusz legalább ennyi kül-
földi. Könnyen elképzelhető, mennyire hatékony, amikor 
harminc diák próbálja meg körbeállni egy beteg ágyát.

– Tavaly szakvizsgázott: a sok-sok terület közül miért ép-
pen az infektológiára esett a választása?

– Ezt sem határoztam el jó előre, ám annyi tény, hogy az 
egyetemi évek során leginkább a bel-, illetve a gyermekgyó-

Hivatástudat, empátia és szakmai alázat 
teszi a jó orvost

Dr. Szaniszló Dóra számára az igazi sikerélményt a betegek szeretete jelenti
SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

Kifejezetten hálás feladat egy olyan fiatalról írni, aki a jövőben is itthon szeretne gyógyítani. Pláne, 
ha egy olyan, alig néhány éve a pályán lévő orvosról van szó, akit a hírek szerint igen rövid idő alatt 
megkedveltek a betegei. Hogy miért? Pályájának alakulása, a hivatásbeli és a magánéleti tervei mellett 
többek között erről is faggattam dr. Szaniszló Dórát, a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet 
infektológiai osztályának szakorvosát.
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szerző: szecskó károly

AZ 1938-AS EUCHARISZTIKUS 
KONGRESSZUS EGRI  

EGYHÁZMEGYEI ESEMÉNYEI
Magyarországon 2020 szeptemberében kerül megrendezésre 
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Hazánkban, 
1938-ban tartották a 34. Eucharisztikus Világkongresszust az 
úgynevezett kettős szentév alkalmából, amely Szent István 
halálának 900. évfordulóján került megrendezésre. A Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszus jelmondata: Eucharistica vin-
culum caritatis (Az Oltáriszentség a szeretet köteléke.)

Szmrecsányi Lajos, az egri egyházmegye főpásztora 1938 
januárjában a küszöbön álló világkongresszus jelentőségéről 
intézett szózatot híveihez pásztorlevelében. E levélben az 
érsek felhívta a figyelmet, hogy a Szent Jobbot júliusban or-
szágos körútján Egerbe és Gyöngyösre is elhozzák. Írt arról, 
hogy az egymásba fonódó kettős ünnepet fel kell használni a 
gyakori szentgyónásra, szentáldozásra és az Oltári Szentség 
előtt végzendő lelkigyakorlatokra. 

Hasonlóan más megyékhez, az egri egyházmegyéből is szer-
veztek zarándoklatokat a fővárosba. Papok vezetésével nagy-
számú közönség utazott Egerből és az egri egyházmegyéből a 
rendezvényre. Az első zarándokvonat városunkból 1938. május 
25-én indult, amikor a zarándokok reggel szentmisét hallgat-
tak a főszékesegyházban, s innen indultak a vasútállomásra. 
A második csoport május 28-án követte őket. A világra szóló 
rendezvény alkalmából május 20-tól augusztus 25-ig 50%-os 
kedvezménnyel lehetett utazni a fővárosba és azon át a király-
koronázó városainkba, Székesfehérvárra és Esztergomba. 

A rendezvényen május 27-én délelőtt Szmrecsányi érsek 
elnökölt a magyar ifjúság kongresszusi gyűlésén. A kongresz-
szuson részt vett Eugenio Pachelli bíboroson kívül a magyar 
katolikus egyház csaknem összes méltósága, bíborosok, ér-
sekek, püspökök a világ minden részéből összegyűlt magas 
egyházi előkelőségek. A polgári méltóságok képviselőivel az 
élükön a katolikus hívek százezres tömege demonstrálta az 
örök egyház dicsőségét. Az ünnepségek keretében rendezett 
gyűlések és beszédek valamennyi katolikus problémában 
örök érvényű útmutatást adtak a világegyház tagjai számára. 

 Szmrecsányi érsek, Eger főpásztora méltóságával és sze-
mélyiségének tekintélyével adott súlyt és jelentőséget az 
egyes gyűléseknek. A kongresszusi nagygyűlések során má-
jus 27-én délelőtt az ünnepi csarnokban magyar ifjúsági gyű-
lést tartottak, amelyen Szmrecsányi Lajos és József főherceg 
elnökölt. Május 28-án az eucharisztika és a falu tárgyköré-
ben rendezett előadások során Kriston Endre segédpüspök, 
nagyprépost mondott beszédet a Pesti Vigadóban Hogyan 
szerettessük meg a néppel a szentáldozást címmel. 

Május 30-án ünnepélyesen fejeződött be a kongresszus, 
amelynek méltó zárása volt XI. Pius pápa május 30-i rádiós 

szózata, amelyben különös melegséggel emlékezett meg ha-
zánkról és magyar fiairól. 

Egerben vasárnap este körmenettel értek véget az eucha-
risztikus hét egri egyházi eseményei. A több ezres körmene-
tet Novák Sándor apát, kanonok, városi főplébános vezette. 
A résztvevők hitbuzgalmi és társadalmi egyesületek zászlói 
alatt, kezükben gyertyát tartva vonultak. Megható és impo-
záns látvány volt a körment útvonalán helyet foglaló ünneplő 
tömegek hódolata Krisztus előtt. 

A világkongresszus alkalmából Egerbe érkező Szent Jobb 
előtt július 4-én felemelő beszédet mondott Kriston püspök 
Szent István királyunk halálának 900 éves jubileumi ünnep-
ségén. Mondanivalóját így kezdte: „Örök, mindenható Isten, 
mélységes hálával imádunk Téged, hogy Szent István király-
ban magyar népünket megdicsőíteni méltóztattál… Töredel-
mes szívvel szánjuk, bánjuk, hogy az elmúlt évszázadok során 
sokszor éltünk pogányul a szent örökségben, tékozolván ke-
reszténységünk drága kincseit. Saját botlásaink fájdalmas ta-
núságai térítettek végre jobb útra minket és vezéreltek vissza 
Tehozzád.” Beszéde zárásaként kérte nemzetünk tündöklő 
csillagát, Szent István királyt, hogy hallgassa meg népünket. 
„Könyörögj Istennél, hogy ezt a lesújtó nemzetet, ezt a szét-
szabdalt ősi hazát emelje fel ismét és tegye naggyá újra! Nézd, 
honnan könyörgünk Hozzád! Abból az ősi városból, amelyben 
Te alapítottad az egyik első magyar főpásztori széket és a 
jámbor hagyomány szerint a Királyszéke dombról nézted az 
első egri székesegyház építését. Kataprán első egri püspök 75-
ik főpásztor utódjával együtt Hozzád sóhajtva, esdve kérünk: 
folytasd az égben, amit elkezdtél a földön: néped vezérlését, 
védelmét, szíve, lelke megnemesítését… Isten irgalma a Te ve-
zetésed és közbenjárásod, Nagyasszonyunk segedelme védje, 
óvja, tegye naggyá, erőssé, boldoggá a Te hajdani földi orszá-
godat, a mi szeretett hazánkat! Ámen.”

gyászat vonzott. Aztán az egri kórházi gyakorlataim során 
szembesültem azzal, hogy az itteni infektológiai osztály fel-
nőtteket és gyermekeket is ellát. Úgy gondoltam, hogy ez a 
„kettő az egyben” nekem pont jó lesz, hiszen valahol ötvözi 
a bel- és a gyermekgyógyászatot. Arról nem beszélve, hogy 
mi – mint említettem – kórokozókkal foglalkozunk, márpedig 
az egyetemen az egyik kedvenc tárgyam volt a mikrobiológia.

– Bár azt mondta az imént, hogy Egerben voltak a gyakor-
latai, ám ez még nem feltétlenül jelenti azt, itt is kell dolgoz-
ni. Elárulja, hogy miért ezen város mellett döntött?

– Visszakanyarodnék oda, amit korábban mondtam. 
Meglátásom szerint a nagyobb centrumokban a hatalmas 
létszám miatt sem a gyakorlat, sem a rezidensképzés nem 
igazán hatékony. Amikor viszont negyed- és ötödéves ko-
romban a Markhotban voltam gyakorlatokon, azt tapasztal-
tam, hogy itt nem harmincan próbálunk meg tudnivalókat 
ellesni, hanem ketten-hárman, ami nem mindegy. Arról 
nem szólva, hogy itt már hallgatóként is valóban odafi-
gyeltek ránk, foglalkoztak velünk. Mind az orvosok, mind 
a szakdolgozók azon voltak, hogy minél több ismeretet ad-
janak át nekünk.  

– Lassan-lassan hat éve, hogy ehhez az intézményhez 
tartozik. Hogy érzi: befogadta a kollektíva? Továbbra is biz-
tosítottnak látja a szakmai fejlődését?

– Mindkét kérdésre igen a válasz. Már annak idején is 
azt tapasztaltam, hogy az itteni kollégák között van egyfajta 
összetartás. Bárkitől nyugodtan lehet segítséget kérni. Nem 
olyan személytelen az egész, mint a nagy centrumokban, 
ahol jórészt csak telefonon értekeznek egymással az embe-
rek. Itt majd’ mindenki ismer mindenkit. Ha valami gon-
dom van, szólok a többieknek, jönnek, megbeszéljük. Né-
zetem szerint ez a szakmai fejlődés egyik fontos feltétele.

– Most kérdezek egy nehezet, de úgy vélem, ennyi évvel a 
háta mögött talán már kialakult véleménye van arról, hogy 
kit is tekinthetünk jó orvosnak. 

– A megfelelő tudáson kívül három dolgot tartok igazán 
fontosnak: a hivatástudatot, az empátiát és a szakmai alá-
zatot. Szerintem ezek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy vala-
kire azt mondjuk: jó orvos.

– Nem véletlenül faggattam erről, ugyanis azt hallottam, 
hogy Önt szeretik a betegei. Mindezt érzi is?  Megfejtette 
már, hogy miért?

– Igen, persze hogy érzem. De nincs semmiféle különö-
sebb titok. A magyarázat talán csak annyi, hogy valameny-
nyi betegemmel igyekszem személyre szabottan kommuni-
kálni. Nyilvánvalóan az ember nem egyformán beszél egy 
nyolcvanéves nénivel és egy tinédzserrel, és persze, nem 
ugyanúgy egy kevésbé tájékozott illetővel, mint egy több-
diplomás valakivel. Emellett megkísérlem beleélni magam 
a betegek helyzetébe, hogy aztán mindezeknek megfelelő-
en mondjam el nekik, mi a bajuk, illetve milyen lépésekben 
zajlik majd a kezelésük. Ezt a részletes tájékoztatást rend-
kívül fontosnak tartom.

– A páciensek kedvező visszajelzései jelentik a sikerél-
ményt?

– Számomra igen. Ha ők elégedettek, az rendkívül jól-
eső érzés. De akkor is nagyon örülök, ha a pácienseinknek 

kiadott kérdőíveken pozitívumok szerepelnek, merthogy 
minden ilyen újabb és újabb motivációt ad. 

– Az eddigiekből kitűnt, hogy jól érzi magát a kórházban. 
Igaz ez a városra is? Egyáltalán: mint a település viszonylag 
új polgára, hogyan látja az egrieket?

– Hát, én valószínűleg másként látom, mint ők saját ma-
gukat. Például igen gyakran hallani, hogy az itt születettek-
nek komoly fenntartásaik vannak a máshonnan érkezőkkel, 
az ide települtekkel szemben. Én azonban egyáltalán nem 
tapasztaltam ilyesmit, éppen ellenkezőleg kedvességet és 
segítőkészséget kaptam. Nem tudom, mindez a foglalkozá-
somnak köszönhető-e, de így van.

– Nézzünk most előre az időben. Néhány év múlva hol 
szeretné látni magát a hivatását illetően? 

– Az infektológián belül van olyan terület, amibe – leg-
alábbis így tervezem – jobban beleásom majd magam. Ilyen 
a krónikus májgyulladások kezelése. De egy második szak-
vizsga is szóba jöhet. Most a gasztroenterológiát látom esé-
lyesnek, különösen, mert az infektológiával jól párosítható. 

– Megmarad egri polgárnak?
– Igen. Jól érzem magam, megtaláltam a számításaimat 

és már ezt a várost tekintem az otthonomnak. Ráadásul 
egy plusz feladat is ide köt, ugyanis az Eszterházy Károly 
Egyetem Gyógypedagógia Tanszéke megbízott egy tantárgy 
oktatásával. Ezt a feladatot is nagyon szeretem.

– Mi a helyzet a magánéleti tervekkel?
– Konkrétumról nem tudok beszámolni, de természetesen 

szeretnék majd családot. Majd meglátjuk, miként alakul. 1938-as eucharisztikus világkongresszus emlékérme

NÉVJEGY
Név: Dr. Szaniszló Dóra
Foglalkozás: a Markhot Ferenc Oktatókórház és Ren-

delőintézet infektológiai osztályának szakorvosa
Születési hely, idő: Debrecen, 1988. 09. 26.
Iskolák: Tóth Árpád Gimnázium (Debrecen); Debre-

ceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar
Családi állapot: hajadon
Hobbi: olvasás, kirándulás, sport (futás, jóga)
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PORTRÉ

– Kíváncsi lennék, hogy – mint a Felsőváros Csillaga 
elismerés ötletgazdája – mit gondolt vagy érzett, ami-
kor kiderült, hogy a szavazók idén Önt tartották érde-
mesnek erre a címre. Hogyan fogadta ezt a férje, illetve a 
barátok, ismerősök?

– Már a jelölés is megtiszteltetés volt – mondja Siska 
Gacsály Ildikó –, de mindmáig méltatlannak érzem ma-
gam erre a címre. Főleg, mert sok olyan ember él a Fel-
sővárosban, aki naponta tesz azért, hogy ez a városrész 
fejlődjön. Ettől függetlenül csodás érzés, hogy ilyen sze-
retettel viszonyulnak hozzám! Ami a férjemet illeti, nos, 
neki roppant hálás vagyok, mert nemcsak elfogadta, hogy 
sokszor a szabadidőmet feláldozva, a közös, privát prog-
ramjaink rovására végeztem a munkám, de önkéntesként 
is rengeteget segített nekem. Azt hadd tegyem hozzá, - és 
ez nem amolyan kötelező udvariasság- hogy a díj nemcsak 
nekem szól, hanem azoknak a barátoknak, munkatársak-
nak, önkénteseknek és civil segítőknek is, akik mellettem 
álltak az ötleteim megvalósításakor. 

– Miért gondolta úgy annak idején, hogy szükség van 
egy ilyen elismerésre?

– Mivel Felsőváros lakóközössége heterogén, emiatt 
nehéz erős közösséget kialakítani. Egy ilyennek a leg-
fontosabb összekovácsolója a közös célokon, az együtt 
elvégzett munkán túl a közös büszkeség. Ezért tartottam 
fontosnak, hogy olyan példaképeket állítsunk az északi 
városrészben élők elé, akiket maguk közül emelnek ki 
szakmai munkájuk, példamutató életvitelük és közösségi 
aktivitásuk okán.

– Amikor arról döntött, hogy pályát választ, miért 
épp az andragógia, a művelődésszervezés mellett tette le 
a garast? Mit talált érdekesnek, vonzónak mindebben?

– Már középiskolásként is az akkori megyei művelődé-
si központ volt a második otthonom. Rengeteg program 
megszervezésében közreműködtem önkéntesként, s már 
akkor is érdekelt ennek a munkának a szakmai háttere. Az 
ott dolgozókkal baráti viszonyba kerültem, miközben igen 
sokat tanultam tőlük. Így hát – a színművészeti egyetem 
irányába tett, sikertelen kitérő után – más pályán nem 
igazán tudtam volna elképzelni magam. Hogy mi ennek 
a hivatásnak a szépsége? Emberekkel foglalkozni komoly 
kihívás, ám ha szívvel tesszük a dolgunkat, a befektetett 
energia megtérül. Például azon szeretet révén, amit kapok. 

– Jó is, hogy szóba hozta a színművészetit, hiszen tu-
dom, hogy sokáig az Adáshiba színjátszó csoport tagja 
volt, illetve zenekarban is énekelt.

– Tizennégy évesen kerültem Balogh András színjátszó 
csoportjába, amelyben olyan barátokra leltem, akikkel 
máig bensőséges kapcsolatot ápolunk. A színjátszás pe-
dig – az, hogy mások bőrébe bújhattam – segített a fé-
lénkségem legyőzésében, az önbizalmam felépítésében. 
Miután a zenés színház mindig elvarázsolt, örültem, hogy 
felkértek egy zenekarban való éneklésre. Sok szép év áll 
mögöttem.

– A Felsőváros Csillaga elismerés az Ön közösségépítő 
ténykedését jutalmazta. Érdekelne, hogy ennek a mun-
kának melyek a legfőbb nehézségei. No, és persze, hogy 
mit tart a legnagyobb sikernek.

– A nehézsége ugyanabban rejlik, mint a szépsége: ez 
pedig a sokszínűség. Különféle életkorú, nemű, társadal-
mi hátterű emberek számára kell programkínálatot te-
remteni, segíteni őket a kis közösségeik létrehozásában. 
Az elején a legnagyobb feladat talán az igények felkeltése 
volt. Sokat elárul az akkori helyzetről, hogy a Felsővárost 
sokan csak „alvó városrészként” emlegették. El kellett 
érnünk, hogy az ott élők helyben akarják hasznosan el-
tölteni a szabadidejüket, és meg kellett találni azokat a 
hangadó helyi lakókat, civileket is, akik változtatni pró-
báltak a dolgokon. A legnagyobb siker pedig, amikor egy 
rendezvény a lakók összefogásával valósul meg: ilyenek 
például a nyárbúcsúztató szalonnasütések. 

– Gyermekek számára éppen úgy szervezett progra-
mokat, mint felnőtteknek vagy éppen időseknek. Ta-
pasztalatai szerint mely korosztályokat a legnehezebb, 
illetve a legkönnyebb megmozgatni?

– A két, legegyszerűbben megszólítható korosztály az 
idősek és a kisgyermekek. Előbbiek esetében a rendsze-
res klubfoglalkozások a legnépszerűbbeknek és az egész-
ségmegőrző programok. Sokuknak ezek a kis közössé-
gek adnak lehetőséget a barátkozásra, a beszélgetésre, a 
kapcsolattartásra. A gyerekeknek elsősorban nyáron kell 
rendszeres programlehetőséget biztosítani. Nagy igény 
volt például a napközis táborokra, amelyek a szülők vál-
láról is sok gondot vesznek le. A nagy rendezvények szer-
vezésekor lényeges, hogy minden korosztályt megszólít-
sunk, méghozzá olyan programelemekkel, amelyekben 
együttműködve vesznek részt. Ilyenek a gyerekek anyák 
napi műsorai az idősek napközi otthonában vagy a nagy-
szülők és unokáik részvételével zajló társasjáték-délutá-
nok.

– Végül, de nem utolsó sorban: noha most a pici ba-
bájukat gondozza otthon, bizonyára vannak olyan el-

Aki megálmodta a 
Felsőváros Csillaga 
díjat, most át is 
vehette
Siska-Gacsály Ildikóék számára a kihívás 
az „alvó városrész” felébresztése volt

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN  FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

Az élet úgy hozta, hogy nemrégiben az a Siska Ga-
csály Ildikó vehette át a Felsőváros Csillaga díjat, 
aki ezt az elismerést egykoron megálmodta. Vajon 
miért gondolta úgy, hogy szükség van erre a címre? 
Miként sikerült neki és lelkes civileknek feléb-
reszteniük Eger azon lakótelepét, amelyet sokan 
és sokáig „alvó városrész”-nek tituláltak? Egyebek 
mellett erről is kérdeztük az idei díjazottat.

képzelései a felsővárosi közösség számára, amelyeket a 
közeli-távoli jövőben meg szeretne valósítani.

– Ötletek mindig vannak a tarsolyomban, bár úgy ér-
zem, a helyi lakóközösség megérett arra, hogy az alulról 
jövő kezdeményezések domináljanak. Az ott dolgozó kö-
zösségszervezők feladata pedig, hogy ezeket a kezdemé-
nyezéseket olyan szakmaisággal segítsék, amely nívós 
programokat garantál.

NÉVJEGY

Név, foglalkozás: Siska-Gacsály Ildikó, 
közösségszervező

Születési hely, idő: Ózd, 1988. 02. 29.
Iskolák: egri Sancta Maria Leány-

gimnázium és Kollégium, Eszterhá-
zy Károly Főiskola andragógia (BA), 
művelődésszervező és felnőttképzés 
szervező szakirányokon

Család: férjezett, két gyermeket ne-
velnek: Veronika Niké 2,5 éves, Re-
gina Lina másfél hónapos

Hobbi: színjátszás, olvasás, varrás és 
a család
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– 2019 májusától Ön vezeti az 
egri nagycsaládosok egyesületét. 
Hogyan jutott erre az elhatározásra?

– Amikor 2012-ben mi magunk 
is nagycsaláddá váltunk, úgy dön-
töttünk a feleségemmel, Tündével, 
hogy belépünk egy olyan közösségbe, 
ahol hozzánk hasonló családi életvi-
telt választó emberekkel oszthatjuk 
meg örömeinket, gondjainkat. Nem 
csalatkoztunk, mert nagyon jó társa-
ságba kerültünk; számos szép közös 
élmény van már a hátunk mögött, és 
kölcsönösen sokat tudunk egymás-
nak segíteni. Az előző elnök, Ponyi 
László mandátuma idén lejárt, és el-
foglaltságai miatt nem tudta vállalni a folytatást, így – kéré-
sére – a májusi taggyűlésünkön kértem és elnyertem a tag-
ság bizalmát. Laci kiválóan végezte a dolgát, én pedig érzek 
magamban annyi elszántságot, hogy ezt a nagymúltú, idén 
már 32 éves egyesületet hozzá hasonló aktivitással irányít-
sam, sőt, folyamatosan erősítsem, bővítsem.

– Miért dönt ma egy házaspár a nagycsalád mellett?
– Mint szinte minden az életben, ez is a neveltetésben 

gyökerezik. Mindkettőnknek a család a legfontosabb az 
életben, ez adja a hátteret, az alapot. Bár egy nagycsalád 
sokkal nagyobb összpontosítást kíván az embertől, de sok-
kal gazdagabb öröm- és erőforrás is. Egy nagycsalád olyan, 
mint egy összetett háló, ahol minden szálnak és csomó-
pontnak megvan a fontos szerepe; amiben már egy rezdü-
lés is – amit a háló felerősít vagy elcsendesít, igény szerint 
– bonyolult utat tud bejárni; aminek pontosan a változatos 
mintázata adja az össze- és megtartó erejét. A háló része-
ként nagyobb a felelősségünk egymás iránt, de kalando-
sabb is az életünk.

Az egyesületben – ahol szerintem 
mindenki hasonlóan gondolkodik – 
ezek a kapcsolatok aztán még jobban 
összeadódnak, ami további segítsé-
get, motivációt ad a mindennapok 
megéléséhez. Az egyesület nem csak 
értéket, példát kíván felmutatni a 
környezetének, hanem érdekképvi-
seletet és segítséget nyújt a 40 tag-
család 214 főjének, és igyekszik mi-
nél több közösségi-kulturális közös 
alkalmakat teremteni számukra.

– Mik a legközelebbi ilyen ter-
vek?

– 2019. augusztus 24-én 10:00 
órától szervezzük a legközelebbi 

ilyen eseményt Egri Nagycsaládos Nap néven a Városhá-
za rendezvénytermében, nem csak nagycsaládosoknak. A 
rendezvény fókuszában a július 1-től életbe lépett Család-
védelmi Akcióterv áll. A kormányzat részéről tájékozta-
tás kapunk a terv hét pontjának aktualitásairól (Babaváró 
Támogatás, CSOK-kölcsön, Jelzáloghitelekhez nyújtott 
támogatások bővítése, Nagycsaládosok autóvásárlási tá-
mogatása, Négy- vagy többgyermekes anyák SZJA-men-
tessége, Bölcsődefejlesztési programok, Nagyszülői GYED 
bevezetése), megismerkedünk az egri családok által jelen-
leg igénybe vehető helyi támogatási lehetőségekkel és a 
Heves Megyei Családvédelmi Akcióterv részleteivel, be-
mutatkozik az Egri Család és KarrierPONT, és egy pszicho-
lógus által vezetett, párkapcsolati témájú beszélgetésre is 
sor kerül. Az eseményre az egyesületi tagokon túl minden 
olyan érdeklődőt várunk, akik nagycsaládot terveznek, és 
tájékozódni szeretnének a támogatási lehetőségekről. A 
rendezvény által bízunk abban, hogy tagságunk is gyara-
podni fog ezen a napon.

Országszerte egy ingyenes, okostelefonra letölthe-
tő alkalmazás segítségével érhetők el azok a ven-
déglátóhelyek, ahová fogyasztás nélkül is betérhet 
bárki, hogy ott friss vízzel töltsék meg a kulacsát. 
Ennek feltétele a saját palack, illetve, hogy az illető 
regisztráljon a Vízlelőhely nevű applikációban. Az 
alkalmazásban a saját fiókjával minden víztöltéskor 
pontokat gyűjt, amelyek forintot érnek és azzal a 
Lámpás 92 Alapítványt támogathatja, amely down 
kóros fiatal művészeket segít. A kampányhoz eddig 
két egri vendéglátóhely is csatlakozott, a cél pedig a 
műanyagmentes jövő elérése. 

Az alkalmazás mellett a kozkutak.hu weboldalon 
városokra lebontva lehet rátalálni országszerte egy-
egy település ingyenes ivókútjaira. Egerben például a 
térkép több mint 20 helyszínt jelez – főleg a belvá-
rosra koncentrálva. Ezeken a helyeken applikáció és 
regisztráció nélkül is vízhez juthatnak az arra sétálók.

A műanyagmentes kampányhoz kapcsolódva az 
önkormányzat kezdeményezésére az Érsekkertben 
és négy játszótér közelében is aszfaltjelzésekkel 
hívják fel a figyelmet az ott található ivókutakra. 
Egyelőre összesen tizenkét közterületi pont kapott 
felfestést. A cél, hogy a helyiek, főleg a kisgyermeke-
sek, illetve a turisták, ha megszomjaznak könnyen 
megtalálják ezeket az ivókutakat.

Nagycsaládosnak lenni egyszerre 
kaland és felelősség
Rázsi Botond Miklóssal, a Nagycsaládosok Egri Egyesületének új elnökével a nagycsaládok jelentőségéről, és az 
egyesület által 2019. augusztus 24-én szervezendő Egri Nagycsaládos Napról beszélgettünk.

Felfedezés – Dobó István kori bástya faszerkezetének nyomaira bukkantak a várban
Egy Dobó István által 1551-52-ben építtetett faszerkezetű bástya nyomaira bukkantak a zászlódomb feltárása során a várban. A szakemberek eddig 
kerámiát, állatcsontokat és vassalakot találtak. Ez utóbbi arra utal, hogy egy kovácsműhely hulladékát is erre a területre hordták az erőd építésekor.  

A zászlódomb területén folytatódtak a vár felújítási mun-
kálatai, ezzel együtt pedig a régészeti feltárások sora is. Az 
úgynevezett ágyúdombot a törökök építtetették a 17. szá-
zadban, azonban már a korábbi kutatások révén kiderült: a 
területen ezt megelőzően, a 16. században Dobó István ko-
rabeli faszerkezetű védőmű volt. Ennek a bástyának a nyo-
maira bukkantak a napokban a területen dolgozó régészek.

Az egy hete indult feltáráson a kerámiák és állati cson-
tok mellett vassalakot is találtak, ami arra utal, hogy egy 

kovácsműhely maradványait is ide hordták még az erőd 
építésekor. Az egy hónapig tartó ásatás során még ugyan 
mélyebbre ásnak le a szakemberek, annak érdekében, 
hogy a korábbi ásatások alkalmával talált leleteket tel-
jeskörűen meg tudják vizsgálni, hiszen egy, a Dobó kora 
előtti későközépkori városrész maradványai is ezen a te-
rületen találhatók. A munkálatok befejezését követően a 
Varkocs-kapu úgynevezett Farkasvermét, azaz az egykori 
felvonóhíd szerkezetéhez tartozó árkot tárják fel a régészek.

Környezetvédelem

Eger is csatlakozott a műanyagmentes július 
kampányhoz
Újabb nemzetközi kihívás indult – ezúttal műanyagmentes július címmel. Ezzel párhuzamosan és kapcsolódva a 
mozgalomhoz, országszerte ún. (V)ízlelőhelyeket alakítottak ki. Egerben két vendéglátóhely is jelezte: náluk friss 
vizet kaphat bárki ingyenesen a kulacsába. A műanyagmentes kampányhoz kapcsolódva az önkormányzat kezde-
ményezésére pedig az Érsekkertben és négy játszótér közelében is aszfaltjelzésekkel hívják fel a figyelmet az ott 
található ivókutakra. 
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SAKKRELIKVIÁK
Új sportággal bővült a Sportmúzeum

Gledura Benjamin ajánlotta fel a Heves Megyei Sportmúze-
um számára azokat a sakk relikviákat, kupákat, érmeket és 
okleveleket, amelyeket mostantól bárki megcsodálhat az in-
tézményben. Az egri sakkolimpikon, nemzetközi nagymes-
ter tárgyait külön vitrinekben helyezték el.

Magyarországon egyedülállóként, három emeleten és tizenkét 
termen keresztül mutatja be a dr. Székely Ferenc által megálmo-
dott egri Sportmúzeum a helyi, a magyar és az egyetemes sport-
történetet. 1993-as megnyitása óta az intézmény tárlata folya-
matosan bővült, most pedig sakk relikviákkal lett gazdagabb. A 
Heves Megyei Sportmúzeum számára a kupákat, érmeket, okle-
veleket az egri sakkolimpikon, nemzetközi nagymester Gledura 
Benjamin ajánlotta fel. Az új vitrinek bemutatásán azt mondta: 
különösen nagy megtiszteltetés számára, hogy az általa nyert el-
ismerések egy múzeum gyűjteményét gyarapíthatják. Martonné 

Június végén, a Városháza Üvegtermében jelentették be, hogy ismét ki-
hirdetik a sorrendben immár a 43. Agria Sakkfesztivált. A bejelentéskor 
Oroján Sándor, az egri FIDESZ ügyvezető alelnöke emlékeztetett arra, hogy 
a városban milyen komoly hagyománya van a sakknak. Elég csak Seres La-
jos, vagy éppen Gledura Benjamin nagymesterek nevét említeni- mondta. 
Fiatal tehetségekben most sincs hiány, azonban ahhoz, hogy eredménye-
ket érjenek el, támogatásra van szükségük. Cél, hogy az utánpótlásnevelés 
részeként legalább 200 gyerek tanuljon meg sakkozni a következő három 
évben és versenyzési alternatívaként ismét az NB II-ben szerepeljen az 
egri sakkcsapat. Oroján Sándor hozzátette azt is: az önkormányzat első-
sorban anyagi támogatást tud adni. A Klebelsberg Fenntartó Központ és az 
iskolák pedig abban tudnak segíteni, hogy népszerűsítik a játékot a diákok 
körében és infrastruktúrát biztosítanak az oktatás helyszínéül. 

Az önkormányzat által adott egymillió forintos forrás és egy vállalkozás 
által felajánlott további félmillió forint lehetővé tette, hogy idén az után-
pótlás számára külön versenyt hirdethettek a szervezők. Az egy egyna-
pos, hat fordulós sakkversenynek a Dobó-bástya rendezvényterme adott 
otthont. Összesen 61-en indultak az óvodásoktól egészen 15 éves korig. 
A magyar, szlovákiai, romániai és ukrán versenyzőket felvonultató ese-
ményen a 15 év alattiak versengését – és abszolútban is – az Egri Sakk és 
Ritmikus Sportgimnasztika SE versenyzője, Majoros Rózsa nyerte, aki öt 
győzelem mellett 1 döntetlent ért el.

A felnőttek versenyében 79-en mérték össze tudásukat. A szervezők 
szerint igen erős volt az idei mezőny, hiszen több nemzetközi mester is 
nevezett. Közülük a vietnámi származású To Nhat Minh nemzetközi mes-
ter végzett az első helyen. A rangos eseménynek ezúttal a Megyeháza 
Díszterme adott otthont.  (fotó: lénárt márton)

Elkészült a százezredik automataváltó 
a ZF Hungáriánál
A ZF Hungária látványosan fejlődik: a 2017 tavaszán 
megkezdett nagyszabású beruházásnak köszönhetően 
másfél év alatt, 2018 végére megduplázta termelését és 
dolgozói létszámát. A jelenlegi telephellyel szomszé-
dos önkormányzati telken felépült az új gyár, amelyben 
2018 szeptembere óta ZF 8HP típusú, nyolcfokú auto-
mataváltókat készítenek személygépkocsikhoz. 

A ZF Hungária Kft. immár 23 éve 
gyárt sebességváltókat az egri 
Ipari Parkban található telep-
helyén, amelyeket a vevők sze-
mélygépkocsikba, vagy ha szon-
járművekbe szerelnek. A gépipari 
vállalat üzleti partnerei közé tar-
tozik többek között az Audi, a 
Volkswagen, a Volvo, a Renault, 
az MAN, az Iveco és a Leyland. 

A ZF Hungária anyacége, a 
német ZF Friedrich shafen AG a 
világ legnagyobb járműipari vál-
lalatai közé tartozik, több termék-
családjával is a globális érté kesítési 
lista első helyét foglalja el. Jelenleg 
5 földrészen, 40 országban 230, 
fejlesztéssel, gyártással és szer-
vizeléssel foglalkozó telephelyet 
működtet, közel 146  000 munka-
társsal. A ZF konstruktőrei jelen-
leg alternatív hajtás rendszerek és 
önvezető járművek kifejlesztésén 
dolgoznak.

A világpiacon nagyon keresett, élenjáró 
technológiájú termék egri szériájának 
első vevője az Audi konszern. A ZF 8HP 
sebességváltóból alig kilenc hónap alatt 
immár több mint százezer darabot készí-
tettek és szállítottak le a vevőnek, kiváló 
minőségben, a vállalt ütemezésben. 

2019. július elején készült el a százez-
redik darab, és ebből az alkalomból kis 
ünnepséget rendeztek a Személygépkocsi 
üzleti terület szereldéjében, melyre hiva-
talosak voltak szerelde dolgozói mellett a 
társosztályok munkatársai is.

Mint Őszi Csilla ügyvezető igazgatótól 
megtudtuk, idén újabb modern, komplex 
szerelősort helyeznek üzembe a Személy-
gépkocsi termelési területen. Ez további 
jelentős kapacitásbővülést és forgalomnö-
vekedést biztosít a ZF Hungária számá-
ra, a régióban élőknek pedig ismét több 
mint száz új munkahelyet, versenyképes 
fizetésekkel és széleskörű juttatásokkal. 
A szerelősor felépítése az ütemtervnek 
megfelelően folyik, az új munkatársak ki-
választása, felvétele megkezdődött, és rövi-
desen indul a képzésük, átképzésük is. 

Az idén is megszervezte a nyári napközit három turnusban 
a munkatársak gyermekeinek a Markhot Ferenc Kórház. Az 
intézmény a családoknak segített a gyermekek szabadide-
jének hasznos eltöltésében a nyári napközi biztosításával. 
A helyszín a kórház refektóriuma volt, az étkezést az intéz-
mény konyhája biztosította. A gyerekeket színes progra-
mok várták az eltelt három turnusban, többek között ellá-
togattak a Mátra Múzeumba, az Érseki Palotába, az Érsek-
kertbe, Szilvásváradra, Felsőtárkányba,játszóterekre, az egri 
strandra. A szórakoztató programok mellett az újraélesztés 
alapismereteivel is megismerkedhettek szakoktató segítsé-
gével. Szintén az egészségneveléssel kapcsolatos program 
volt a kézhigiéné fontosságát hangsúlyozó „Játékos tudo-
mány” című foglalkozás. A Heves megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztálya Egészségfejlesztési és Igazga-
tási osztályának egészségfejlesztő munkatársai: Utasiné Lu-
kács Mónika és Kovács István, valamint a Markhot Ferenc 
Kórház ápolási igazgató helyettese Vörösné Kis Noémi tar-
tottak interaktív órát a gyerekeknek a fertőzések megelő-
zésének legfontosabb ismereteiről. Öt állomáson keresztül 

43. Agria Sakkfesztivál 
A fiataloknál Majoros Rózsa, a felnőtteknél To Nhat Minh lett az abszolút győztes

Az idei, sorrendben a 43. Agria Nemzetközi Sakkfesztivált a város egymillió, míg egy vállalkozás további félmillió 
forinttal támogatta. Idén először a felnőttek mellett gondoltak a környékbeli fiatalokra is: nekik a várban rendez-
tek egy külön versenyt. A szervezők célja, hogy az egri sakkcsapat ismét szerepeljen az NB II-ben és az utánpótlás-
nevelés részeként Egerben legalább 200 gyerek tanuljon sakkozni.

játékos formában gyakorolhatták többek között a helyes 
kézmosás mozzanatait, ismerkedhetnek a fertőzések meg-
előzésének alapszabályaival. Az eseményen részt vett dr. 
Dósáné dr. Fekete Tünde helyettes megyei tisztifőorvos is.

(fotó: birinyi zsófia)

NYÁRI NAPKÖZI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉS „JÁTÉKOS TUDOMÁNNYAL” 

Adler Ildikó alpolgármester pedig arról beszélt, hogy a város na-
gyon büszke Benjáminra, akit eddig is támogatott és bízik abban, 
hogy a fiatal tehetség az egyetemi évei alatt tovább öregbíti Eger 
hírnevét.

Az egri sakkélet 1968-ban alakult ujjá. Heves megye első 
nagymesteri címét Seres Lajos szerezte meg. majd Gledura 
Benjamin eredményeinek köszönhetően első egri nagymester-
ként sakkolimpián is képviselhette a magyar színeket. 

(fotó: lénárt márton)
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I. Egri Kutyabarát Nap
Négylábúak vették birtokba a Pyker teret
Kutyasport bemutatókkal, állatorvosi tanácsadással és nye-
reményjátékkal is készültek a szervezők az I. Egri Kutyabarát 
Napra. A rendezvényen a gazdik és leendő gazdik mellett a 
négylábúak is remekül szórakoztak.

A Kutyasport Központ és a terápiás kutyák látványos bemuta-
tóját is megtekinthették azok, akik kilátogattak kedvencükkel 
a Pyrker térre. A szervezők gondosan ügyeltek arra, hogy az 
I. Egri Kutyabarát Nap ne csak a kutyások számára nyújtson 
remek szórakozási lehetőséget, hanem azoknak is, akik a jövő-
ben terveznek maguk mellé venni egy négylábú társat. Abban 
minden résztvevő egyetértett, hogy nem kutyát tartanak, ha-
nem együtt élnek a kedvencükkel, hiszen ez egy egészen más 
életformát kíván. Az ebekről gondoskodni kell, felelősséget 
vállalni értük és nem utolsó sorban nagyon kell őket szeretni. 
A rendezvényen minden olyan szervezet képviseltette magát, 
amely az egri állattartók mindennapjait segíti. Így az Egri Men-
hely, vagy a Hard Dog Race képviselőitől is lehetett informáci-
ókat gyűjteni.

Az egész napos program a Kutyabarát Város Program része-
ként valósult meg, amelynek célja, hogy még élhetőbbé tegye 
Egert az állattartók számára is. Kovács Cs. Tamás, a Városképi 
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke úgy fogalmazott: „az a 
célunk, hogy a legkisebbektől elkezdve egy olyan szemléletet 
alakítsunk ki a városban, amely nem csak a kutyások között, 
hanem a kutyás és nem kutyás együttélését is segíti, ez az 
egyik legfőbb pontja a programnak”.

A 2016-ban indult program részeként már számos fejlesz-
tés valósult meg. Habis László polgármester ennek kapcsán 
emlékeztetett, hogy először is megkérdezték az egrieket, hogy 
hol építsenek kutyafuttatókat a városban és a szavazás ered-
ménye alapján kezdték el megvalósítani azokat. A Malomárok 
utcában, majd az Érsekkertben egyaránt az itt élő kívánságára 
épült meg a futtató.

A szervezők szándéka, hogy a kutyabarát nappal hagyo-
mányt teremtenek. (fotó: nemes róbert)

Feltűnik a vásznon az orosz matrioska baba, ami előre 
vetíti a portékát árusító Anna újabb és újabb személyisé-
geit. Hogy ki is ő valójában, azt csak találgatni lehet. A 
hősnő története egy kétórás rejtvény, amelyben nemcsak 
térben, hanem időben is ide-oda ugrálunk, akár akarunk, 
akár nem. Így viszont ugyanazokat a jeleneteket egészen 
már megvilágításból is láthatjuk.

Luc Besson legújabb rendezésében visszatér korábbi 
témáihoz (Nikita, Leon, a profi, Az ötödik elem, Lucy), ame-
lyek közül kitűnik az erős női karakter. De nem minden 
működik újra és újra. Egy bérgyilkos kém életében nem 
meglepő a hétköznapivá váló robotszerű öldöklés. Ellen-
ben, ha a hősnő egyedül néz szembe a férfitársadalom 
izomtömegével, meglepő, ha ezt egy-egy verekedős tö-
megjelenetben képes úgy bemutatni a film, hogy az hi-
teles maradjon. Mert amikor Jackie Chan vagy Bud Spen-
cer egy suhintással üt ki három-négy embert, azt inkább 
szórakoztató jelleggel teszik. De ha fontos, hogy a néző 
csodálja, vagy legalábbis valamelyest elhiggye, hogy élve 
megúszhatja a szereplő a jelenetet, ahhoz kevés, hogy a 
vasággyal negyven kilós Anna csúnyán néz a testőrök-
re, kémekre, harcosokra és ajtónállókra. Bár néhol a ko-
molyságot talán kissé feloldja a zenére vágott klipszerű 
gyilkolászása.

Az elmúlt években moziba tévedők számos olyan filmet 
láthattak, amelyben nők püfölnek/lőnek/kínoznak jobb 
esetben „csupán” véresre, rosszabb esetben pedig halálra 
viszonylag erősnek tűnő férfiakat. Biztos húzódik emö-
gött egyfajta társadalmi igény, hogy a szuperképességek-
kel felvértezett hölgyek (Wonder Woman, Marvel Kapitány, 
Fekete Özvegy) vegyék kezükbe az irányítást, és átgázolva 
a férfiúi hiúságon egyedül mentsék meg a világot. Azon-
ban míg az említett példákban indokolt a mindenségen 
aratott győzelem, hiszen szuperképességeik eleve pie-
desztálra emelik őket, az Anna című filmben a komolyabb 
izomzat nélküli, modellalkatú hősnő inkább vicces, ahogy 
mindenkit elintéz. 

Jó ellenpélda a 2017-es Atomszőke című akcióthriller, 
amely esetében a főszerepet játszó Charlize Theron fá-
rasztó kickbox-leckék után ugyan, de kaszkadőr nélkül 
maga kínlódja végig a legnagyobb ütésekkel, rúgásokkal 
tarkított hosszú beállításokat is. A szintén titkos ügynö-
köt alakító színésznő kondíciója, illetve az egysnittes, 
vagyis vágások nélkül felvett jelenetek mellett itt elfo-

„A veszély sosem figyelmeztet”
avagy az orosz férfiverő nő kirakós játéka a kémvilágban

SZERZŐ: VERES PETRA

1985: Moszkva, majd pillanatokon belül 1990: Moszkva, aztán Párizs, később megint Moszkva és újra Párizs. A hely-
színekben és az időben egy a közös pont: a címszereplő Anna, aki hol piaci kofa, hol naiva, hol magabiztos modell 
vagy épp ravasz csábító, igazi femme fatale, bérgyilkos és mindenre elszánt kém. A non-lineáris elbeszélés bár szá-
mos fordulatot és új motivációkat rejt magában, egy idő után mégis inkább olyan érzést kelt Luc Besson legújabb 
filmje, mintha szándékosan arra utazna, hogy átejtse a nézőjét. 

KULTÚRA

gadhatóbbá teszi a hős legkilátástalanabb harcokban 
való túlélését a rengeteg sérülése és a vágya a regene-
rálódásra. Megmutatkozik a sebezhetősége, az emberi 
oldala, hogy nem egy elpusztíthatatlan robot, mint Luc 
Besson Annája.

Az Anna minden szempontból szórakoztató, de a hi-
bái ellenére is kihagyhatatlan azoknak, akik kíváncsi-
ak, hogyan alkudoznak a kémek a korai nyugdíjazásuk-
ról, mi történik, amikor a CIA és a KGB egymás mellé 
ül le kávézni a parkban, hogyan feszengnek a beépült 
ügynökök a futógatyájukban, illetve hogy miért gon-
dolják magukat történelmileg jobbnak az amerikaiak az 
oroszoknál. 

Anna – 119 perc, 2019
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a helyszínen! Gyermekmegőrzést 
is vállalunk!

3300 Eger, Tűzoltó tér 5. 
(belső udvar) 

Kedvelj minket a Facebookon 
(is)! 

 jatszohaztuztorony
Jegyek elővételben: www.jegy.hu



Harmónia Szépségszalon 
a megálmodott külsőért 

hölgyeknek-uraknak egyaránt

Akcióinkat fi gyeld a 
facebook.com/harmoniaeger 

oldalon!

 Új dimenzió a bőrfi atalításban az
esszenciák varázslatos világából  a

3 peptidre épülő szuperkomplexekkel,
HIFU

 Öregségi és májfoltok
aknés hegek kezelése

1D-2D-3D  szempilla építés

Készülj velünk 
a bikiniszezonra! 

Makacs zsírpárnák eltávolítása, 
testkontúr formázása

Vásárolhatsz  ajándékutalványt 
bármilyen alkalomra!

 SZÉP kártyával, egészségpénztári 
kártyával is fi zethetsz!

Tel: 06-30/345-08-09
www.szepno.hu

Agria Park földszint

PROGRAMOK

Az egri Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium 
és Szakközépiskola (IQ-Pont Középiskola) felvételt hirdet az alábbi képzésekre:

Érettségire épülő képzéseink
•  Informatikai rendszerüzemeltető 

13–14. évfolyam (OKJ)
•  Képző- és iparművészet 

13–14. évfolyam (OKJ)
•  Nyomdaipari technikus 

13–14. évfolyam (OKJ)

Érettségire felkészítő képzéseink
•  11. évfolyam, 9-10. osztály 

elvégzésével vagy szakmunkás 
bizonyítvány (új szakközépiskola 
bizonyítvány) megszerzése után.

•  Ha nincs 10. osztályos vég-
zettsége, abban az esetben is 
jelentkezhet 11. évfolyamba.
Különbözeti vizsgát kell tenni 
2019. dec. 20-ig! (Felkészülés 
tanári segítséggel.)

Esti gimnáziumi képzés
•  Esti gimnáziumi képzést indítunk 

vidéken is. Feltétel: min. 10 fő.

Családias hangulatban, idilli környezetben szeretettel várunk! Jelentkezz most!
Jelentkezés: igazgato@iqpont.hu • (+36 36) 516 068 • (+36 30) 9452 585
A további lehetőségekről érdeklődjön a honlapon: http://iqpont.hu

KOCSIS TIBOR BALÁZS BÉLA - DÍJAS 
RENDEZŐ FILMJEI
AUGUSZTUSTÓL AZ EGER TV MŰSORÁN!

      2019
OPERETT GÁLA

CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ • BOB HERCEG • MARICA GRÓFNŐ 
MOSOLY ORSZÁGA • MÁGNÁS MISKA • JÁNOS VITÉZ 

VÍG ÖZVEGY

BALOG TÍMEA
DENK VIKTÓRIA
JANCSÓ DÓRA

SZEGŐ ADRIENN
BÁCSATYAI GERGŐ

KURKÓ JÓZSEF KRISTÓF
PÁSZTOR MÁTÉ

SÖVEGJÁRTÓ ÁRON

DEGART.HU

Jegyek kaphatóak a helyszínen, az elővásárlási helyeken
és a www.degartjegy.hu weboldalon!

EGER - SZÉPASSZONYVÖLGY 
MÁRAI SZABADTÉRI SZÍNPAD 

 2019.08.03. 20:30

Egyéni vállalkozó kőműves munkát, 
térkövezést, tetőbontást és -épí-
tést, szigetelést, hőszigetelést vállal. 

Tel.: (06 30) 232 4128

F&L ÉPÍTÉSZETI KFT
Eger, Knézich K. 8/A.

ÉPÍTÉSZETI  TERVEZÉS
MŰSZAKI VEZETÉS

MŰSZAKI ELLENŐRZÉS
M.: (06 30) 9552 479



ELÉRHETŐSÉGEINK:
3300 EGER, KOHÁRY UTCA 29.

WWW.ARANYABLAK.HU NYITVA: HP: 917, SZO: 812 TEL.: 0620/2518223

34 ÜZLET
AZ ORSZÁG MINDEN PONTJÁN!

  Ug = 1.0

TAKARÍTSON MEG

  ENERGIÁT!

BUKÓ
NYÍLÓ

REDŐNYÖK

RELUXÁK

ABLAKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

AJÁNLATUNK 2019.08.15-IG ILL. A KÉSZLET EREJÉIG TART, A KÉPEK ILLUSZTRÁCIÓK! AZ ÁRAK AZ ÁFA-T TARTALMAZZÁK!

EGYENESEN ÜZEMÜNKBŐL!

EGYENESEN ÜZEMÜNKBŐL!

DEKOR 
BELTÉRI 
AJTÓK

BELTÉRI AJTÓK

KARCVÉDETT

BELTÉRI 
AJTÓK

  FT

  FT

BOROVI 
BEJÁRATI AJTÓ

MŰANYAG 
BEJÁRATI AJTÓ

BEJÁRATI AJTÓK
LUC BELTÉRI AJTÓ

×

LUC BELTÉRI AJTÓ
×

  FT

  FT

LEMEZELT BELTÉRI AJTÓ ×

  FT

Minőségi
SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS, 

SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb  

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19

WWW.EGRIPROGRAMOK.HUPROGRAMOK

GYÓGYPEDIKŰR!
Benőtt köröm, gombás köröm, 
tyúkszem eltávolítása, cukor-
beteg érszűkületes lábak szak-
szerű kezelése. 19 éves szakmai 
gyakorlat. Egerben házhoz me-
gyek! Tel.: (+36 70) 678-3207
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kortalan kikapcsolódás

www.egertermal.huTERMÁLFÜRDŐ

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



E-MATRICA 
A gondtalan utazáshoz
ematrica.nemzetiutdij.hu
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