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„Élhető város,  
biztos egri jövő a cél”

„Mi oda megyünk, ahonnan mások menekülnek”

BÁNYAI TAMÁS

Két ifjú művész, aki a tánc 
nyelvén beszél:

KELEMEN DOROTTYA és 
ROVÓ VIRÁG 
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VIGYÁZOK RÁD!
Pár nap még és vége a tanévnek. Nyolcadikos nagy fiam is átlépi az általános iskola 
küszöbét és büszke gimnazista lesz. Egyelőre a gondolatait, figyelmét leköti még a ké-
szülődés a nyelvvizsgára. Talán fel sem fogta, mekkorát fordul az élete. Igaz, én sem…. 
Még úgy sem, hogy pár hete az iskolai bálon a saját szememmel láttam egy csodaszép 
lánnyal az oldalán keringőzni. Frakkban, igazi úriember módjára viselkedni, majd kies-
ve a szerepből, zavarba jőve ökörködni a haverokkal. Hol komoly fiatalember, hol éretlen 
kölyök. Hol egyik, hol másik. Olyan végtelenül közhely, hogy „milyen gyorsan felnőnek 
a gyerekek!” És olyan végtelenül igaz. Az óvodai ballagás még nem rengette meg igazán 
a lelkem, de most kavarognak bennem az érzelmek, gondolatok. Kisfiam! Mérhetetlenül 
büszke vagyok és teljes szívemből kívánom, hogy az út, amit már önmagadnak jelöltél 
ki valóban abba a jövőbe visz, ahová el akarsz jutni. Szó szerint kézen fogva vezettelek a 
bölcsibe, oviba, általános iskolába. Most először engedem el a kezedet és hátrább lépve 
kísérem a lépteidet. Bízom benne, hogy tudod: ott vagyok, ha elesel, amíg csak élek. 

Gay Krisztina főszerkesztő
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HÍREK

FELÚJÍTÁS
Újraaszfaltozták a szökőkút környékét

MÁJUS 3.
Több mint 1600 m²-en felújították, újraaszfaltozták a 
járdafelületet az érsekkerti szökőkút körül. A beruházás 
önkormányzati forrásból, 18 millió forintból valósult meg. 
A rekonstrukcióval egyidőben a Heves Megyei Vízmű Zrt. a 
terület alatt futó, 1927-ben épült ivóvízvezetéket mintegy 
300 méter hosszúságban, a régivel azonos nyomvonalon 
kiváltotta. Távlati cél, hogy lépésről lépésre megújuljon a 
park teljes járdafelülete.

ÁTADÓ 
Leleplezték Kracker János Lukács szobrát

MÁJUS 7.
A festőművészről elnevezett, nemrég felújított udvarban 
kapott helyet a Pelcz Benjámin által készített Kracker 
János Lukácsról mintázott mellszobor. A műalkotás az Egri 
Városszépítő Egyesület, az önkormányzat és helyi cégek 
támogatásával valósulhatott meg. Kracker sokat tett a 
városért, művei a Minorita templomban, az Érseki Palotá-
ban, valamint a Líceum könyvtártermében is megtalálha-
tók.

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS 
Három új busszal gazdagodott a város

MÁJUS 10.
A 12 méteres, 104 férőhelyes, klimatizált, alacsony padlós és 
kihajtható rámpájú járműveket a mozgáskorlátozottak és a 

babkocsival utazók is tudják használni. A buszok két régebbi 
szóló és egy csuklós járművet váltottak le és a jelenleg 

elérhető legkorszerűbb, Euro 6-os környezetvédelmi beso-
rolásba tartoznak. A tervek szerint a 2-es, a 6-os, valamint 

a 13 vonalakon közlekednek. A beruházás értéke 240 millió 
forint.

FEJLESZTÉS
Új gépjárművet kaptak az önkéntes tűzoltók

MÁJUS 15.
Önkénteseknek kifejlesztett, gyorsbeavatkozó tűzoltó 

gépjárművet vehetett át az Agria Speciális Mentő és Tűz-
oltó Csoport. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság összesen több mint egymilliárd forint értékben 
adott át szerte az országban tűzoltó autókat. A speciális 

járműben a víztartály és tömlők mellett helyet kapott a 
sugárcső, de felszerelték például bólyákkal és légzőkészü-

lékkel is.

TÁMOGATÁS
Segítség a bárányhimlő elleni védekezésben

MÁJUS 15.
Közel 400, 15–18 hónap közötti kisgyermek bárányhim-
lő elleni védekezésének költségéhez járul hozzá tízezer 
forinttal az önkormányzat. A két részből álló oltás árának 
kétharmadát vállalja át a szülőktől. Bár ez a védőoltás 
várhatóan bekerül a kötelezők közé, ám addig is fontos, 
hogy a 2016-ban elindított támogatási program folyama-
tos legyen. A bárányhimlő erőteljesen fertőző betegség, 
amely gyakran szövődménnyel is jár.

GYERMEKÚTLEVÉL
Szörp jár a legkisebb felfedezőknek

MÁJUS 17.
Új kiadvánnyal, úgynevezett „Gyermekútlevéllel” kedvez 
a családoknak az Eger Városi Turisztikai Kft.  A Tourinform 
irodában ingyenesen igényelhető matricás füzet segítsé-
gével játékos formában ismerhetik meg a legkisebbek a 
város fő nevezetességeit. Minden meglátogatott attrakci-
ót matricával jelölhetnek, a kigyűjtött füzet felmutatásá-
val pedig egy pohár szörpöt kaphatnak a Kracker udvar-
ban található kávézóban.

VÉGHAJRÁBAN
Felújították az Idősgondozási Központot 

MÁJUS 20.
Hamarosan átadják a Felsővárosi Idősgondozási Köz-
pontot. A Kallómalom utca 3. szám alatti intézmény 

alapterületében és funkciójában is bővült. A Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program forrásainak 

köszönhetően akadálymentesítették az épületet, moz-
gáskorlátozott parkolókat, a kertben pedig nyársalót 

alakítottak ki és új padokat helyeztek el. Emellett az 
épületet egy emelettel bővítették. 

#TEger

Párbeszéd nap a Gárdonyiban

MÁJUS 24.
A számukra legfontosabb kérdéseket vitatták meg a diákok 

a döntéshozókkal a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium 
párbeszéd napján. A #TEger programsorozat következő 

állomásán a diákok egyebek mellet fiatalos közösségi terek 
létrehozását, kedvezményeket biztosító diákkártya és az 

intézményen belüli szelektív hulladékgyűjtés bevezetését 
szorgalmazták. A fiatalok egy problématérképet is összeál-

lítottak. 
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AMIRŐL BESZÉLNEK

ÉLHETŐ VÁROS, 
BIZTOS EGRI JÖVŐ 

A CÉL
Interjú Habis László polgármesterrel

A polgármesterség rendkívül összetett, alapjaiban mégis egy-
szerű a feladat: Egerért kell teljes gőzzel dolgozni és nem valami 
ellen – vallja Habis László polgármester. A városvezetővel be-
szélgettünk véleményekről, szóbeszédekről és az egriekkel való 
találkozásokról.

SZERZŐ: GAY KRISZTINA FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

– A közösségi médiában olyan véleményt fogalmazott 
meg valaki, hogy a polgármester csak Eger egy szűk, 
belváros közeli térségét fejleszti.
–  Erre – a kellő  tisztelet mellett  – csak egy hosszú  felso-
rolással lehet valódi választ adni, ezért hadd tegyek így. A 
teljesség  igénye  nélkül:  a  teljes városban megújítottuk az 
egészségügyi  alapellátást,  az  elmúlt  időszakban  adtuk  át 
a  Napsugár  úti,  a Hadnagy  utcai  rendelőt  és  a  felnémeti 
városrészben az  Egri  úti orvosi  rendelőt.  Fejlesztettük az 
iskolafogászatokat, s egy komoly, 60 millió Ft-os közpon-
ti  fogászati beruházást  is végeztünk. Csaknem 800 millió 
Ft-os beruházással megépítettük az észak-déli kerékpárút 
gerincvonalat, melyet ma már nagyon sokan használnak, 
hiszen  akár  Felnémetről,  Felsővárosból,  akár  Lajosváros-
ból  indulnak, védett, biztonságos vonalon tekerhetnek. A 
bringaút-hálózat bővítése azóta is folyamatos, idén átadtuk 
a Kistályai úti, új kerékpárutat, s a nagyobb közterületi fej-
lesztéseknél, minden  lehetséges helyen kerékpárutat,  ke-
rékpársávot létesítünk, például a Sas útnál is, s a Kertész út 
jövőbeni fejlesztésénél is így tervezünk.
Eger valamennyi városrészében, több mint félszáz helyen 

végeztünk és végzünk beruházást. Nem csak az Almagyar, 
Kossuth, Barkóczy, Széchenyi utca újult meg 2017–18-ban, 
hanem  fejlesztettünk a  Pásztorvölgy utcában,  a Tittel,  az 
Olasz, a Csokonai utcában is, vagy éppen a Tizeshonvéd, a 
Radnóti utcában és idén a Gerle-közben. Járdát építettünk 
és újítottunk fel a Ludányi, a Kallómalom, a Vallon utcában, 
elkészült az új  járda a Szövetkezet utcában, valamint csa-
padékvízelvezetést és kiváló minőségű aszfalt utat kapott a 
Fertőbánya utca.
A Felsővárost és Felnémetet többek között járda-, parko-

ló- és kerékpárút építés, óvodafejlesztés, az idősgondozási 
központ bővítése és megújítása és a bervai idősotthon kor-
szerűsítése, valamint a Bervában közösségi park és sport-

pálya  kialakítása  érintette.  A  Felsőváros  Csillagai  nevű 
pályázati  programunk  a  közösségépítést  célozza:  eddig 
nem látott lehetőségeket nyújt az északi városrészben élő, 
mintegy 12 ezer egri polgárnak a kikapcsolódásra, szórako-
zásra,  Felsőváros értékeinek  felfedezésére. Hasonló, min-
den elemében az összefogásra, közös gondolkodásra épülő 
projektünk  a  helyi  közösségi  tervezésen  alapuló  (CLLD) 
fejlesztési sorozat. Az egész program az egriek - a civil szer-
vezetek, lakóközösségek - részvételén alapul és valameny-
nyi városrészre kiterjed. Ennek segítségével közösségépítő 
beruházások és kulturális  rendezvények  létrejötte mellett 
újjászületik  a  Gárdonyi  kert, megújul  a  Ziffer  Galéria,  az 
egykori zsinagóga épület.
A  képzeletbeli  sétát  folytatva,  a  Szala városrészben  lét-

rehoztunk  egy  közösségi  házat,  amely  kulcsfontosságú  a 
pozitív változásokat generáló helyi szerveződés, a Szaláért 
Tevők Csoportja (SZATECS) számára is. Idén megújítottuk 
az épület tetőszerkezetét, segítettünk a patakmeder kitaka-
rításában, kotrásában, emellett folytatjuk az útfelújításokat 
és a szalai lakosságot segítő programokat is.
Ha délre nézünk, az  iparterülethez és  így a munkahely-

teremtéshez kapcsolódó, jócskán egymilliárd Ft fölötti be-
ruházás-sorozaton  túl  is  szép  fejlesztéseket végzünk. Már 
állnak a  falak az  Ifjúság és Pozsonyi utcák  találkozásánál, 
az új óvodánál és épül Lajosvárosban, a Köztársaság téren 
a komplex egészségügyi központ, új, 21. századi orvosi ren-
delőkkel és védőnői tanácsadóval. Mindez hatalmas előrelé-
pést hoz a lajosvárosiaknak nyújtott közszolgáltatásokban.

– Sokáig folytathatnánk ezt a sort…
–  Természetesen, de amint jeleztem, nem kívánok min-

dent felsorolni. Alá kell húzni tehát, hogy ebből a sorból 
szándékosan kihagytuk a belvárost és térségét, ugyanakkor 
Eger számára nagyon fontos a történelmi belváros fejlődé-

se is. Sokakat érint, a vonzerőnket pedig egyértelműen to-
vább fokozza például az Erzsébet udvar és Kracker udvar 
felújítása,  akadálymentesítése,  vagy éppen az  Eszterházy 
tér és a  Bródy  Sándor utca újjászületése. A  belváros és a 
külső  részek  szembeállításával  soha nem értettem egyet. 
Nem  szerencsés  még  a  felvetés  sem,  hiszen  a  belváros 
mindannyiunk közös kincse, öröksége, ahogy a vár, vagy a 
borvidék egésze is. Összefoglaló jelleggel még annyit, hogy 
az egyik közterületi  fejlesztési csomagunkban  több mint 
30  fontos  beruházás  szerepelt.  Uniós  forrásból  is  több, 
mint 30 kivitelezést végzünk városszerte és akkor még nem 
beszéltem a saját erőből végzett beruházásokról. Az uniós 
(TOP)  fejlesztéseink összértéke meghaladja a  14 milliárd 
Ft-ot, de ha összeszámoljuk az eddigieket, elmondhatjuk, 
hogy mintegy 750 millió Ft városi kiegészítő forrást tettünk 
hozzá mindehhez, ami bizony hatalmas összeg. Példaként 
említhetem,  hogy  a  Felsővárosi  Idősgondozási  Központ 
megújításának  96  milliós  programjában  11  millió  Ft  ön-
kormányzati önerő szerepel. A három óvoda – Felsőváros, 
belváros, Lajosváros - energetika korszerűsítését szolgáló, 
negyedmilliárdos fejlesztési csomaghoz pedig 28 millió Ft-
ot teszünk hozzá, s emellett ovifoci pályát építünk az észa-
ki, illetve a déli városrészben. Ezen túl ott a folyamatos, sok 
évre előre tervezett fejlesztés a várban, s a Szépasszonyvöl-
ggyel és az Érsekkerttel kapcsolatban  is vannak szép ter-
veink. Ezek a következő évekre bőven adnak feladatot az 
olyan, mindennapos beavatkozások mellett, mint egy-egy 
járdaszakasz javítása, vagy éppen az uszoda melletti Szent 
József Park felújítása, melynek kivitelezői szerződését már 
aláírtam.

– Itt jön a következő kérdés. Mostanában rendre el-
hangzik ugyanis, hogy a polgármester nem egyeztet.
–  Valóban elhangzik ez a megmosolyogtató  „lufi mon-

dat”, de gyorsan ki is pukkad, mert nincs mögötte valós tar-
talom. Világos  alapokon  nyugszik minden  fejlesztésünk. 
Az  M25,  vagy  a  keleti  elkerülő  út  fontosságáról  például 
egyértelmű véleményt mondtak az egriek, elkészítettük a 

7-8 éves,  illetve másfél-két évtizedre előremutató  fejlesz-
tési stratégiát (IVS). Ezt a Közgyűlés hagyta jóvá, minden 
képviselőnek illik ismernie a dokumentum tartalmát, akár 
a testület tagja volt akkor, akár nem. Ez ma is a vezérfona-
lunk, a beruházási csomagokat ez alapján állítottuk össze, 
s a kormányzattal való egyeztetéseket is ez alapján végez-
zük. Felsorolni is sok lenne, hányféle egyeztetés, kutatás, 
felmérés előzte meg a stratégia megalkotását. Persze azó-
ta  is vannak konzultációk,  fórumok,  szakmai  felmérések 
egyes szakterületekre, vagy éppen társadalmi csoportokra 
vonatkozóan. Most  épp  a  fiatalokkal  folytatunk  intenzív 

Pozsonyi utca – Ifjúság utca: épül az új óvoda

Bródy Sándor utca
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Vár, Zárkándy-bástya

gazdasági élet, a humán szféra szereplőivel folytatott tárgya-
lásokon. A Megyei  Jogú Városok Szövetségének Gazdasági 
Bizottsági elnökeként is az önkormányzat érdekeit képvise-
lem. Egerért, az egriekkel együtt teszem, amit csak tudok. 
Hatalmas ütemben  fejlesztünk, s ez rengeteg energiát kö-
vetel, de igyekszem, hogy jelen legyek, amikor meghívnak 
a Civil Kerekasztal ülésére, amikor ünnepel egy egri egyesü-
let, egy városrész közössége, egy óvoda, iskola, vagy éppen 
az egyik önkormányzati intézményünk rendez kiemelkedő 
programot. Akkor is megtalálnak, amikor segítségre, meg-
oldásra van  szükségük és  tudják,  hogy a  lehetőségeimhez 
mérten számíthatnak is rám. Igyekszem elismerni az egriek 
előremutató eredményeit, sikereit. Teljes szívvel törekszem 
arra,  hogy az édesanyákat, családokat,  tapasztalt  szakem-
bereket, példamutató egri polgárokat érintő, pozitív, helyi 
kezdeményezésekkel éljünk, s ezeket sikerre vigyük. Velem 
lehet  találkozni  az  egri  piacon,  az  utcán  sétálva:  itt  élek, 
Eger  az  otthonom.  Szívemen  viselem,  nagyon  szeretem  a 
városunkat, teljes erővel, minden tudásomat, tapasztalato-
mat latba vetve végzem a polgármesteri munkát, amivel az 
egri polgárok háromszor egymás után megbíztak. Őszintén 
remélem,  hogy  a  tevékenységemnek  legalább  egy  világos 
üzenete minden egri polgár számára érthető: dolgozni csak 
valamiért érdemes, nem valami ellen.

– Konkrét dologra gondol?
–  Fontos,  hogy  Eger  nyugalmát,  békéjét megőrizzük  és 

városunk építésére, fejlődésére, az egri családok szolgálatá-
ra tudjunk koncentrálni. Soha nem volt a stílusom és a to-
vábbiakban sem kívánok iszapbirkózásba bocsátkozni, üres 
vádakkal foglalkozni, de vannak olyan esetek, melyeket ter-
mészetesen nem lehet szó nélkül hagyni – ezekre minden 
esetben reagálni fogok. Erre számíthatnak tőlem az egriek 
és a közéleti szereplők. Egyebekben az intenzív városfejlesz-
tés részünkről nem ígéret, nem üres szlogen: aki körülnéz 
Egerben, az pontosan tudja, hogy miről beszélek. A mun-
kánk eredményei városszerte szépen látszanak. Haladunk, 
sőt,  a  sikeres  egri  érdekképviseletnek  köszönhetően  el-
mondhatjuk, hogy hosszabb időszakra előre látunk. Ezek a 
lépések egyértelműen egy új korszakba vezetik a városunkat 
és minden egri érdekét szolgálják. A sorvezetőt az egriekkel 
közösen alkottuk meg ehhez, évekkel ezelőtt, s ezt hajtjuk 
végre következetesen. Egerben, az egriekkel közösen és az 
egriekért dolgozom tehát. Egerért és nem valami ellen: nem 
hangzatos, ám üres mondatokkal, hanem tettekkel.Sas út

párbeszédet (ERASMUS, #TEger program), melynek ered-
ményét beépítjük a testület elé terjesztendő Ifjúsági Cse-
lekvési tervbe. Semmiről, így a közlekedési fejlesztésekről 
(SUMP), egy-egy közösségi tér szolgáltatásairól sem hasra 
ütéssel, álmot látva, vagy épp kockavetéssel döntünk, ha-
nem több éves munka folyamán megérlelt terveket köve-
tünk. A megvalósítás során, a részleteket illetően pedig az 
érintettekkel tartunk konzultációt. Egyébként ez nem csak 
kifejezetten  beruházásokról,  városfejlesztési  kérdésekről 
szóló ügyekben, hanem például a kulturális élet szervezé-
sét, vagy a közművelődést illetően is így történik. 
Egy város vezetése erről szól: kiszámítható tervezés szük-

séges, nincs hirtelen ötletelés, nincs zsákbamacska. Az eg-
riek szerintem pontosan tudják, hogy ezt várhatják tőlem a 
továbbiakban is. Aki azt mondja, hogy nem kérdezek meg 
senkit, nem jut el hozzám az egriek véleménye, az nem is-
meri a 13 éves polgármesteri munkámat, nem ismeri a min-
denki számára elérhető, stratégiai dokumentumainkat, de 
a mindennapos híreket sem olvassa.

– A városszerte dolgozó darukat és más munkagé-
peket, az aszfaltozó, díszkövező munkásokat látva, s 
közben az önt érő kritikákat hallva az ember elgon-
dolkodik. Elég nagy az ellentmondás. 
–  A felvetés jogos, én Egerért dolgozom minden szinten. 

Akár itthon, akár kormányzati, minisztériumi, vagy éppen a 

Ma is van mit 
megvédeniük 
az egrieknek
Hatvan éve nem folytak olyan léptékű be-
ruházások a településen, mint az utóbbi 
években. Tisztán látszik, hogy Eger fejlődő 
pályára állt. Az úton azonban tovább kell 
menni, és meg kell védeni eredményein-
ket, biztonságunkat. Ez az európai parla-
menti választás tétje– jelentette ki a köz-
gyűlés májusi ülésén Nyitrai Zsolt.

A miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége 
országgyűlési képviselője a közgyűlésen be-
szélt arról is, mennyire fontosnak tartja, hogy 
időről időre beszámoljon az önkormányzat-
nak és nyilvánosságának egyaránt a legújabb 
eredményeiről. Ezek közül kiemelte az Egert 
az autópályával összekötő M25-ös út építését, 
amelyre hosszú évtizedeket kellett várni.

Hozzátette azt is: elkezdődött az útszakasz 
hídszerkezeteinek építése és minden a tervek 
szerint halad, így jövő nyáron birtokba vehető 
az összekötő út. A fejlesztésnek köszönhetően 
gyorsabb és biztonságosabb lesz Eger, illetve 
Budapest elérése a családok számára, de a 
turizmus, valamint a befektetők révén a helyi 
vállalkozások is profitálhatnak a fejlesztésből.

Kiemelte, hogy az Orbán Viktor miniszterel-
nökkel kötött megállapodás alapján elkezdő-
dött az M25-öshöz kapcsolódó Egert elkerülő 
út tervezése, így a város forgalmát tehermen-
tesítheti majd az új szakasz. Kiegészíti mind-
ezt az intermodális csomópont tervezése és 
építése, amely összehangolja majd a város és 
térségének közlekedését, hiszen egy pontban 
összpontosul majd a vasúti, a busz, a kerékpá-
ros és a taxi közlekedés. Az M25-ös összekötő, 
a várost elkerülő út, valamint az intermodális 
csomópont hármas egységet alkotva az utób-
bi fél évszázad legnagyobb egri infrastrukturá-
lis fejlesztése lesz – jelentette ki.

Nyitrai Zsolt beszélt arról is, hogy Eger a 
honvédelem, a hazaszeretet és a hősiesség 
szimbóluma.  Gárdonyi Géza regényének és 
az abból készült filmnek köszönhetően az 
egész világ megismerhette az egri vitézek és 
nők hősiességét. Ezért is határozott szándé-
kunk – folytatta –, hogy az elmúlt évtizedek 
tétlensége után jelentős, mintegy 9 milliárdos 
összeget fordítsunk az egri vár szakszerű és 
minőségi rekonstrukciójára. Egyebek mellett 
a közeljövőben sor kerül a Zárkándy-bástya 
felújítására, valamint a bástya és a vár közötti 
folyosó rendbetétele után annak újbóli meg-
nyitására.

Stadion utca

Fejlődő pályára álltak a 
településeink
Az elmúlt egy év alatt elvégzett munkáról és a jövőt érintő 
elképzelésekről számol be a harmadik alkalommal megjele-
nő országgyűlési képviselői beszámolójában Nyitrai Zsolt. A 
kiadvány eljut az egri központú választókerület 27 települé-
sének háztartásaiba, de a köztereken is hozzájuthatnak az ér-
deklődők.

A miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége országgyűlési 
képviselője emlékeztetett: tavaly áprilisban, amikor a válasz-
tók bizalmából a Heves megyei 1. számú választókerület egyé-
ni képviselője lett, ígéretet tett arra, hogy az eddigi hagyo-
mányt folytatva a következő esztendőben is írásos formában 
számol be a térségben végzett munkájáról, a tervekről és a 
feladatokról.

Nyitrai Zsolt  hangsúlyozta: midig alapvető fontosságúnak 
tartotta a folyamatos párbeszédet, hiszen nem elég négy éven-
te tájékoztatni a polgárokat. „Egy év is elég arra, hogy számot 
vessünk a választókerület fejlődésével, eredményeivel vagy az 
estleges gondokkal kapcsolatban” – tette hozzá.

„A kiadvány az idén is elkészült, a térség 27 településének 
minden háztartásába eljuttatjuk a fotókkal illusztrált lapot, a 
köztereken pedig aktivistáink terjesztik majd az írásos beszá-
molót, hogy az minél több emberhez eljuthasson” – mondta.

Szólt arról is, hogy a választókerület egésze fejlődő pályára 
állt: az eredmények egyértelműek, azonban számos feladatot 
kell még megoldani. Az elképzelésekről folyamatos egyeztetés 
zajlik a települések polgármestereivel.

Nyitrai Zsolt a legfontosabb fejlesztésnek nevezte az Egert 
az autópályával összekötő M25-ös utat, amelyet jövő nyáron 
átadhatnak a forgalomnak. Szólt Füzesabony új, modern vá-
rosközpontjának kialakításáról, amelynek munkálatai hamaro-
san elkezdődnek. Az ipari fejlesztések sorából pedig kiemelte a 
Berva-völgyi ipartelep bővítését, amely a befektetők révén új 
munkahelyeket teremt majd a környéken élők számára.

„Látványosan megújultak történelmi építészeti emlékeink, 
hiszen az egri vár mellett, a Bazilika, valamint a Minaret is új-
jászületett. Jó hír az is, hogy tovább folytatódik az egri kórház 
fejlesztése, korszerűsítése. Összességében elmondható, hogy 
mind a 27 településen megvalósult valamilyen fejlesztés” – 
fejtette ki.
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A környezetvédelem állt 
az LMP EP-kampányának 
középpontjában
Vágó Gábor, az LMP EP-listavezetője a Széchenyi utcán is-
mertette pártja programját, melyben egy európai szintű 
környezetvédelmi szabályozás létrehozását sürgette. Négy 
nappal később Kanász-Nagy Máté, a párt szóvivője az ég-
hajlatváltozási vészhelyzet globális megoldására tett javas-
latot. Az LMP képviselői nem aggódtak az EP-be jutás miatt.

Bár az akkori közvélemény-kutatási adatok szerint az öt szá-
zalékos küszöböt sem tudja átugrani az LMP az európai parla-
menti választáson, a párt EP-listavezetője, Vágó Gábor abban 
bízott, hogy az LMP a véghajrában megerősödik majd. Egri 
látogatásán arról is beszélt: nem szabad megengedni, hogy 
a környezetvédelmi hatósági rendszerét bármelyik tagor-
szág leépítse. Vágó Gábor hangsúlyozta, hogy hazánkban is 
előnyben kell részesíteni az elektromos és hibrid járműveket 
és ennek jegyében kell átalakítani tömegközlekedést is. Négy 
nappal később Kanász-Nagy Máté LMP-szóvivő hasonló gon-
dolatokat fogalmazott meg, ugyanakkor globális megoldást 
javasolt az éghajlatváltozási vészhelyzet kezelésére. Meglátá-
sa szerint az uniós szinten létrejött és pontosan betartott klí-
mavédelmi akcióterv megoldást jelenthet a problémára.

Érdektelenségbe fulladt a sajtótájékoztató
Egyedül a TV Eger jelent meg az MSZP által meghirdetett sajtótájékoztatón, amelyen a párt európai parlamenti választási 
programját ismertette Tóth Bertalan. Az MSZP elnöke beszélt arról is: bár több párttal egyeztettek a választási szövetségről, 
csak a Párbeszéddel sikerült közös nevezőre jutniuk. Így egyedüliként az MSZP-Párbeszéd indult közösen az EP-választáson.

A helyi szimpatizánsainak tartott, szigorúan zártkörű fórum előtt az 
MSZP-Párbeszéd közös programját, a Szociális Európát ismertette a 
sajtó képviselőivel egri látogatásán Tóth Bertalan, az MSZP elnöke. 
Vagyis csak ismertette volna: a TV Egeren kívül ugyanis senki sem je-
lent meg a tájékoztatón. Így aztán Tóth Bertalan, aki egyben a párt 
EP-listavezetője is, egyedül a TV Egernek mondta el: a program egy 
olyan Európáról szól, amely szabályozná a közös piac feltételrendsze-
rét. Garantálná a minimálbért és a nyugdíjat, az európai családi pót-
lékot, az egészségügyi ellátást és a szociális alapú bérlakás programot. 
Tóth Bertalan kitért arra is, hogy számításai szerint a legtöbb voksot 
az EP-választáson a Fidesz kapja, míg az 5% körüli támogatottsággal 
rendelkező kisebb pártok elesnek ettől a lehetőségtől.

Habis László: rossz ajtón 
kopogtat az EVE
Tételesen adott választ Habis László polgármester Mirkóczki 
Ádámnak, hogy miért nem kompetens azokban a kérdésekben, 
amelyeket az Egységben a Városért Egyesület Jobbikos polgár-
mester-jelöltje neki címzett. „Ha tisztában volna azzal, hogy mi 
egy polgármester kompetenciája, akkor nem nekem címezné 
ezeket a kérdéseket” – fogalmazott Habis László. Mirkóczki az 
egri várral és annak működtetésével kapcsolatban érdeklődött 
a polgármesternél.

A DK-s Földvári Győző és a független Császár Zoltán kíséretében 
érkezett a Jobbikos Mirkóczki Ádám a vár kapujába, hogy onnan 
tegyen fel kérdéseket annak működtetésével kapcsolatban Habis 
László polgármesternek. Három témában érdeklődött: egyrészt 
az ÉMOP keretében vásárolt színpadtechnikát kereste, másért azt 
akarta megtudni, hogy miért van immár négy éve egy állítása sze-
rint veszteséges kiállítás a várban. Harmadik felvetésében arra ke-
reste a választ, hogy a Várfesztivált miért a várban tartják. A kérdé-
sekre Habis László tételesen reagált: „Az ÉMOP keretében vásárolt 
színpadtechnika nem a vármúzeumé, hanem Eger Önkormányzatá-
nak tulajdonában áll. Igény szerint biztosítjuk azt az intézmény részé-
re. A tárlatokról, időszaki kiállításokról, rendezvényekről szóló döntés 
intézményvezetői hatáskör. A Várfesztivál nem az önkormányzat 
rendezvénye. A Jobbik politikusa polgármester-jelöltként lép fel. Ha 
tisztában volna azzal, hogy mi egy polgármester kompetenciája, nem 
nekem címezné ezeket a kérdéseket” – válaszolta Habis László. 

Európában is más szelek fújnak
Országosan és Egerben is toronymagasan győzött a Fidesz-KDNP

Az évtizedek óta következetes programból és a keresztény értékrend mara-
déktalan képviseletéből fakad a Fidesz-KDNP hitelessége. Ez és a választó-
polgárok megszólításának hatékonysága is hozzájárult ahhoz a toronymagas 
győzelemhez, amit a Fidesz-KDNP aratott az Európai Parlamenti választáson. 
Egyebek mellett erről beszélt Oroján Sándor, a Fidesz egri szervezetének 
ügyvezető alelnöke, kampányfőnöke a TV Eger Rendkívüli Fogadóóra című 
műsorában.

Oroján Sándor mindenekelőtt köszönetet mondott a választók támogatásáért, bízta-
tásáért és a választókerületben dolgozó mintegy ötszáz munkatársa áldozatos munká-
jáért. A Fidesz egri szervezetének ügyvezető alelnöke a május 26-i Európai Parlamenti 
választással kapcsolatban azt mondta: egész Európában magas volt a voksoláson a 
részvételi arány. Hazánkban és Egerben pedig kiugróan sokan mentek el szavazni. Eger 
Kelet-Magyarországon a megyeszékhelyek közül az első, míg országosan szintén a me-
gyeszékhelyek között a negyedik helyen végzett a leadott szavazatok számát tekintve. 
„Most először fordult elő, hogy az országos átlagot meghaladó mértékű volt a részvételi 
arány a választókerületben, igaz Egerben a szavazás tétje és így a választók által adott 
felhatalmazás is nagyobb” – hangsúlyozta. Hozzátette azt is: Az eredményért meg kell 
dolgozni, meg kell nyerni az érvek csatáját, el kell mondani az embereknek, hogy mi a 
célunk és ott kell lenni közöttük. Ez az ellenzéknek nem sikerült, folyamatos ellentmon-
dásba keveredtek még saját magukkal is.

A Fidesz egri szervezetének ügyvezető alelnöke az ellenzék teljesítményét értékelve 
azt mondta: a baloldali házi versenyt úgy kell értelmezni, hogy a választók kijelölték az 
ellenzék vezérét Gyurcsány Ferenc személyében. Gyakorlatilag lecserélték az ellenzéket: 
a Jobbikot és az MSZP-t visszaszorítva a DK-t tették előtérbe. Az, hogy a Momentum 
gyakorlatilag nem létezik Egerben, nincs előtérben politikusuk, mégis 11%-ot voltak 
képesek elérni, egyértelmű üzenet az ellenzéki pártoknak. Az LMP-t pedig a Kétfarkú 
Kutya Párt mögé száműzték. Azt azért látni kell – tette hozzá – hogy a Fidesz-KDNP 
Egerben egyedül több szavazatot kapott, mint az összes ellenzéki párt együttesen. 

A választást tétje az volt, hogy minél több bevándorlásellenes képviselő legyen az Eu-
rópai Parlamentben. A választók megértették ennek jelentőségét, hiszen Egerben közel 
20.500 támogató aláírást sikerül összegyűjteni Orbán Viktor miniszterelnök hét pontból 
álló programja mellett, amely a bevándorlás megállítása érdekében megtehető legfon-
tosabb teendőket tartalmazza. A választók biztosak lehetnek abban, hogy a Fidesz-KD-
NP képviselői az Európai Parlamentben is maradéktalanul képviselik ezeket az elveket. 
Ugyanakkor Európában is más szelek fújnak, megerősödtek a bevándorlásellenes erők, 
míg a szocialisták folyamatosan veszítenek támogatottságukból.

Távolabb menve az önkormányzati választás tétje már az lesz, hogy a megkezdett fej-
lődés ne álljon meg. Az elmúlt években Eger soha nem látott fejlődésen ment és megy 
keresztül. Ott van az épülő M25-ös út, a leendő elkerülő út vagy az egri vár rohamlép-
tékkel zajló beruházásai. Ezek a változások pedig amellett, hogy a munkahelyteremtést 
szolgálják, a turisták számának további emelkedését eredményezik. Fontos, hogy ezt a 
megkezdett munkát, be is tudjuk fejezni – tette hozzá.

MAGYARORSZÁG 
GYŐZÖTT!
Még soha nem fordult elő az egri választókerületben, hogy 
a jobboldal 50 százalék fölötti győzelmet érjen el. Most 
rekord részvétel mellett, nagy fölénnyel nyertük meg az 
európai parlamenti választásokat – mondta Nyitrai Zsolt a 
választások éjszakáján, az Egri Polgárok Házában.

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége or-
szággyűlési képviselője bejelentette: „Mi győztünk, ők vesztet-
tek!” Köszönetet mondott minden polgárnak, aki élt szavazati 
jogával és leadta voksát a választáson. Egerben és környékén 
rekord részvétel mellett született meg a Fidesz-KDNP győzel-
me. „A tét nagy volt, hiszen arról döntöttünk, hogy megvéd-
jük Egert és környékét az illegális migrációtól és a bevándor-
lóktól. A döntési helyzet tiszta és egyértelmű volt, mert az 
összes ellenzéki párt bevándorláspárti volt. Célunk volt, hogy 
megőrizzük szüleinktől és nagyszüleinktől örökölt értékein-
ket, amit átadhatunk majd utódainknak, a következő nemze-
déknek” – hangsúlyozta.

Kiemelte azt is: újra megvédtük Egert, ezért köszönet a 
nőknek és mindenkinek, aki hozzájárult a sikerhez. „Az egri-
ek ma szavazatukkal jelezték, hogy nem kértek a bevándor-
lásból és a terrorizmusból, azt szeretnék, ha Magyarország 
megmaradna magyar országnak, Heves megye Heves megyé-
nek, Eger pedig Egernek úgy, ahogyan most szeretjük”.

Hozzátette: „csak is mi tudjuk megvédeni az országot és 
Európát, csak ránk számíthatnak az Egerben és környékén 
élő emberek, ha meg kell őriznünk önállóságunkat. A jobbol-
dal Egerben és környékén még soha nem ért el 50 százalék-
nál jobb eredményt, ez most sikerült. Mindez világosan jelzi, 
hogy a szavazók többsége egyetért bevándorlásellenes politi-
kánkkal. A mai nap eseményéhez tartozik, hogy ma leváltot-
ták a baloldalt, az LMP pedig megszűnt, mi pedig tudomásul 
vesszük a választók akaratát” – mondta.

Kifejtette: „A migráció ügye még sokáig napirenden lesz, 
ehhez kérjük az emberek további támogatását. Az egriek 
ugyanis további fejlődést szeretnének, a várost az autópályá-
val összekötő utat, elkerülő utat, újabb beruházásokat és biz-
tos jövőt. Ezen az úton végig kell mennünk, de közben meg 
kell őriznünk eredményeinket, kultúránkat, hagyományain-
kat”. Nyitrai Zsolt már a helyhatósági választásokra utalva azt 
mondta: „A mai napon nagy diadalt arattunk, ezért köszönet 
jár mindenkinek, aki hozzájárult a sikerhez. Előre az önkor-
mányzati választásokra! Hajrá, magyarok!” 
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EGYSZERŰBB, RUGALMASABB 
LETT A PÁLYÁZTATÁS
Az együtteseknek már nem kell külön szervezetet, alapítványt 
keresniük az EIZIP-be történő jelentkezéshez, mert azt a Kul-
turális Kreatívok Egyesület fogja össze a jövőben. Ezzel egy-
szerűbb és rugalmasabb lett a pályáztatási rendszer. 

Számos koncert valósulhatott már meg az elmúlt években az Egri 
Ifjúsági Zenei Program révén, de a sikeres pályázatok segítségével 
a helyi tehetséges zenekarok próbaterembérlését, hangfelvétel-, 
illetve videoklip készítését is támogatta az önkormányzat évente 
mintegy 3-4 millió forinttal. 

A program célja változatlan maradt, a pályázat lebonyolítását 
azonban egyszerűsítették. A Kulturális Kreatívok Egyesület egy 
összegben megkapja az önkormányzattól az EIZIP-re szánt éves 
összeget. A zenekaroknak, koncertszervezőknek pedig változatlan 
feltételekkel ide kell benyújtaniuk a pályázatukat. Az egyesület va-
lósítja meg az általuk beadott anyagok alapján a programot.

Ingyenes koncerteknél 120 ezer forint a legnagyobb elnyerhe-
tő összeg, míg a fizetősöknél a belépők hozta bevétel miatt 60 
ezer forintra lehet pályázni. Emelkedett a próbaterembérlésre 
szánt havi összeg, amely így 15 ezer forint. A videóklipek, hang-
felvételek elkészítését pedig maximálisan 100 ezer forinttal tá-
mogatják.

Hasonmáskiadás
Különleges Biblia érkezett Egerbe

Egy mintegy ötezer ember bevonásával készült, 
kézzel írott Biblia hasonmáskiadása érkezett má-
jus 2-án az Egri Érseki Palotába. A tervek szerint 
a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia a má-
solat tízkötetes kiadását minden egyházmegyébe 
eljuttatja majd.

Hatvanfős zarán-
dokcsoport kísé-
retében 2015-ben 
adták át Ferenc 
pápának azt a 
kézzel másolt Bib-
liát, amin ötezer 
ember dolgozott 
– mindenki egy-
egy oldallal járulva 
hozzá a műhöz. Az 
ötkötetes Szentí-
rás a Szegedi Nem-
zetközi Biblikus 
Konferencia gon-
dozásában jelent meg, és ennek a hasonmáskiadás-
nak az egyik kötete érkezett május 2-án az Egri Ér-
seki Palotába. A másoláshoz mintegy 120 csoportot 
szerveztek az interneten, amelyek postai úton küld-
ték be munkáikat. Magyarország határain innen és 
túlról, illetve Belgiumból és Rómából is érkeztek 
másolatok.

Az ötkötetes hasonmáskiadás mellett tízkötetes 
másolat is készült, amelyből minden egyházmegyé-
nek küldenek majd. 

A kezdeményezés folytatása a hangos Biblia létre-
hozása, amellyel az y és a z generációt is szeretnék 
megszólítani.

Bort választottak az 
Egri Borbarát Hölgyek
Superior és Grand Superior is versenyzett
Tizenkilenc minta közül, vakkóstolással választották ki az 
Egri Borbarát Hölgyek, hogy ebben az esztendőben melyek 
legyenek az egyesület borai. 

Az Egri Borbarát Hölgyek 2010. óta minden évben megvá-
lasztják az egyesület borait, melyek egy esztendőn át kísérik 
programjaikat. Idén először a 2018-as évjáratú klasszikus Egri 
Csillag borok mellett bármelyik évjáratú Superior és Grand 
Superior Egri Csillag is versenybe szállhatott. A döntés értel-
mében végül a Superior – Grand Superior kategóriá ban a Gál 
Lajos Pincészet Kamra-völgy Grand Superior 2016 Egri Csillag 
nedűje, míg a klasszikus kategóriában a Varga Pincészet Tóth né 
Rózsika által készített Aranymetszés Egri Csillag 2018. évjáratú 
bora lett az egyesület választottja. Ezeket a nedűket, a Hegyköz-
séggel egyeztetve és az említett borászatokkal együttműködve 
először a Bikavér Ünnepen kínálják, illetve árusítják majd.

Kihirdették a pályázat 
eredményeit
Tervezés alatt az Egri Járási Hivatal épülete

Pályázatot írt ki az Egri Járási Hivatal új épületének tervezé-
sére a Heves Megyei Kormányhivatal. A beérkezett harminc-
négy pályázatból hét művet díjaztak. Ezekből születik meg 
majd az épület végleges tervrajza.

Több éve kihasználatlan már az egykori nőtlen tiszti szálló. Az 
épület újra tervezésére írt ki pályázatot a Heves Megyei Kor-
mányhivatal, hogy az otthont adhasson az Egri Járási Hiva-
talnak. A harmincnégy pályázat közül hetet díjaztak, ezekből 
születhet majd meg az épület végleges terve. A szakmai zsűri a 
benyújtott anyagok elbírálásánál több szempontot is figyelem-
be vett. Elsősorban a funkcionalitásra figyeltek és arra, hogy az 
épület szépen belesimuljon a környezetébe, hiszen közvetlen 
szomszédságában egy műemlékvédett ház áll. A cél, hogy az 
Egri Járási Hivatal mind a hét szervezeti egysége és vezetése egy 
új, az utcaképhez illeszkedő, 21. századi, fenntartható épületbe 
költözzön majd. A pályázat első helyezettje egy győri építész 
cég lett, de összesen hét munkát díjaztak, akik pénzjutalomban 
részesültek.

2019. május 20-án a Parlamentbe látogattak az Országos 
Polgárőr Szövetség képviselői, ahol Kövér László házelnök is 
fogadta a küldötteket.
Kövér László a magyar Országgyűlés nevében tiszteletét és 
köszönetét fejezte ki a találkozón jelen lévő, valamint az ösz-
szes önkéntes szolgálatot teljesítő polgárőrnek.

Béruniót sürgetett a Jobbik
Az elvándorlás megállítását és a bérunió létrehozását szorgal-
mazta a Jobbik EP-listavezetője egri kampánykörútján. Gyön-
gyösi Márton hangsúlyozta azt is: új alapokra kell helyezni az 
Európai Unió kohéziós politikáját.

Gyöngyösi Márton arról beszélt, hogy kulcsfontosságú az uniós 
források pontos célbajuttatása. A Jobbik EP listavezetője meg-
jelölte azokat a területeket is, amelyeknek előnyt kell élvezniük 
a forrásfelosztásnál. Ezek a kis- és középvállalkozások, az ok-
tatás, valamint a kutatásfejlesztés. Hangsúlyozta: meg kell aka-
dályozni hazánk elszigetelődését, mert az a kohéziós források 
megvonását is eredményezheti.

Nem tart szavazói elvesztésétől 
Gyurcsány Ferenc
Az európai parlamenti választások előtt tartott fórumot 
Egerben Gyurcsány Ferenc. A Demokratikus Koalíció elnö-
ke akkor azt mondta: nem tart saját szavazói elvesztésétől 
annak ellenére, hogy pártja szorosan együttműködik a 
Jobbikkal a helyhatósági választáson. Sőt- mondta- kö-
telességének érzi a nyitottságot a többi ellenzéki párttal 
szemben is. Gyurcsány Ferenc egri látogatásán az Európai 
Egyesült Államokkal kapcsolatos elképzeléseiről is beszélt.

A Gyurcsány Ferenc által tartott lakossági fórumon a DK elnö-
ke arról értekezett: a bevándorlás nem veszélyezteti hazánkat 
és Európának sem ez a legnagyobb problémája. Kifejtette: 
az európai parlamenti választás tétje, hogy Magyarország el-
távolodik-e az uniótól vagy még szorosabb együttműködés 
jön létre a nemzetállamok között. Hangsúlyozta azt is: létre 
kellene jönnie egy Európai Egyesült Államoknak. Gyurcsány 
Ferenc ugyanakkor beszélt a párt választási programjáról, a 
Szociális Európáról, mely bár kísértetiesen hasonlít a szocia-
listák programjához, 
ahhoz még sem volt 
elegendő, hogy tel-
jes legyen a DK-MSZP 
összhang. Gyurcsány 
Ferenc kifejtette azt is: 
nem tart szavazóbázi-
sa elvesztésétől amiatt, 
hogy együttműködnek 
a Jobbikkal a helyható-
sági választáson.
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AMIRŐL BESZÉLNEK

TÁMOGATÁS
Népszerű a kismamák körében a babacsomag

Idén már 87, egyenként tízezer forint értékű babacsomagot 
adott át a védőnői szolgálat az egri újszülöttek szüleinek. A 
kezdeményezést a Fidesz-KDNP frakció előterjesztésére fo-
gadta el a közgyűlés tavaly szeptemberben.

A közgyűlés döntése nyomán azok a 2018. december 31-e 
után született gyermekek kaphatnak csomagot, akiknek a szü-
lei egri lakcímmel rendelkeznek, a városban életvitelszerűen 
élnek, dolgoznak vagy tanulnak. A csomagot az egri védőnői 
szolgálatnál lehet igényelni és az önkormányzat ajándékát a 
szolgálat saját meglepetésével egészíti ki. Az egri önkormány-
zat évente 400–430 újszülöttet és családját tudja ezen a mó-
don is támogatni. (fotó: nemes róbert)

REKORDKÍSÉRLET
„Emeljünk magasba minél több gyereket!”

Országosan sikerült a tavalyinál több gyermeket a ma-
gasba emelni május 11-én. A tíz éves Három Királyfi, Há-
rom Királylány Mozgalom országos kezdeményezéséhez 
Eger immár második alkalommal csatlakozott. A ren-
dezvénynek családbarát munkahelyként az Agria Park 
Bevásárlóközpont adott otthont. 

Szülőket, nagyszülőket vártak arra a rendezvényre, amelyen 
gyermekeiket a magasba emelve megkíséreltek világrekordot 
dönteni május 11-én. A családi programot a szervezők igye-
keztek minél színesebbé, érdekesebbé tenni, ezért a kicsiket 
egyebek mellett Tekergő zenés mulatsággal és táncházzal vár-
ták.  A zene és a tánc mellett a gyerekek alkotókedvére is gon-
doltak: a kicsik az előre megrajzolt mesefigurákat különböző 
technikákkal színezhették ki, majd ezeket összekapcsolták, 
egy óriásképet hozva létre. A gyerekek magasba emelése, 
majd a léggömbök elengedése a rendezvény fővédnöke, Böjte 
Csaba atya szavait szimbolizálják. Eszerint a fiatalok nevelé-
sével lehet naggyá tenni őket. A szépet, a jót és az igazat kell 
növelni bennük, mert csak így emelkedhetnek fel. 

Az országos kezdeményezéshez idén tizenöt helyszín csat-
lakozott, hogy a kicsiket egyszerre, egy időben a magasba 
emeljék, majd színes lufikat engedjenek a magasba a gyer-
mekek életének kiteljesedését, magasan szárnyalását szim-
bolizálva. (fotó: nemes róbert)

Muskátlit ajándékba
Hatalmas sikere volt a virágosztásnak

Összesen háromezer cserép muskátli osztott szét az ön-
kormányzat az egrieknek a Dobó téren és a Nemzedékek 
terén. Korábban a FIDESZ-KDNP frakció javaslatára fogad-
ta el a Közgyűlés azt a kezdeményezést, hogy évente több 
alkalommal is megajándékozzák a lakosokat. Pár nappal 
később szintén virággal köszönte meg a Sas úti lakosok tü-
relmét és megértését Habis László polgármester, valamint 
a körzet önkormányzati képviselője, Kovács Cs. Tamás.

Ősszel Szabolcsból hozott almával, karácsony előtt fenyőfával, 
és szaloncukorral, tavasszal pedig virággal ajándékozza meg az 
önkormányzat az egrieket. Ezúttal a Dobó téren és a Nemzedé-
kek terén kígyózott a sor azért, hogy az egri lakcímkártyával ren-
delkezők átvehessék a személyenként két cserép muskátlit az 
önkormányzati képviselőktől. A gesztuson túl az önkormányzat 
célja, hogy még szebbé és virágosabbá tegye a várost. A két hely-
színen gyorsan elfogyott az összesen háromezer cserép muskát-
li, amit nagy örömmel fogadtak az egriek. De kedves figyelmes-
ségként értékelték azt is, hogy néhány nappal később Habis 
László polgármester és Kovács Cs. Tamás, a körzet önkormány-
zati képviselője virággal köszönte meg a Sas úti lakosok türelmét 
és megértését a március 18-tól várhatóan az év végéig elhúzódó 
munkálatok miatt. A két vasúti átjáró közötti útszakasz felújítása 
mintegy 900 millió forintos európai uniós támogatásból valósul 
meg. Ez a 2019-es év legnagyobb infrastrukturális beruházása 
a városban. A munkálatok során forgalmi rend változásokra is 
számítania kell a közlekedőknek. Ebben az időszakban forgalom-
terelés, időszakos lezárás, valamint munkanapokon 7 és 17 óra 
között parkolási és megállási tilalom lesz érvényben. A kivitele-
zés alatt a Kistályai út 
irányából érkezők a 
Kertész, vagy a Mak-
lári utcán haladhat-
nak a város irányába. 
Az Andornaktálya 
felől autózóknak ja-
vasolt a Kőlyuk utca 
(K2) – Mátyás király 
út felé letérni. 
(fotó: nemes róbert)

ESŐBEN IS KÉT 
KERÉKEN
Nem volt hiány a bringás programokból

Bár az I Bike Eger egész naposra tervezett programját 
elmosta az eső, azért a rendezvény fő attrakcióját, a fel-
vonulást mégis megtartották a lelkes kétkerekesek. Rá-
adásul májusban a város több pontján is nekik kedvez-
tek, hiszen reggelivel várták a biciklivel közlekedőket.

Esős reggelre ébredtek az I Bike Eger résztvevői, ezért a 
szervezők úgy döntöttek: az egész naposra tervezett prog-
ramnak csak egy résztét, a felvonulást tartják meg.  Az 
Érsekkertből indulva többek között a Kertész, a Kistályai 
és a Külsősor út érintésével kerekeztek el a Dobó térre, 
ahol az éppen zajló Egri Csillag Weekenden pihentek meg. 

Bár az I Bike Eger program az elindulásakor még a vá-
rosi biciklis közlekedés fejlesztésére kívánta felhívni a 
figyelmet, mára igazi családi programmá nőtte ki magát. 
Fiatalok és idősebbek egyaránt szívesen csatlakoztak a 
kezdeményezéshez. Ahogy nagy sikert aratott a Brin-
gás reggeli programsorozat is. A Magyar Kerékpárosklub 
kezdeményezésére az ország több mint 40 pontján, - így 
Egerben is- finom falatokkal várták a sportosan dolgukra 
igyekvőket.  Elsőként a Széchenyi utcában kínálták finom 
péksüteménnyel és tejjel a biciklivel közlekedőket, majd a 
Felsőváros Csillagai projekthez kapcsolódva az Egri Kultu-
rális és Művészeti Központ dolgozói invitálták egy kis ha-
rapnivalóra az Olasz utcán a bringásokat. A kampánnyal 
az alternatív közlekedési formákra, a környezettudatos 
életmódra és a mozgás fontosságára hívták fel a figyelmet.  

Szobor készül Vicuskáról 
és Gergőről
Gyűjtés indult a kompozíció megvalósítására
„A patakban két gyermek fürdik: egy fiú meg egy leány” – 
ezzel a mondattal kezdődik Gárdonyi Géza Egri csillagok 
című regénye, s ez a mondat ihlette meg öt évvel ezelőtt 
dr. Bagi István nyugalmazott kórházi főorvost is, aki a 
Kiscsillagok Baráti Körével karöltve szeretné megvalósí-
tani tervét, hogy szabadtéri műalkotás állítson emléket 
a regény szereplőinek, Vicuskának és Gergőnek. 

A zsánerszobor elkészítésére kiírt pályázatot Szanyi Péter 
szobrászművész nyerte, aki a munkavázlatát is bemutatta, 
mely – mint fogalmazott – pontos lekövetése a regény nyi-
tójelenetének. A kész bronzszobrok pedig közel életnagy sá-
gúak lesznek.

Csákvári Antal, a városrész önkormányzati képviselője bí-
zik abban, hogy a terv elnyeri majd az egriek tetszését és 
Gárdonyi Géza, Lenkey János és Kracker János Lukács után 
az Egri Csillagok két meghatározó alakja is szobrot kaphat a 
városban. A Városképi és Környezetvédelmi Bizottság elnö-
ke, Kovács Cs. Tamás pedig látva a szobrász terveit örven-
detesnek nevezte, hogy a mellszobrok világából kilépve az 
új szoborkompozíció valódi attrakciója lehet a városnak, to-
vább gyarapítva Eger turisztikai látványosságainak sorát.

Cseh Andrásné, az ötlet támogatója és a Kiscsillagok Baráti 
Körének társelnöke reméli, hogy az egriek fontosnak tartják 
a szobrok megvalósítását és adományaikkal segítik azok el-
készülését is. A baráti kör az Egri Városszépítő Egylet segítsé-
gével számlát nyitott, melyre várják a felajánlásokat. Aki segí-
teni szeretne, az az Egri Városszépítő Egyesület OTP Banknál 
vezetett, 11739009-20160694-es számlaszámára történő 
befizetéssel vagy utalással teheti meg. A közleménybe kérik 
beírni, hogy „Vicuska”. A felajánlásokat a Senator Házban át-
vehető csekkeken is várják. A szobrok elkészítésének várható 
költsége tízmillió forint.
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PORTRÉ

„MI ODA 
MEGYÜNK, 
AHONNAN 
MÁSOK 
MENEKÜLNEK”
Beszélgetés Bányai Tamás c. tű. zászlóssal, 
„Az év tűzoltója” cím új birtokosával

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

Több mint eredményes időszakot tudhat maga mögött 
Bányai Tamás c. tű. zászlós, az Eger Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság szerparancsnoka. Amellett, hogy dolgozatá-
val az Országos Tudományos Diákköri Versenyen második 
helyezést szerzett, a tűzoltóság napja alkalmából rende-
zett ünnepségen kimagasló szolgálati tevékenységéért 
megkapta a belügyminisztertől „Az év tűzoltója” címet is, 
mely elismerést mindössze hárman vehették át az ország-
ban. Találkozásunkkor nem csak ezekről a felemelő pilla-
natokról beszélgettünk, hanem a hétköznapokban végzett 
munkáról, annak szépségeiről és veszélyeiről, de termé-
szetesen szóba került néhány emlékezetes eset is.

– Nem tudom, még így van-e, de az én gyermekko-
romban a kisfiúk zöme rendőr, katona vagy tűzoltó 
akart lenni. Önnek is voltak ilyen álmai?

– Lehet, hogy én is ábrándoztam erről – mondja Bá-
nyai Tamás –, de már nem igazán emlékszem. Rám nagy 
hatással a sorkatonai szolgálat volt, így elhatároztam, 
hogy elmegyek hivatásosnak, de a dologból nem lett 
semmi. Biztonsági őr lettem, de ez a döntésem tévedés 
volt, így egy év után ott is hagytam az egészet. Azután 
úgy gondoltam, hogy egy nyár erejéig elmegyek egy ben-
zinkútra dolgozni. Na, ebből tíz év lett. Végül, amikor a 
kisfiammal másfél évig gyesen voltam, akkor döntöttem 
el, hogy tűzoltó leszek. Nem volt egyszerű, mert csak a 
negyedik próbálkozásra vettek fel. Igaz, annak idején 
150-200 jelentkező is volt, akik közül csak egy-kettő járt 
sikerrel. Mindenesetre 2008. október 16-án kerültem a 
gyöngyösi tűzoltóságra, 2011 májusától pedig Egerben 
szolgálok.

– Úgy tudom, mindig is az volt a vágya, hogy itt dol-
gozzon.

– Igen, mert ez a szülővárosom, és az volt – illetve ma 
is az – a meggyőződésem, hogy az ember a munkájával 

tud visszaadni annak a helynek valamit, ahol született 
és felnevelkedett. Azt sem tagadom, hogy sokkal ké-
nyelmesebb, ha valakinek a lak- és a munkahelye egybe-
esik, vagyis nem kell ingáznia, mint ahogyan én tettem 
éveken át, amikor Egerből jártam Gyöngyösre. Ezt nem 
panaszként mondom, mert egy pillanatig sem bántam 
meg, hogy ezt a hivatást választottam. Egykor elég önbi-
zalom-hiányos voltam, de ma már ennek nyoma sincs. 
Másrészt nagyszerű közösségbe kerültem, ami fontos, 
hiszen a mi munkánk abszolút csapatjáték.

– Ahogy néztem az életútját, feltűnt, hogy egy-
re-másra végzi el a különféle tanfolyamokat: a tűzol-
tó alaptanfolyam után jött – többek között – a nehéz-
gépkezelő és az úgynevezett típustanfolyam is. Mi 
készteti a folyamatos tanulásra?

– Bár közhelyszerűen hangzik, de tény, hogy a világ 
gyors változása szükségessé teszi az élethosszig való ta-
nulást. Az sem lényegtelen, hogy az embernek kell saját 
maga számára kihívásokat keresnie, egyébként nincs, 
ami motiválja. Az is szerepet játszott a dologban, hogy 
szerparancsnok szerettem volna lenni, ahhoz pedig 
kellettek az ismeretek.

– Itt álljunk meg egy szóra. Nem hiszem, hogy az 
emberek többsége tudja – például én sem –, mit is csi-
nál egy szerparancsnok.

– A beavatkozó szerek esetében irányítói feladatokat 
lát el, általában 3–5 fős beosztotti létszámmal. A kár-
esetek felszámolása szerparancsnok, szolgálatparancs-
nok vagy rajparancsok vezetésével történik. Szóval egy 
beavatkozó egységnek helyi szinten a parancsnoka, 
azaz irányítja a bevetést.

– Visszatérve a tanuláshoz. Jelenleg a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem tűzvédelmi és mentésirányí-
tási szakának harmadéves hallgatója. Ha végez, az 
mit jelent a pályája szempontjából?

– Most szerparancsnok vagyok rajparancsnoki meg-
bízással. Ha végzek, akkor rajparancsnok lehetek, illet-
ve tisztként dolgozhatok.

– Valahol azt nyilatkozta, hogy a családjának igen 
sokat köszönhet.

– Ez így is van, mert ahhoz, hogy az ember a hétközna-
pokban helyt tudjon állni, nélkülözhetetlen a támogató 
családi háttér. Ez nálunk adott. Annyira, hogy például 
a tudományos diákköri dolgozatomat – amit a verseny 
során elő kellett adni – odahaza többször meghallgatta 
a kisebb fiam és a feleségem, akik a legnagyobb bírálóim 
voltak. Szóval ez a munka „családi vállalkozásban” ké-
szült. Külön érdekes, hogy a fiam megjósolta: második 
helyezést érek majd el.

– A családja hogyan viszonyul a hivatásához?
– A kezdetekben elég nehéz volt nekik, elvégre nem 

könnyű megszokni, hogy apa minden harmadik nap 

nincs. Persze a technikának köszönhetően kommuni-
kálunk egymással, de mégsem számíthatnak rám úgy, 
mint egyébként. Főleg, hogy időnként a Pétervásárai és 
a Füzesabonyi Katasztrófavédelmi Őrsön is szolgálatot 
kell adni.  

Ami a munkám más vonatkozásait illeti: eleinte elkö-
vettem azt a hibát – amit mindenki –, hogy otthon me-
séltem a különböző káresetekről. Ezt nem szabad, mert 
akkor túlféltik az embert. Bár amúgy is tudnak a törté-
nésekről, elvégre olvasnak újságot, néznek tévét. Ám 
azzal is tisztában vannak, hogy ez a hivatásom, illetve, 
hogy vigyázok magamra.

– Ön hozzászokott már a veszélyhez?
– Azt tudni kell – bár az emberek megbecsülik a 

munkánkat –, hogy mi nem vagyunk hősök. Különben 
pedig amit az elsők között megtanítanak nekünk, az a 
másként reagálás képessége. Amire szükségünk is van, 
hiszen a munkánk révén mi oda megyünk, ahonnan 
mások menekülnek. Vagyis az esetünkben másfajta vi-
selkedésről van szó, mint az átlagembereknél. A veszély 
megszokható, ami nem jelenti azt, hogy ne lenne ben-
nünk félsz, mert ez minden normális ember sajátja. De 
ki ne félne akkor, ha például egy égő házból egy átmele-
gedett gázpalackot kell kihozni?

– Mi a helyzet a tragédiákkal, amelyekkel nap mint 
nap szembe kell néznie? Azokat fel lehet dolgozni?

– Ezt meg kell tudni oldani, de van pszichológusunk 
is, ha valakinek szüksége lenne rá. Természetesen az 
átlagosnál is jobban megviseli az embert, ha egy gyere-
ket vagy egy bajtársat veszít el. Utóbbit szerencsére még 
nem kellett átélnem, az előbbit sajnos már igen. 
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szerző: szecskó károly

BERZY PIROSKA
(1926–2009)

Berzy Piroska tanárnő 1926-ban a Sajószentpéterhez köze-
li Parasznyán született. Budapesten, az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetemen 1950-ben szerzett történelem–földrajz 
szakos tanári diplomát. Egész életét ez a hivatás töltötte ki, 
mert tudását, emberségét tanítványa-
inak, a tanári pályának szentelte. Szü-
letett tanár volt, aki nemcsak tanított, 
hanem nevelt is. Emberséges, szigorú, 
de igazságos. Nála nem a tanulmányi 
eredmény volt az elsődleges a diák 
megítélésében, hanem az alapvető 
értékek megléte, mint az őszinteség, 
az egyenesség vagy a nyitottság. Pá-
lyáján következetes és igényes volt, 
nem viselte el a hazugságot, az igény-
telenséget, nem tűrte a szürkeséget és 
a kétszínűséget sem.

Első munkahelyét nem ismerjük, de 
azt tudjuk, hogy 1953-ban már Egerben 
lakott. Alapos felkészültségére, taná-
ri rátermettségére korán felfigyeltek, 
így a Heves Megyei Tanács VB műve-
lődési osztályára került. Nem kedvelte 
a hivatali munkát, tanítani akart. 1954. 
október 1-jén visszatért a katedrára, s 
a Dobó István Gimnázium tanára lett. 
Ettől kezdve már megyei szakfelügye-
lőként is segítette a történelem oktatását az 1990-es évek 
elejéig. 

Hűséges volt tanítványaihoz, kollégáihoz, szeretett iskolá-
jához. 1987. október 1-jén vonult nyugdíjba, de nem tudott 
a tanítástól végleg elszakadni, így 1993. június 30-ig fél ál-
lásban, majd ezt követően 1996-ig óraadó tanárként élt hi-
vatásának. Pályáján számos elismerést szerzett, de a „Kiváló 
pedagógus” címre volt a legbüszkébb. Tanári ars poeticáját 
így fogalmazta meg a Népújság 1987. június 4-i számában a 
vele készített interjúban: „Ha a nehézségek elcsüggesztettek, 
ha számos baj környékezett, ha megtorpantam, mert a szűkebb 
környezetemből érkező rossz hírek elkeserítettek, a gyerekek 
közt mindezt elfeledtem. Folytonos megújulás velük együtt, ér-
tük dolgozni. Sikerélményük az én örömöm is, felszabadult jó 
kedvük esetenkénti borongós hangulatom mindig eloszlatja. Ez 
a szívmelengető érzés a szép hivatás semmivel sem pótolható 
ajándéka.”

A hatalmas tudást, ami benne felhalmozódott, a lényeglátó 
képességet, a kitűnő történelemszemléletet kiadványokban 
is hasznosította. Egyik lektora volt Lénárt Andor Szemelvé-
nyek Eger történetéből című könyvének (Eger, 1985.), amelyet 

a Dobó István Vármúzeum adott ki. A 
társszerzőkkel írt Érettségi témakörök, 
tételek – Történelem (Budapest, 1993) 
könyve olyan sikeres volt, hogy öt ki-
adásban megjelent. Szeretett iskolájá-
nak évkönyvét Petercsák Tivadarné és 
Hernádi Ferenc kollégáival együtt szer-
kesztette: Az Egri Dobó István Gimnázi-
um jubileumi évkönyve az iskola fennál-
lásának 100. évében. (Eger, 1990.)

Alapító tagja volt az Eger Vára Bará-
tai Körének, amely 1957-ben alakult. Az 
egyesület a társadalom szélesebb réte-
geit tudta mozgósítani a múzeumi mun-
kához kapcsolódó honismereti, helytör-
téneti tevékenység támogatásával. Első 
elnöke Bakó Ferenc múzeum igazgató 
volt, később két elnökhelyettest is vá-
lasztottak, Berzy Piroska tanárnőt és dr. 
Komáry Endre tanácsi tisztségviselőt.

Élete utolsó időszakában több éven 
át a Pesthidegkúti Nyugdíjas Pedagó-
gusotthon lakója volt. Pályatársai, volt 

diákjai látogatták. Ott hunyt el 2009 januárjában. Szülőfalujá-
ban, Parasznyán január 24-én rokonai, földijei, tanártársai és 
tanítványai kísérték utolsó útjára. Hernádi Ferenc tanítványa, 
későbbi kollégája nekrológjában így ír: „Ő volt a kapocs a régi 
nagyok és a ma között. Minden emléket, tárgyat dédelgetve 
megőrzött a Dobóról. A 120 éves alma mater történetének egyik 
legnagyobb tanárát vesztette el… Bár nem volt családja, ott él Ő 
a sok ezer tanítvány mozdulataiban, mondataiban mindörökké.”

Az 1969-ben érettségizett 4. B osztály 2015. február 13-án a 
Dobó István Gimnáziumban márványtáblát helyezett el sze-
retett osztályfőnöke emlékére.

Müller Péter nagyszerűen fogalmazta meg a pedagógushi-
vatás lényegét: „A tanítás csak információt tölt a fejekbe, de a 
nevelés: növel. Nem mennyiséget ad, hanem minőséget. Segít 
egy rózsának igazi rózsává válni. És egy gyereknek megtalálni 
és kibontani önmagát.” 

Berzy tanárnő óriási virágoskertet nevelt.

„Ha egyszer a pedagógus szereti a munkáját, akkor jó pedagógus lesz. 
Ha szereti tanulóit úgy, mint apja és anyja, akkor jobb pedagógus lesz 
annál, aki minden könyvet elolvasott, de nem szereti sem a munkáját, 
sem a tanítványait. Ha pedig egyesíti önmagában munkájának s 
tanítványainak szeretetét, akkor tökéletes pedagógus.” 
 (Lev Tolsztoj)

– Egy csomó amerikai filmben láthattuk, milyen 
nimbusza van a tűzoltóknak a tengerentúlon. De 
nem csupán a mozikban, hiszen egy nemzet volt oda 
a lánglovagokért a 2001. szeptember 11-i merénylet 
idején, amikor is számos tűzoltó áldozta fel az életét, 
miközben az összeomló ikertornyokban tette a dol-
gát. Idehaza is éreznek ilyesfajta megbecsülést?

– Nyilván nem lehet összehasonlítani a két dolgot, de et-
től függetlenül velem is megesett már, hogy egy-egy kedves 
gesztusban volt részem. Előfordult például, hogy abban a 
boltban, ahol vásárolni szoktam és ahol ismernek, előre-
engedtek, mivel tudták, hogy éppen szolgálatból jövök vagy 
oda sietek. Ez bár apróságnak tűnik, de nagyon jól esik.

– Több mint egy évtizede szolgál. Gondolom, 
ezen idő alatt volt pár emlékezetes esete. Elmesélne 
egyet-kettőt?

– A legnagyobb káreset, ahol jelen voltam, a Mátrai 
Erőműben volt 2009-ben. A legemlékezetesebb pedig 
nemrégiben Noszvajon történt, ahol az idősek otthonában 
ütött ki tűz és nekünk kellett kimenekítenünk több mint 
hatvan koros férfit és nőt. Noha közvetlen életveszélyben 
voltak, szerencsére egyiküknek sem esett komolyabb 
baja. De a legfurcsább sztori kétségkívül az volt, amikor az 
egri kórház sürgősségi osztályára hívtak, mert egy hölgy-
nek annyira beledagadt az ujja a gyűrűjébe, hogy nem 
tudták levenni róla, bár már valamennyi kórházi eszközt 
bevetették. Először kijelöltem a legerősebb tűzoltónkat, 
aki egy csípőfogóval próbálkozott, de ő sem járt sikerrel. 
Végül egy szikenyelet toltunk a gyűrű alá, amit egy kisebb 
flexszel úgy vágtunk le, hogy közben egy orvosi fecskendő-
vel folyamatosan hűtöttük a területet. Érdekesség, hogy 
azóta történt egy pont ugyanolyan eset, de akkor már sen-
ki sem jött zavarba, mert ismert volt az a megoldás, amit 
korábban kitaláltunk. Számomra ez is sikerélmény.

NÉVJEGY
Név: Bányai Tamás
Foglalkozás, beosztás: c. tűzoltó zászlós, az Eger 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancs no ka
Születési hely, idő: Eger, 1975. 09. 07.
Iskolák: a középiskolát Hatvanban végezte, jelen-
leg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem harmadéves 
hallgatója
Család: nős, két fiú édesapja
Hobbi: főzés, sportolás és a családdal eltöltött sza-
bad idő
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Az NTP-KNI-18 „A hazai és határon túli köznevelési intéz-
ményekben működő komplex tehetséggondozó programok 
támogatása” című pályázat által támogatott komplex te-
hetséggondozó programunk során a diákok változatos 
tevékenységek során járták körbe napjaink környezeti 
problémáit, a megújuló energiaforrások szerepét. Ennek 
keretében digitális történeteket, társasjátékot, vízkereket, 
levegő meghajtású autót, napenergiával működő sütőt 
készítettek. A program zárására 2019. május 31-én került 
sor, egy a résztvevők szüleivel, hozzátartozóival közös  in-
teraktív, élményalapú foglalkozás keretében.

Jöjjön valaki, szökik az energia!

A LEGKORSZERŰBB SZÁJSEBÉSZET 
A MARKHOT FERENC KÓRHÁZBAN
Több mint harminc millió forintot fordított 
a Markhot Ferenc Kórház a rendelőinté-
zetben lévő szájsebészeti szakrendelő fej-
lesztésére. Az intézmény  öt millió forintot 
költött a két szájsebészeti helyiség korsze-
rűsítésére és a panoráma röntgen helyének 
kialakítására. Több mint 25 millió forintba 
került a két szájsebészeti egység, amelyek a 
legmodernebb,  korszerű eszközökkel bizto-
sítják a különböző szájsebészeti beavatko-
zások feltételeit.

Dr. Vácity József az egri kórház főigazga-
tója a sajtónyilvános bemutatáson kiemel-
te:  a betegellátást kulturált helyiségekben, 
valamint a kor színvonalán álló korszerű 
műszerekkel végzik a szakorvosok a rende-
lőintézet szájsebészeti szakrendelésén. Dr. 
Gál Csaba főorvos ismertette a fejlesztést, 
elmondta, a lehető legjobb eszközök, anya-
gok állnak rendelkezésükre, a szék például 
240 kilogrammig terhelhető. Beépített fer-
tőtlenítőrendszerrel, érintés nélkül szabá-
lyozható lámpával felkészített egységeket 
kapott a rendelő.

dr. Gál Csaba főorvos, dr. Vácity József főigazgató és dr. Plop Richárd szak-
orvos (fotó: berán dániel)

Egri boros szálloda 
nyílt Budapesten
Budapest belvárosában nyílt meg az az egri kötődésű ho-
tel, amely tovább öregbíti az egri bor jó hírét itthon és 
külföldön egyaránt. A Juhász Testvérek Pincészetének 
új fővárosi szállodájában és bemutatótermében híres 
séfek garantálják azt, hogy a gasztronómiai élmény is 
feledhetetlen legyen. 

Juhász Ádám, a pincészet ügyvezető igazgatója köszöntő-
jében örömmel jelentette be, hogy két évvel a munkálatok 
elkezdése után megnyílt pincészetük „okos” szállodája és 
bemutatóterme. Az épületet a legkorszerűbb technoló-
giával szerelték fel. Hozzátette azt is: a Juhász pincészet 
óriási ütemben fejlődik, aminek friss bizonyítéka, hogy az 
idei bordeaux-i „borok olimpiáján” egy arany és egy ezüst 
medált hoztak haza.

Nyitrai Zsolt  miniszterelnöki megbízott, Eger és tér-
sége országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta: Eger 
legfontosabb célja, hogy minél több hírességet fogadjon. 
Ugyanakkor minél több csúcsterméket mutassanak be a 
fővárosban, amely Eger testvérvárosaként is segíti a me-
gyeszékhely népszerűsítését.

„Az Egri borvidéken tízezer szőlész és borász van, az ő 
munkájuknak köszönhető, hogy boraink rendre a leg-
jobb eredményeket érik el a nemzetközi versenyeken a 
hazai borvidékek közül. Meg kell említeni azt is, hogy a 
vörösborok közül az Egri Bikavér érdemelte ki elsőként 
a hungarikum minősítést, a legfrissebb hírünk pedig az, 
hogy hamarosan megjelenik a csak az egri borok számára 
készült különleges palack. A helyi borászok által megál-
modott üvegekbe a legjobb egri vörös- és fehérborok ke-
rülnek majd” – részletezte.

Hassay Zsófia, Terézváros polgármestere hozzátette: Bu-
dapest és az ország kulturális centruma, szíve Terézváros, 
hiszen az Opera mellett számos történelmi intézmény ta-
lálható a belvárosban. Szőlő viszont nincs, így az egri pin-
cészet jóvoltából immár kiváló borokat is bemutathatnak 
a kerületben.

Show táncban 
verhetetlenek az egriek
Kétszáz klub húszezer táncosa mérte össze a tudását a 
Zagreb International Dance Open tánc világbajnokságon, 
ahová Európából, az Egyesült Államokból, Dél-Afrikából 
és Kanadából is érkeztek versenyzők. Show tánc kategó-
riában a Toronya Alexandra által alapított Harc- és Tánc 
Sport Egyesület hét fős egri csapata szerezte meg az arany-
érmet.  

Öt koreográfiával is kvalifikált a május 9–12. között meg-
rendezett Zagreb International Dance Open tánc világbaj-
nokságra a Harc- és Tánc Sport Egyesület. Nem volt könnyű 
dolga az egri fiataloknak, hiszen a világbajnokságon olyan 
koreográfusok és tánc szakemberek is részt vettek, akik vi-
lágsztárokkal dolgoztak együtt. Lady Gaga, Demi Lovato vagy 
Daddy Yankee egyaránt nekik is köszönheti a sikerét.

A Toronya Alexandra által alapított Harc- és Tánc Sport 
Egyesület összeszokott hetesfogata immár ötödik éve ver-
senyzik együtt. Számos rangos hazai és külföldi megméret-
tetésen vettek már részt, az idei versenyszezon nyitányán, a 
Ritmus Csapatok országos versenyén pedig előkelő, dobogós 
helyezést értek el. A világbajnokság azonban kétségtelenül 
az eddigi legnagyobb kihívás elé állította az egrieket.

Ügyességük és kitartásuk azonban meghozta az eredmé-
nyét: show tánc kategóriában az egri lányok bizonyultak a 
legjobbnak és ezzel immár világbajnokként folytathatják pá-
lyafutásukat. 

Alexandra felkészítőként is nagyon-nagyon büszke a csa-
patára. Azt mondta, egész életét a táncra tette fel és gyer-
mekkori álma vált valóra akkor, amikor a Táncművészeti 
Egyetem elvégzése után 2014-ben megalapította a Harc-és 
Tánc Sport Egyesületet. A célja az volt, hogy magas színvona-
lú, minőségi oktatást tudjon nyújtani a leendő növendékei-
nek, ezzel megalapozva a táncos jövőjüket. 

Az aranycsapat tagjai: Horváth Fanni, Juhász Brigitta, Ju-
hász Kamilla, Kovács-Antal Lilien, Rabóczki Kata, Rékasi No-
émi, Veréb Csenge. Edző: Gál Fruzsina.
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– Mindenekelőtt arra lennék kíváncsi, kinek-minek kö-
szönhetően kerültek erre a pályára?
Dorottya: – A húgom révén kerültem kapcsolatba a tánc
cal és 14 évesen határoztam el, hogy magam mögött ha
gyom a sportos múltat – addig versenyszerűen öttusáztam 
–, és csak a tánccal foglalkozom. A Magyar Táncművészeti 
Ffőiskolán a néptánc tagozaton akkor indult egy előkészítő 
tanfolyam. Ezt elvégeztem, utána pedig sikeresen felvéte
liztem, vagyis onnantól számítható a karrierem.
 
– Elnézést, de 14 évesen nem volt túl öreg? Ezt a pályát 
ugyanis fiatalabb korban szokták elkezdeni.
Dorottya: – De, és pont ezért volt nehéz az első pár év. A 
sport miatt például az izmaim is máshogyan működtek, 
mint amire a táncnál szükség volt. De nemcsak fizikailag, 
hanem lelkileg is át kellett alakulnom ahhoz, hogy erre a 
hivatásra alkalmassá váljak.
Virág: – Ötödikes iskolásként mentem el a Magyar Tánc
művészeti Főiskola balett szakának pótfelvételijére, miután 
a fitnesz edzőmtől megtudtam, hogy lesz ilyen. Felvettek, 
ám egy év után eltanácsoltak erről a szakról. Akkor kerül
tem tanulni Győrbe és mivel ott csak a 9. osztálytól volt 
specializáció, így mindent megismertem, a moderntáncot 
is. Ekkor vált számomra világossá, mit akarok kezdeni ma
gammal: jelentkeztem a főiskola moderntánc szakirányára, 
ami lényegében az első céltudatos döntésem volt. Külön kö
szönet a szüleimnek, akik soha, egyetlen elhatározásomat 
sem befolyásolták. Viszont bármit döntöttem, azt minden
kor maximálisan támogatták. 

– Tudom, nagyon nehezet kérdezek, de mégis megteszem: 
meg tudnák fogalmazni, mit is jelent az Önök számára a 
tánc?
Dorottya: – Míg az írók, a költők szavakkal fejezik ki a gon
dolataikat, az érzéseiket, addig mások – így jómagam is – 
erre nem igazán képesek. Ezt akkor is tapasztalom, amikor 
koreografálnom kell, ám a próbafolyamat során csak igen 
nehezen vagyok képes megfogalmazni, hogy ez vagy az a 
dolog miért nem olyan, amilyennek lennie kellene. Teljesen 
más a helyzet a tánccal, amikor a mozdulataimmal, a tes
temmel kell átadnom, ami bennem van. Ez számomra lé
nyegesen könnyebb, mert az én beszédem a tánc.
Virág: – Sok apróság van, amit szeretek. Így egyes előadá
sokat és kreációs folyamatokat, ugyanis ezek során sok új 

KÉT IFJÚ MŰVÉSZ, AKI A TÁNC 
NYELVÉN BESZÉL

A tánc világnapján kapott komoly elismerést Kelemen Dorottya és Rovó Virág 

Igencsak emlékezetesre sikerült a GG Tánc Eger két tagja számára az a gálaest, amit a tánc világnapja alkalmából ren
dezett a Magyar Táncművészek Szövetsége, illetve a Nemzeti Táncszínház. Míg Kelemen Dorottya a Fülöp Viktorról el
nevezett ösztöndíjat vehette át, addig Rovó Virág azon kevesek közé került, akik teljesítményükért a szakmától „Az évad 
legjobb pályakezdő táncművésze” titulust érdemelték ki. Találkozásunk során nem csupán ezekről az elismerésekről, 
hanem az azokhoz vezető útról is beszélgettünk. 

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

dolgot tudok meg magamról és a világról. Gyakran az egész 
olyan, mint valami felfedező út. Arról nem is szólva, hogy 
valamit alkotni, létrehozni hihetetlenül nagy élmény.

– Budapesten születtek, ám hosszabb-rövidebb ideje már 
Egerben élnek. Milyennek látják a várost, az itt élőket, fő-
ként a közönséget?
Dorottya: – Mivel az édesapám egri születésű, a nagyné
némék pedig most is itt élnek, nekem voltak korábbi él
ményeim a városról. Miután alapvetően nyugodt tempe
ramentumú vagyok, Eger jobban passzol hozzám, mint a 
pesti nyüzsgés. Bár az itteni közönséget némileg konzer
vatívabbnak látom a fővárosinál, nekem tetszik, hogy a 
színházba járás itt továbbra is egyfajta ünnepi esemény. 
Azt is jó látni, hogy az a publikum, amely valamikor ke
vésbé értette a tánc nyelvét, napjainkra sokkal közelebb 
került ehhez a művészethez és a társulatunkhoz.
Virág: – Bár csak nyolc hónapja élek itt, jól érzem magam. 
Amikor a GG Táncot választottam, a város milyensége so
kat nyomott a latban. Mindig egy élhető településben gon
dolkodtam, Eger pedig pont ilyen.

– Miként fogadták a tánc világnapján kapott elismerést és 
mit jelent ez a pályájuk szempontjából? 
Dorottya: – A Fülöp Viktor Táncművészeti Ösztöndíj nem 
feltétlenül csak azért értékes, mert egy éven át havi jut
tatást jelent – amihez természetesen kötelezettségek, így 
különféle kurzusok is társulnak –, hanem azért is, mert 
komoly verseny folyik érte. Egy évben csak tízen kaphat
ják meg, viszont mindig rengetegen pályáznak rá.
Virág: – Boldog voltam, hiszen ebben a szakmában – kü
lönösen pályakezdőként – igen nehéz kitűnni. Persze visz
szaigazolás is ez, hiszen azt éreztem, megtérülni látszik a 
befektetett energia. 

– Az elismerések okán érdekelne, hogy rövidebb-hosszabb 
távon mit szeretnének ezen a pályán elérni?
Dorottya: – Hogy hová fut ki a karrierem, arra én is kí
váncsi vagyok, de arra törekszem, hogy az adott pilla
natból a lehető legtöbbet hozzam ki. Egy biztos: pont jó 
helyen vagyok. Ráadásul szerencsésnek mondhatom ma

gam, mert akármikor elbizonytalanodtam, mindig jött egy 
új kihívás, egy új lehetőség vagy éppen egy megerősítés, 
amelyek új motivációt jelentettek.
Virág: – Szeretnék sok tapasztalatot gyűjteni és mindent 
kipróbálni, amit csak ez a hivatás kínál. Fontos, hogy ha a 
testem már nem lesz alkalmas arra, hogy színpadra lép
jek, ne úgy távozzak erről a pályáról, hogy hiányérzetem 
van, mert elszalasztottam valamit.

– Mik a magánéleti terveik?
Dorottya: – Komoly párkapcsolatom van, ami távkapcso
lat, mivel a párom Budapesten dolgozik. Azt szeretnénk, 
ha ezt a kétlakiságot valahogy megszüntethetnénk, azaz 
szorosabban összeköthetnénk az életünket. Majd meglát
juk, hogy ez miként lehetséges.
Virág: – Amit Dorottya válaszolt, akár én is elmondhat
tam volna, mert nálunk pont ugyanez a helyzet. A különb
ség csak annyi, hogy az én páromnak abszolút a fővároshoz 
kötődik a munkája, így nehezebb megoldást találnunk, de 
mindenesetre dolgozunk az ügyön.

NÉVJEGY

Név: Kelemen Dorottya táncművész, a GG Tánc Eger 
tagja
Születési hely, idő: Budapest, 1991. 02. 25.
Iskolák: Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc 
Gimnáziuma; Magyar Táncművészeti Főiskola táncmű
vész szak (néptánc szakirány); Magyar Táncművészeti 
Főiskola tánctanár szak (moderntánc szakirány)
Hobbi: éneklés, kirándulás

Név: Rovó Virág táncművész, a GG Tánc Eger tagja
Születési hely, idő: Budapest, 1998. 06. 14.
Iskolák: Győri Tánc és Képzőművészeti Általános Is
kola, Szakgimnázium és Kollégium; Magyar Táncmű
vészeti Egyetem/Főiskola táncművész szak (modern
tánc specializáció)
Hobbi: túrázás, olvasás, zene
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MEGÚJUL A 
DOBÓ ISTVÁN-

KILÁTÓ
SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

Szinte nincs is olyan pontja a városnak, ahonnan ne lehetne 
rálátni az Egedre. Éppúgy ikonikus helye ez Egernek, mint a 
vár, a Szépasszonyvölgy vagy éppen a Dobó tér. Ha valaki az 
Eger-patak völgyét szeretné madártávlatból megszemlélni, 
keresve sem lehetne erre jobb helyet találni, mint a Nagy-
Eged hegy. Nevét feltehetően a tatárjárás után ide telepített 
vallon szőlőművesektől kapta, akik az általuk tisztelt Szent 
Egyedről – régiesen: Eged – nevezték el ezt a hegyet. Ré-
gen remeték lakták, még egy kápolna is állt itt, de beszé-
des a térképeken olvasható Remetekert, Remete-forrás, Re-
mete-barlang elnevezés is. Az Eger felőli oldalon található 
Dobó István-kilátó története jóval rövidebb időszakot ölel 
fel, de ez is tartogat érdekességeket. Nemrég olvashattuk, 
hogy 2020-ra felújítják és ismét látogatható lesz. Kis egri ki-
látó-történelem következik…

Az előzmények

Az 1891-ben alakult Magyarországi Kárpát Egyesület Egri 
Bükk Osztályának tagsága már a század végén azt tervez-
te, hogy – hasonlóan az MKE más 
tagegyesületeihez, de kiváltképp a 
mátraihoz – kilátót épít, méghozzá 
a Nagy-Eged hegy csúcsára. Először 
elkészült az a szerpentinút, ami 
nagyrészt megegyezik a ma is hasz-
nálatos, a régi Csomós-tanyától a 
hegyre vezető piros jelzésű turista-
úttal (1898), majd gyűjtésbe kezdtek 
a tervezett Árpád-kilátó kivitelezési 
munkáira. Az összegyűlt pénz a ki-
látóra kevés volt, viszont egy mene-
dékházra – némi egyházi segítséggel 
– futotta belőle. Így épült meg 1899-
ben az Eged-tetőn, az úgynevezett 
Remetekertben a kétszobás, fából ké-
szült pihenőház.  

Az egri turisták később sem vetet-
ték el az Eger-patak völgyére néző 
kilátó építésének ötletét. Viszont 
az első ilyen építmény végül nem 
az Egeden, hanem a „szomszédos” 
Várhegyen valósult meg. A Magyar 
Turista Egyesület Egri Bükk Osz-

tálya kezdeményezésére a Várhegyen (666 méter) épült 
fel a dr. Szmrecsányi Lajos kilátó, amit 1929. szeptember 
8-án adtak át. A 15 méter magas, vas és vasbeton alapon 
tölgyfából épült, bádoggal fedett építmény az 50-es évek 

elejéig állt. A háború után már élet-
veszélyes volt felmenni rá, ezért 
amikor megroggyant, el is bontot-
ták. A helye, a talapzat még most is 
látható a Várhegyen, ha valaki felsé-
tál a dél-nyugati végpontig… 

A megyei Természetbarát Szövet-
ségben már az 50-es években is, 
szinte minden évben napirenden 
volt, hogy „Legyen az Egri Bükknek 
ismét kilátója!” 1960-ban még arról 
cikkezett a Népújság, hogy a Várhe-
gyen, a régi helyén épül fel az új ki-
látó.

Az újabb információ 1962 augusz-
tusából származik. A Heves Megyei 
Idegenforgalmi Hivatal augusztus 
25-28. között négynapos társadalmi 
munkát hirdetett az Egedre. Ekkor 
készítették elő a csúcson a kilátó 
talapzatának és a betonhorgonyok-
nak a helyét. A munkaidő napi 6 
óra volt, ezért pedig egyszeri meleg 
élelem és szállás járt a szervezők-

től. Közben a Vízkutató és Fúró Vállalat Debreceni Kiren-
deltsége az egrieknek egy használaton kívüli fúrótornyot 
alakított át. Ez lett a későbbi kilátó vázszerkezete, amit 
darabokban szállítottak a hegyre. Az összeszerelés, a fém-
munkák nagy része 1962. szeptember 22-re elkészült. In-
nentől már csak a pihenő-, illetve kilátószintek burkolása 
és a kisebb munkák voltak hátra. 

Magyar specialitás az olajkútfúró tornyok átalakítása 
kilátóvá. Lényegében a látványturizmust ötvözték az 
ipartörténettel, ugyanis a használaton kívüli – és a meg-
felelő módon átalakított – tornyokat egyrészt felvitték a 
hegyekre (pl. Sás-tó,1973), másrészt URH-átjátszókat is 
készítettek belőlük (Kiskunlacháza, Tiszaalpár, Bázake-
rettye, Kissomlyó). „Az 1950-es évek második felében 
zajlott a magyar kőolajipar, s ezen belül is a fúrókészü-
lékek korszerűsítése. A régi berendezések egy részét ki-
selejtezték, leállították, valószínűleg ekkor találhatta ki 
valaki, hogyan lehetne a szerkezetet hasznosítani. Ezek 
az olaj ipari fúrótornyok építésük idején egész Európá-
ban az American Petroleum Institute szabványai alap-
ján készültek, akár 500 évig is megfelelő állapotban 
maradnak.” – írta a témával kapcsolatban Tóth János, 
a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum igazgatója. Utóbbit 
a Dobó-kilátó felújításánál figyelembe is vettek, hiszen 
az eredeti vázat meghagyják. Ehhez építik majd az új 
járó- és kilátószinteket.

Az átadás

A Dobó István-kilátó átadási ünnepsége 1962. október 
14-én, vasárnap 15 órakor volt az IBUSZ, a Heves Megyei 
Természetbarát Szövetség és a Városi Úttörő elnökség 
részvételével. Utóbbi ekkorra szervezte 2500 egri úttörő 
nagy számháborúját az Egedre. Ennek eredményhirdeté-
se az éppen átadott torony előtt történt. A Heves Megyei 
Természetbarát Szövetség pedig előző nap, Várkúton tar-
totta „lombhullató túráját”, majd másnap délelőtt min-
denki átgyalogolt a Várhegyről az Egedre, az új, 23 méter 
magas Dobó István-kilátó átadására.

1997-ben a Mátra-Nyugatbükki Erdő- és Fafeldolgozó 
Rt. (vagyis a mostani Egererdő Zrt.) már egyszer felújíttat-
ta a kilátót, de 2011-re ismét problémás lett az üzemelte-
tés. 2011. július 20-án életveszélyessé nyilvánították a 
Dobó-kilátót, ezért azt lezárta a Katasztrófavédelem.

Az új kilátó

A történet – most már tudjuk – szerencsére itt nem ér 
véget, hiszen az Egererdő Zrt. közleményében azt olvas-
hattuk, hogy uniós forrásból, mintegy 84 millió forintból 
felújítják a kilátót, ami 2020 őszére ismét látogatható lesz. 
A tervek szerint a vázszerkezetet nem bontják el, az most 
is jó állapotban van. Ez tartja majd azt a spirál formájú, 
korrózióálló, csúszásmentes acél taposórácsból kialakított 
feljárót, ami végig jó kilátást nyújt majd a környékre. A 
Dobó sisakjára emlékeztető felépítményen három helyen 
lesz pihenő, de a spirálisan felfelé haladó rámpáról minden 
pillanatban lesz látnivaló. A lombkorona szint felett körpa-
noráma nyílik a környező területekre. A munkálatok már 
idén ősszel elkezdődhetnek a tartóelemeken kívüli részek 
bontásával és remélhetőleg 2020 őszén már birtokba is ve-
hetik a túrázók a megújult Dobó István-kilátót. 

Régi Új
Telepítési magasság: 536,16 mBf (Balti alapszinthez mért érték)
GPS-koordináta: N 47° 55,745’ E 20° 24,800’

47,928697 – 20,421210
Átadás: 1962. október 14. 2020 ősze (tervezett)
Építési költség: Nincs adat 83,6 millió Ft
Csúcsmagasság: 23 méter 34,08 méter
Kilátószintek: 6 3 + végig spirális körpanoráma
Kilátószint magasság: Nincs adat 5,94 m, 11,74 m és 18,15 méter
Felhasznált anyag: acél, fa acél, kóracél, fa

A dr. Szmrecsányi Lajos kilátó (Hungaricana)
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SPORT

„Fantasztikus év volt, nagyon 
szerettük ezt az NB I-es szezont…”

SZERZŐ: TISZLAVICZ LUCA FOTÓ: LÉNÁRT MÁRTON

Győr, Fradi, Siófok, Érd. Az NB I-es női kézilabdázás jelenleg meghatározó csapatai, azonban a 2018/19-es szezon más 
volt egy kicsit. Négy év után ugyanis ismét az első osztályban játszott az Eszterházy SC, az Eszterházy Károly Egye-
tem csapata. Miről lesz emlékezetes számukra ez a szezon? Biztos, hogy a Győr és a Fradi elleni teltházas mérkőzést 
első helyen lehet említeni, de a most megszerezett első pontokról, győzelmekről se feledkezzünk meg.  Ez fontos, 
hiszen a 2013/14-es, első NB I-es szezont még pont nélkül zárták az egri lányok. Most már ezek sem hiányoztak, 
viszont ez kevés volt a bennmaradáshoz. Arra viszont pont elég, hogy erre építve ismét megcélozzák az NB I-et.

– Milyen volt az NB 
I-ben szerepelni? 
győrffy alexandra ka-
pus: – Úgy gondolom 
minden csapattársam 
nevében mondhatom, 
hogy fantasztikus év 
volt, nagyon szerettük 
ezt az NB I-es szezont. 
Több éve azért küzdöt-
tünk, hogy megnyerjük 
a másodosztályt és itt 
játszhassunk. Ez a tava-
lyi szezonban sikerült 
is, nagyon boldogok vol-
tunk, hogy NB I-ben sze-

repelhetünk és világ legerősebb bajnokságában játszhatunk! 

– Milyen tapasztalatokkal gazdagodtál, mit adott ne-
ked, hogy játszhattál a ,,nagyokkal”? 
– Visszatekintve erre a szezonra, úgy érzem, hogy hatal-
mas élmény volt olyan csapatokkal játszani, akiket koráb-
ban csupán a televízióban láthattunk, az meg ráadás volt, 
hogy sikerült jól játszanunk ellenük, gondolok itt a hazai 
Győr és Fradi mérkőzésekre, ahol teltház előtt mutat-
tunk kiváló játékot. A magam részéről pedig szuper érzés 
visszagondolni arra, hogy a „nagyok” lövéseivel találtam 
szemben magam és eredményes is tudtam lenni. Kellett 
egy kis idő, míg felvettük ezt a ritmust és összeállt a csa-
pat, természetesen a legszebb emlékek közé a két békés-
csabai győzelem és a Kisvárda elleni döntetlen tartozik. A 
végére nagyon jól kialakult a csapat, küzdöttünk a végső-
kig, nagyon sokat dolgoztunk ezért az év során. Szeren-
csére, meg is lett a jutalma. 

– Milyen terveitek vannak a jövőt illetően? Elek Gábor, 
a Fradi edzője azt nyilatkozta, várnak titeket vissza az 
NB I-be.
– Mi is így tervezzük. Sajnos a bennmaradás nem sike-
rült, így a másodosztályban folytatjuk. A csapat nagy része 
együtt marad, így pedig, hogy megízlelhettük az NB I-et, 
nem lehet más a célunk a jövő évben, mint hogy vissza-
térjünk ide. Tehát a nyári pihenő után belevetjük magun-
kat az edzésekbe, hogy ismét bajnokságot tudjunk nyerni. 
Nagyon remélem, hogy sikerülni fog. 

– Hogyan sikerült a 
lányokat felkészíteni 
az NB I-re? 
debre viktor vezető-
edző: – A felkészülés 
semmiben sem válto-
zott, mint a másodosz-
tályban. Mi már ta-
valy is úgy edzettünk, 
mintha az első osztály-
ban lennénk, hiszen 
erre az Eszterházy Ká-
roly Egyetemen min-
den körülmény adva 
van. Az edzések száma 
és intenzitása meg-
egyezett az elmúlt évhez hasonlóan, így gyakorlatilag 
mindent meg tudtunk valósítani, amit szerettünk volna. 
Azt látni kell, hogy a mi csapatunkban nincs külföldi, 
nincs olyan NB I-es rutinnal rendelkező játékos, aki a 
nehéz időkben átsegítette volna a társait a hullámvöl-
gyeken. Ezért a lehető legtöbbet kellett dolgozni ebben 
az évben is, hogy legyenek pontjaink. 

– Melyik meccsre emlékszik vissza szívesen és miért? 
– Nagyon sok mérkőzést fel tudnék sorolni, de leginkább 
azok állnak a szívemhez közel, amikor pontokat szerez-
tünk. Természetesen a hazai győri és ferencvárosi össze-
csapás szintén ide sorolható, hiszen a mi kis csapatunk 
megtöltötte a Kemény Ferenc Sportcsarnokot. Ez óriá-
si dolog! Nem csak nekem, hanem az egyetemnek és a 
városnak is, hiszen olyan csapatokat hoztunk el Egerbe, 
akiket sokan csak a TV-n keresztül láttak eddig. Szinte 
minden csapatban volt egy klasszis, vagy olyan válogatott 
játékos, illetve játékosok, akik miatt érdemes volt minket 
választani a hétvégi sportműsorból. 

– Egy ilyen erős szezon után mi a folytatás, mit tanácsol 
a lányoknak a nyárra?
– Levezetésről nem igazán tudunk beszélni, mert szá-
munkra még van egy egyetemi bajnoki döntő. Ezen ne-
künk mindenképpen aranyérmet kell szerezni… Utána 
egyetlen egy jó tanácsom van: pihenjenek és élvezzék a 
nyár minden egyes mozzanatát a játékosaim. Utána pedig 
kezdünk mindent elölről! 

A történet szerint a Pokémonok (egyfajta gyűjtőnév a filmben 
szereplő kreálmányokra) ősidők óta a Földön élnek; az embe
rek velük társulva, békében töltik mindennapjaikat, segítik, 
és egyenrangúként tisztelik egymást. Ezek a lények a legkü
lönbözőbb pozíciókat töltik be, így például Pikachu nyomo
zóként dolgozik. A film egy olyan bűnügyi történet, ahol egy 
iszonyúan aranyos, Sherlock Holmes sapkáját viselő, piros
pozsgásarcú, koffeinfüggő sárga kis rágcsáló próbálja felgön
gyölíteni a szálakat, amin cseppet sem segít az amnéziája. Az 
hiányzó emlékeit viszont élcelődéssel pótolja. Kihagyhatat
lan, ahogy a mosolygós, villámfarkú házikedvenc mély, dör
mögős hangon kritizálja a környezetét. Mivel Pikachu társa 
eltűnt, és minden nyom arra utal, hogy megölték, szövetke
zik Timmel, aki nemrég értesült nyomozó apja haláláról.

Mint kiderül, az apa végzetét egy génmanipulációval kí
sérletező laboratóriumban létrehozott genetikus Pokémon: 
Mewtwo okozta. A lény kilétéről fokozatosan csepegteti a 
film az információkat, és bár fenyegető külsejét csak erősíti 
homályos küldetése, hozzá kapcsolódnak a legnagyobb for
dulatok. Alapvetően két világnézet ütközik a Pikachu, a de
tektívben. Egyrészt a teljes egyenlőségre törekvés, – ez alap

ján barátként, társként tekintenek a Pokémonokra, valamint 
megjelenik a gyarló ember is, aki a hatalmánál fogva a szol
gálatába állítaná őket. Itt jön a képbe Mewtwo, – akit a képes
ségei szerint gyilkológépnek is lehet nevezni –, a problémát 
az okozza, hogy ő érzi feladatának, hogy igazságot tegyen. 

Persze előkerül a jó öreg Pokélabda is, amivel a lényeket 
lehet „befogni”. Ez talán a gyerekeken, illetve az Y és Zge
neráción kívül is ismerős lehet az embereknek. Például a 
Pokémon Go elnevezésű alkalmazás negyven feletti rajon
góinak, akik pár éve az okostelefonjuk képernyőjére tapad
va járkáltak ebédidőben a parkban, mert az applikáció „azt 
mondta”, egy Bulbasaur téblábol a Bazilikánál. 

A film a játékidő javában nem veszi magát komolyan, ami 
nagyon jól áll ennek a történetnek. Néhol viszont túlzottan is 
komor a hangulata, és valóban egy krimit láthatunk, feszült 
nyomozással. A visszásságot a közben felfelbukkanó ara
nyos lények jelentik. Ilyen Pikachu is, aki gyakorlatilag végig
trollkodja a filmet. Poénkodik a testalkata okozta korlátain, 
például, hogy az apró lábaival nem tudja tartani Tim tempó
ját, bár erre megoldást is javasol, hiszen nyaknyerget tenne 
a fiúra, és így vitetné magát. A nézők megtudhatják, milyen 
egy igazi „rosszfiúkocsi”, de a klímaváltozással kapcsolatban 
szkeptikusoknak is tartogat egy jelenetet Pikachu. Lényegé
ben mindenkinek az arcába dörgöl valamit a véleményén 
keresztül, mégsem lehet rá haragudni. A „cukiságára” épít 
a film ott is, ahol a Pokémonindulót bőgve énekelve indul 
világgá. Pár perc után az a gyanúm támadt, hogy nemcsak 
Ryan Reynolds hangját, hanem a személyiségét is megkapta 
a figura, de minimum Deadpool köszön vissza szofisztikált 
formában. De bármit is csinál, vagy mond ez a kis sárga izé, 
„érzed a zselédben”, hogy az egész film egy hosszú, többször 
csattanó vicc csupán. De annak nagyon szórakoztató.

Pokémon – Pikachu, a detektív
104 perc, 2019

„C tervnek ideális lesz” 
Pokémon – Pikachu, a detektív

Az 1998as japán animációs sorozat és két egész estés folytatása után újra a saját nevüket ismételgető, plüssöknek kinéző 
figurák harcolnak a vásznon. A Pokémon – Pikachu, a detektív című film láttán azonnal felsejlettek előttem az órák közötti 
szünetek az általános iskolában, amikor harcmodor, technika, fejlődési szint, méret vagy épp elem szerinti pontok alapján 
dobáltuk egymást a folyosón és az udvaron a chipses zacskókból gondosan összegyűjtött tazóinkkal. 

SZERZŐ: VERES PETRA
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A TE TÖRTÉNETED

HÁROM KÍVÁNSÁG KALANDPARK
Nyitva tartás: 
2019.05.01. – 2019.08.31. 9.00 – 19.00

Eger, Szépasszonyvölgy (parkoló)
www.marai-eger.hu/kalandpark

kortalan kikapcsolódás

www.egertermal.huTERMÁLFÜRDŐ

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

A Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács 
a tehetség szolgálatában

A Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács 2011 óta működik töretlen hittel. Az eltelt 8 év alatt szakmai fó-
rumokat, műhelybeszélgetéseket, szupervíziókat, jó gyakorlat bemutató foglalkozásokat tartottunk a me-
gye Tehetségpontjainak együttműködésével.  Mindig ügyeltünk a területi lefedettségre, arra, hogy neves 
előadóink újító gondolatai minden tehetséggondozás iránt érdeklődő pedagógus kollégához eljussanak. 

Mindvégig fontos feladatunknak tekintettük a tehetséggondozás ügyének támogatását. A Tanács 2018-
ban sikeresen pályázott a Nemzeti Tehetségprogram „Hazai és a határon túli Tehetségsegítő Ta-
nácsok, tehetségfejlesztő szervezetek támogatása NTP-HTTSZ-18-0009” kódszámú pályázatára. 

Ennek keretében több szakmai programot is megvalósítottunk. Két szakmai fórumot szerveztünk 
Egerben a Lenkey Tehetségpont és a Heves Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat közreműködésével. Felké-
résünkre három, jó gyakorlatot megosztó műhely-
munkát tartottak kiváló kollégák. Dr. Dávid Mária 
pszichológus szupervízió keretében adott tanácsot 
a tehetségekkel való kapcsolattartás területén. Nagy 
sikerrel valósítottuk meg a magyartanárok részére 
szervezett szakmai műhelymunkánkat, ahol a verse-
nyekre való felkészítéshez kaptak konkrét tanácsokat 
a jelenlévők Kerekes Barnabás tanár úrtól. 

Tehetségsegítő Tanácsunk programjai most is azt 
a célt szolgálták, hogy a tehetséggondozó pedagógusok korszerű ismeretekkel gyarapodjanak, olyan inno-
vatív módszereket, a gyakorlatban használható eljárásokat ismerjenek meg, amelyek fejlesztő munkájukat 
még eredményesebbé teszik. 

Mindezek mellett vállalt feladatunk még a Tehetségpontok és Tehetségsegítő Tanácsok közti együttmű-
ködések kialakítása, működtetése, az egymástól való tanulás lehetőségének megteremtése.

Programjainkról bővebb tájékoztatást a http://tehetsegsegitotanacseger.hu honlapon biztosítunk. Pá-
lyázatunk megvalósítása nagyon sok élményt adott minden bevont szakembernek. Bízunk benne, hogy 
megkezdett munkánkat elnyert támogatások segítségével a jövőben is folytathatjuk.

Célunk és hitvallásunk továbbra is: „Tenni a tehetségekért!” 
Szalkai Mária, a HMTT titkára
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BőveBB információ és az elfogadóhelyek listája: 
www.agriapark.hu

ELÉRHETŐSÉGEINK:
3300 EGER, KOHÁRY UTCA 29.

WWW.ARANYABLAK.HU NYITVA: H–P: 9–17, SZO: 8–12 TEL.: 0620/2518223

34 ÜZLET
AZ ORSZÁG MINDEN PONTJÁN!

  Ug = 1.0

TAKARÍTSON MEG

  ENERGIÁT!

BUKÓ
NYÍLÓ

REDŐNYÖK

RELUXÁK

ABLAKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

AJÁNLATUNK 2019.06.15-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

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

Minőségi
SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS, 

SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb  

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19

ELADÓ! Füzesabony telepi ré-
szén, a vasútállomástól 2 perc-
re 1400 m2 közművesített telek 
régi parasztházzal, garázzsal, 
autószerelő aknával, körbeke-
rítve eladó. Irányár: 5 millió Ft
Érdeklődni: (06 70) 292-8686

WWW.EGRIPROGRAMOK.HUPROGRAMOK

A TE TÖRTÉNETED

TŰZTORONY JÁTSZÓHÁZ ÉS JÁTSZÓPARK

Nyitva: minden nap 10-18 óráig
Szülinapi zsúrok választható csomagokkal!

Info és időpont foglalás: (06-30) 437-5374
Web: Facebook/jatszohaztuztorony

Cím: Eger, Tűzoltó tér 5. (belső udvar).
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MINDEN VÉRADÓ AJÁNDÉKCSOMAGOT KAP, A VÉRADÁSRA JELENTKEZŐK KÖZÖTT KONCERTJEGYEKET SORSOLUNK KI

URÁNIA MOZI
ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT


