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„ISTEN ÉLTESSEN, MAGYARORSZÁG!”
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„Az ember a feladataira koncentrál, nem pedig a tragédiára”
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NYÁRBÚCSÚZTATÓ
Mindennap rohanok. „Átszáguldok” a városon napjában többször is, de a forgalmat figyelem. Észre sem veszem,
ha megváltozott valami. Megszépült egy épület, rendezett park lett a korábbi kevésbé vonzó tér helyén. Új vízesés
zubog le, felszámolva a valaha volt szürkeséget. Ez így nem mehet tovább! Ismerős és mégis idegen környezet
vesz körül. Kapva kapok az alkalmon, hogy budapesti párom egri idegenvezetést kér tőlem. Hát akkor rajta!
Fedezzük fel Egert! Kutyával persze, így első állomásként irány az érsekkerti kutyafuttató. Árnyék, padok, itató,
tisztaság. Séta az Érsekkerten át a Szent József parkba. Elképesztően szégyellem, de sosem jártam itt. Milyen kellemes ücsörögni a szökőkút melletti padon! Aztán a patakparti sétányon át a Dobó tér felé vesszük az irányt. Kis
Dobó tér, Végvári vitézek tere. Állok az árnyékban, míg Zoli megmássza a Minaretet és együtt bevesszük a várat.
Itt is találok újdonságot és izgatottan lessük meg az építkezést. Közben be nem áll a szám, annyi minden újult
meg a városban. Kis Dobó tér, Gárdonyi tér, „kötelező” fotó az EGER feliratnál. Könnyű ebéd, kávé a Dobó téren,
aztán az Egri Csillagok Sétányán át ki a Széchenyi utcára, az Érseki palotához. El a Líceum mellett, átvágunk
a megszépült téren, megmásszuk a Bazilika lépcsőit, pihenünk a Hatvani kapu tér frissen átadott parkjában.
És közben mesélek-mesélek. Gyerekkoromban itt mi volt, az hogy nézett ki. Zoli szakít félbe: „Te szereted ezt a
várost!” IGEN, SZERETEM!!
Gay Krisztina főszerkesztő
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HÍREK

MEGÚJULÁS

BRÓDY SÁNDOR UTCA

Elkészült a Rác templom tetőszerkezete

Befejeződött a teljes értékű felújítás

JÚLIUS 26.

JÚLIUS 30.

40 év után megújul a Rác templom és környéke. A műemlék új tetőszerkezete már el is készült. Habár a templom a
Szerb Ortodox Egyház tulajdonában van, a város igyekszik minden segítséget megadni a tartós állagmegóvás
érdekében. Ezért 25 millió forint értékű állami támogatást
is lehívott az egyház számára. A területen egy korszerű,
audiovizuális eszközparkot is létrehoznak.

Mintegy 145 millió forintból újult meg a Bródy Sándor
utca. A gépjárművek és gyalogosok által közösen használt
vegyes forgalmú útszakasz díszvilágítást kapott. Az utca
alsó szakaszát, illetve a lépcsőt térkőburkolattal látták el,
a gyalogos közlekedést pedig kapaszkodó korlát segíti. A
munkálatokkal egyidőben megtörtént az ivóvízvezeték
cseréje és a szennyvízcsatorna-hálózat korszerűsítése is.

FELÚJÍTÁS

EGER ÚJ ÉKKÖVE

Tovább szépül a Szent József park

Megújult a Hatvani kapu tér

AUGUSZTUS 16.

AUGUSZTUS 26.

Újra teljes pompájában üzemel a Szent József park egyik
legvonzóbb látványossága, a szökőkút. A beruházás során
felújították annak teljes vízgépészetét, szigetelését és az
esti órákban díszkivilágítás is hangulatossá teszi a teret.
A városi közgyűlés még a 2019.évi költségvetés tárgyalásakor döntött úgy, hogy közel 28 millió forintot biztosít a
park teljes rehabilitációjára.

A Zöld város projekt részeként adták át a teljesen megújult a Hatvani kapu teret. A rekonstrukció során mintegy
1000 négyzetéter felületet cseréltek ki: igényes burkolat,
zöldfelület, műszaki berendezések és csobogóval, mini
vízeséssel még egy speciális vízijáték is került a kincstár
épülete elé. Az árnyas sétány mellé pedig pihenőpadok
kerültek. Az átadón úgy fogalmaztak: Eger egyik új ékköve
ez a sétány.

4 / EGRI MAGAZIN

VÁROSKÁRTYA

JÁTÉKVÁR

210 szolgáltató nyújt kedvezményeket

Játszóházat alakítottak ki a várban

JÚLIUS 31.

AUGUSZTUS 14.

Átadták a kilencezredik sorszámú városkártyát, amellyel
mára 210 szolgáltató kedvezményeit vehetik igénybe az
egriek. Az öt éve elindult kezdeményezést Habis László
polgármester sikertörténetnek nevezte. Városkártyát az
állandó egri lakcímmel rendelkezők, az önkormányzati
intézmények és vállalatok munkatársai, illetve az Egerben
tanuló egyetemi hallgatók igényelhetnek. A diákok és a
nyugdíjasok 50% kedvezménnyel válthatják ki és hosszabbíthatják meg.

Mintegy 65 m2-en, két szobában, összesen húszmillió
forintból valósult meg a Dobó István Vármúzeum játszóháza. A Játékvár szolgáltatásait a bevezető időszakban
ingyenesen biztosítja az intézmény. A könyvekkel, ügyességi és fejlesztő játékokkal teli játszóházban szakemberek
biztosítják a felügyeletet. Így amíg a szülők kiállításokon,
tárlatvezetéseken vesznek részt, biztonságban tudhatják
a gyermekeiket.

ÁTADÓ

MEGÉRKEZETT

Korszerűbb intézmény várja a kicsiket

Már töltik az egri borospalackot

AUGUSZTUS 27.

AUGUSZTUS 29.

Mintegy 80 gyermek vehette birtokba a Szivárvány
Óvodát, ahol a korábbi intézményüknél sokkal korszerűbb, komfortosabb, négycsoportos épület várta őket.
A gyerekek egy része a már nem megfelelő állapotú
Széchenyi úti Katica Óvodából, míg másik részük a Tittel
Pát úti intézményből került át az új helyre. A városi
óvodafejlesztési program részeként két új óvoda épül,
hármat pedig felújítanak.

Elkezdték tölteni az új egri borospalackokba a superior és
grand superior borokat. A különleges üveg egyszerre tükrözi az egri borvidéki hagyományokat, a megújulást, valamint
az egységre való törekvést. Az üvegen a régi hagyományos
egri borospalackok formavilága tükröződik vissza és az
„Eger 1552” felirat látható rajta. Létrehozását Nyitrai Zsolt
Eger és térsége országgyűlési képvelője, miniszterelnöki
megbízott kezdeményezte.
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AMIRŐL BESZÉLNEK

UTAK, TEREK, VÍZ
ÉS 1552 FA
Interjú Habis László polgármesterrel

– Polgármester úr, elmúlt a nyár és finoman szólva
sem lehetett uborkaszezonról beszélni. Volt-e szabadságon, illetve városvezetői szemmel miként látta
az elmúlt három hónapot?
– Némi szabadság belefért, de nem utaztam messzi tájakra.
Egyébként is az aktív pihenés híve vagyok, ha sikerül utazni,
felkeresem az ódon, történelmi helyeket, szép városrészeket és
sokat sétálok, barangolok. Ez idén azonban nem így történt,
igyekeztem családi körben, gyermekeim, unokáim közelségében tölteni azt az időt, amit sikerült a munkától távolabb
töltenem. Egy megyei jogú, dinamikusan fejlődő város polgármestereként tapasztalatom szerint képtelenség teljesen eltávolodni a munkától, „rádiócsendet” hirdetve nyaralni. Nem
lehet cserbenhagyni a kollégákat sem: meg kell hozni egy-egy
vezetői döntést, telefonálni kell néhányat, meg kell válaszolni
néhány e-mailt, hogy haladhassanak a munkájukkal. Ez akkor is így van, amikor az ember egyébként pihen. Munkatársaimmal együtt összesen több, mint 20 jelentős beruházást
kellett ezen a nyáron is napi szinten menedzselnünk. Voltak
örömteli pillanatok: a könyvtár átköltözött a megújult, egykori HEMO-ba, az épülő, új óvodába látogatva láttam, ahogy a
végéhez közeledik az építés a Kertész út 100. szám alatti, minden ízében 21. századi ovinál. Sokat foglalkoztunk a lajosvárosi egészségügyi központ építésével, a felnémeti, Tárkányi úti
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bérlakás-programmal,
s a Verőszala és Árnyékszala utcák nem
kis műszaki kihívást
jelentő felújításával is.
A Sas út teljes megújítása az idei legjelentősebb közterületi fejlesztésünk, természetes, hogy többször is jártunk a helyszínen
műszaki munkatársaimmal és körzeti képviselőtársaimmal is.
– Biztosan folytatná a sort, de hadd szakítsam félbe
a Sas út apropóján: sokan kérdezik, hogy tartható-e az
idei befejezés, elkészül-e időben a nagy munka.
– A kivitelező ígérete és a munka jelenlegi állása alapján is
arról tájékoztathatom a kedves olvasókat, hogy a Sas út faltól
falig érő, föld alatti és föld feletti megújításával el fogunk készülni a 2019-es évben. Szeretném kiemelni, hogy a csapadékcsatornát lefedjük és az itt létrejövő felületen kényelmes, kétsávos és kétirányú kerékpárutat építünk. A gyalogosokat és a
kerékpárosokat biztonságos átjáróval vezetjük át a forgalmas
vasúti csomóponton. Az akcióterületen 33 elöregedett, sérült,
beteg, vagy a beruházást kifejezetten akadályozó fa eltávolítását és egyidejű pótlását írta elő a kertészeti terv. Aláhúzom,
hogy ennek csaknem dupláját ültetjük majd el: 60 új fa kerül
a Sas útra. Ennek köszönhetően a megújuló terület mindkét

ÚJ ÓVODÁT ÉPÍTÜNK
Habis László
polgármester

512 millió Ft-os beruházás
100 gyermek második otthona (a létszám bővíthető)
918 m²-es épület

4 kiválóan felszerelt csoportszoba
21. századi feltételek
3276 m²-es sport- és játszóudvar

KÖSZÖNJÜK A TÜRELMÜKET!
A FEJLŐDÉS FOLYTATÓDIK!
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oldalán egy szép, új fasor jön létre. Ez azt is jelenti, hogy a
kerékpárút és járda árnyas környezetben fut majd az útpálya
északi felén, míg a déli oldalon a családi házak kapubejárói
között ültetünk fákat. A megújulás valóban teljes lesz, alig
várom, hogy láthassam ennek a 900 milliós beruházásnak a
szép eredményeit!
– Vannak még olyan tervezett beruházások, melyek
egyelőre az előkészítés fázisánál tartanak, mégis nagyon
sokat hallunk róluk. Jó példa erre a Kertész út felújítása,
melyet 2020-ra irányoztak elő.
– Itt is friss információkkal tudok szolgálni: a meglehetősen összetett közbeszerzési eljárás előkészítése a végéhez
közeledik, vagyis várhatóan szeptemberben elindulhat a kivitelező kiválasztására irányuló folyamat. Örömmel jelzem,
hogy többszöri tervezői egyetetés nyomán eljutottunk oda,
hogy a megújuló Kertész úton összesen 260 parkolóhelyet
alakítunk majd ki. Azt már biztosan többen tudják, hogy
körforgalom lesz a Hadnagy–Kertész-csomópontnál, illetve
tovább haladva, a Maklári út becsatlakozásánál is.
– A tervezési szakaszban járunk a déli iparterület második
ütemű fejlesztésével. A Külsősor út nyugati szakaszát érintően
– 200 méteres, kétsávos gyűjtőút felújítása és teljes közműcsere – jogerős engedéllyel rendelkezünk, míg a középső szakasz
terve épp az engedélyeztetésnél tart. Szeptemberben várhatóan megkapjuk a hatósági engedélyeket, s ezután indulhat a kivitelező kiválasztása. A cél többek között az, hogy a több száz
új munkahelyre igyekvő egri polgár és a leendő ipari beruházások kiszolgálására megépüljön újabb 470 folyóméternyi, 6
méter széles útpálya, 270 parkoló, 2 fedett buszváró és 600 folyóméter járda. Ez sem akármi: a fejlesztéssel megintcsak új
dimenzió nyílik a déli iparterületen.
– Nemzeti Emlékhelyünk, az egri vár a hazafiasság,
hősiesség jelképe. A fejlesztés itt is folyamatos, lassan a
városkép részévé válik a daru látványa. Hol tartunk?
– Hadd kezdjem azzal, hogy az egri talán az egyetlen olyan
vár, amelyen vasútvonal fut keresztül! Persze nem ez a legnagyobb büszkeségünk, ez inkább egy kellemetlen örökség, hiszen ismert: az 1900-as évek elején a műemlékvédelemnél és

az állagmegóvásnál nagyobb hangsúlyt kapott a térség vasúti
szárnyvonalának északi irányú bővítése. Az Eger–Putnok vasútvonal megépítésével – és a Zárkándy-bástya kvázi átvágásával – a várnak ez a része különálló és folyamatosan pusztuló
építménnyé vált. Napjainkra a középkori eredetű műemlék az
„utolsó óráihoz” érkezett. A természet fokozatosan birtokba
vette a bástyát, egyes részeken az egykor magas kőfalak már
alig látszottak, az állagmegóvás, felújítás tehát elengedhetetlenné vált. A kormány Modern Városok Programjának keretében több mint félmilliárd forintos munka kezdődött itt,
melynek célja a Zárkándy Pál egykori egri várkapitány nevét
viselő bástya helyreállítása, visszaépítése. Az első ütemben a
Bástya utca felőli védműveket újítjuk fel, és egységes szintre
emeljük a falakat. Itt 90 százalékos készültségnél tartunk.
A júliusban megkezdett második ütem célja az északkeleti
Fülesbástya déli falszerkezetét érinti. Miután korábban már
elkészült a délkeleti Fülesbástya rekonstrukciója, így a korabeli állapotról teljes képet kapunk, ha elvégezzük a bástya
és bástyafül nyáron megkezdett felújítását. Ez a munka nem
csupán városképi szempontból jelentős: a várlátogatókat is új
élménnyel ajándékozza majd meg, hiszen a kazamatarendszeren keresztül is megközelíthetővé válik ez az új attrakció.
Nem csoda, hogy a vár folyamatos fejlesztéséről is tárgyaltunk
egy összefoglaló anyag kapcsán a Közgyűlésben, hiszen a vár
ügyét is stratégiai fontosságú kérdésnek tekintem.
– A Közgyűlés nem csupán a fontos döntések, viták
terepe, hanem egyszer-egyszer a városban zajlott folyamatokról, önkormányzati projektekről szóló tájékoztatók is a képviselők asztalára kerülnek. Így történt ez
augusztus végén is, amikor egy hároméves közterületi
infrastruktúra-fejlesztési programról számolt be a testületnek. Miről szólt ez a beszámoló?
– Egy megyei jogú, 53 ezer lakosú városban az út- és járdahálózat karbantartása kulcskérdés, amely meghatározza a
mindennapjainkat. Ezért gondoltam úgy, hogy Egernek egy
átfogó, nagy összegű beruházási csomagra van szüksége: a cél
az volt, hogy szintet lépjünk, úgy is mondhatnám, hogy végre
kategóriát ugorjunk. A kormányzattal folytatott tárgyalások
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során sikerült elérni, hogy egy már igen jelentős, egymilliárd
forintos keretből gazdálkodhassunk. Egy ilyen nagyságrendű,
minden városrészt érintő fejlesztéssorozat már érezhető változást jelent.
A három évre kiterjedő, örömteli folyamat 2017-ben indult
el, ennek köszönhetően 33 helyszínen végeztünk út-, járdavagy parkolóépítést, -felújítást. Ebből 22 elemet 2017-ben, ötöt
tavaly, míg hatot ez évben valósítottunk meg. A sikeres munkával Eger számára kilobbizott egymilliárd forintból összesen
19 300 m² útpálya, 7200 m² járdafelület, 112 autóparkoló és 300
folyóméter kerékpárút újult meg a városunkban.
Egyrészt olyan fejlesztéseket végeztünk 2017–18-ban, amelyek a város egésze szempontjából jelentősek, hiszen nagy forgalmú utakat érintettek, mint az Almagyar, Kossuth, Barkóczy,
Széchenyi utca, vagy a Pásztorvölgy utca. Másrészt egy-egy
lakóközösség kérésére valósítottunk meg beruházást, melyet
már régen vártak, és a mindennapjaikat teszi komfortosabbá,
jobbá. Erre példa a Fertőbánya, a Tittel, a Stadion, az Olasz, a
Csokonai, a Tizeshonvéd és a Radnóti utca is. Hasonló, a helyi lakosság számára fontos járdafejlesztés történt a Ludányi, a
Szövetkezet, a Kallómalom vagy éppen a Vallon utcában.
– Ismét egy másik témát érintve, a fürdő környékének fejlesztése igen régi terv Egerben. Mostanában erről
is egyre többet hallunk, különösen úgy, hogy a Bárány
Uszoda tavaly már szépen megújult.
Úgy gondolom – s ezzel reményem szerint sokan egyetértenek –, hogy elégedett lehet, aki elsétál ma az egri „vizes
negyedbe”. A Makovecz Imre tervezte Bitskey Aladár Uszoda
személyes büszkeségem, hiszen dr. Ringelhann György alpolgármestereként sokat dolgoztam a megvalósításáért, s közben
a legendás építésszel személyes barátságot is köthettem. Ez a
létesítmény kétségtelenül az ország egyik legszebb uszodája,
ezen túl azonban igazi közösségi hely is a számunkra Egerben.
Ez az építmény nagyszerű eredmények és a lelkeket összekovácsoló, katartikus sikerek helyszíne, legendás bajnokok és a
jövő nagy egri sportolóinak otthona egyben.
S ahogyan említette: ma talán mégis többen kukucskálnak
be a 2018 szeptemberében átadott Bárány Uszodába, illetve
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sokan élvezték a nyár folyamán a reggeli úszás lehetőségét,
melyet itt biztosítottunk a sportbarátoknak. Tudom, hogy sokan féltő aggodalommal figyelték a megújítás nem is oly rövid
folyamatát. Ők ma már láthatják, tapasztalhatják, hogy a Bárány kintről impozáns, a mai kornak megfelelő látványt nyújt,
bent azonban megőrizte a klasszikusnak mondható miliőt.
Természetesen megmaradt az uszoda egyedi értéke, hiszen
ma is forrás táplálja a medencét. Mindez közös döntés volt:
emlékszem arra, hogy összehívtam a Városháza dísztermébe
valamennyi érintett sportklub képviselőjét, s egy hatalmas asztalt körbeülve, együtt mondtuk ki, hogy ezt az örökséget meg
kell védenünk. Az 1925-ben épült, s egyes részein már szinte
életveszélyessé vált Bárány Uszodát pedig több, mint kétmilliárd forintból újítottuk meg. Nagyszerűnek tartom, hogy hét
helyett nyolc pálya szolgálja az egri vízilabda- és úszósportot,
osztott, mozgatható medencefallal. A megújult Bárány Uszoda minden pályája folyamatosan foglalt, így válik egy régi, egri
érték a 21. századi Nemzeti Úszó és Vízilabda Központ egyik
meghatározó elemévé a Modern Városok Programban, Eger
Önkormányzatának és Vízilabda Szövetség TAO-pályázatának köszönhetően. A felújítás első üteméhez a 220 millió
forintos önerőt az önkormányzat, a további két etapot pedig
a kormány biztosította 420 millió forint értékben. Hatalmas
feladatot jelentett a több mint 1,4 milliárd forint TAO-forrás összegyűjtése. Ebben az Egri Vízmű SC elnöksége vállalt
kulcsszerepet, amiért mi, egriek hálával tartozunk nekik. Fontosnak gondolom, hogy az uszoda ez év májusa óta nemcsak
a sportolókat, hanem a nagyközönséget is várja. Ehhez az a
92 millió forintos eszközbeszerzés adott alapot, amelyhez önkormányzatunk 18 millió forinttal járult hozzá. Megérkeztek a
bútorok, az öltözői felszerelések, a beléptető kapuk és az egyedileg, kifejezetten ebbe a létesítménybe gyártott eszközök is,
mint például az eredményjelző tábla.
Reményeink szerint az uszodáink szomszédságába tervezett 250 férőhelyes új parkolóház megvalósítására tett erőfeszítéseink sikerre vezetnek, ehhez még további kormányzati
döntések szükségesek. Örömmel mondhatom azt is, hogy előkészítés alatt áll a Bitskey Uszoda szükséges felújítása, amely
ugyancsak szerepel a nagy „vizes” fejlesztési programunkban.

ÚJ KORSZAK A 100 ÉVES ÉPÜLETBEN

ÚJJÁSZÜLETIK AZ EGRI KÖNYVES PALOTA
FEJLŐDŐ PÁLYÁN

Habis László
polgármester

384,2 millió Ft-os beruházás
megújulás 980 m2-en
21. századi környezet a 240 éves rokokó palotában
akadálymentesítés lifttel, parkolókkal
teljes tetőcsere
megújuló számítógépes terem és Helyismereti gyűjtemény

KÖSZÖNJÜK A TÜRELMÜKET!
A FEJLŐDÉS FOLYTATÓDIK!

– A nyár folyamán, különösen augusztusban megszaporodtak a városban a vízijátékok, csobogók,
szökőkutak. Ezt nem lehet nem észrevenni.
– A termálvíz Egerben hosszú évszázadok óta meghatározó tényező. Már 1448-ban fürdő működött a városban,
amelyet a feljegyzések szerint „gyógyító hatásúnak tapasztalt forrás” táplált. Városunk életében fontos szerep jut a
vizes sportoknak, s persze vannak ikonikusnak mondható
szökőkutak is: az érsekkerti például pontos mása annak,
amelyik egykor a Bárány Uszodában állt, de említhetném a
Szent József park szökőkútját is, amelynek teljes gépészeti
felújításával az elmúlt hetekben végeztek a szakemberek.
Ezzel együtt már évekkel ezelőtt stratégiai célként fogalmaztuk meg, hogy növeljük a vízfelületek számát a belvárosban, a térfelújítások tervezésénél is fontos szempont
volt mindez. E munkának ma már jól látható eredményei

FEJLŐDŐ PÁLYÁN

vannak: az egriek és az ide látogató turisták örömmel vették birtokukba a fürdőző nő szobránál működő szökőkutat, az Erzsébet udvarban található vízköpőt. Azt hiszem,
túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a Hatvani kapu tér és az
Eszterházy tér új „arcának” egyik ékessége lett az ott kialakított vízfelület. Magam is tapasztaltam, hogy a kincstár
impozáns épülete előtt futó csobogónál meg-megállnak
gyönyörködni az arra járók, míg a Líceum és a Bazilika között elsősorban a gyermekek élvezik a közel 30 m²-es vízfelületet. S ha már itt tartunk, az oly’ népszerű Dobó téri
vízi játék környezete is megújul ezekben a napokban: hamarosan új utcabútorokat helyezünk ki a területre. A zöldfelületek, kertészeti koncepciók megújításával és az 1552
fa ültetéséről szóló programunk őszi elindulásával együtt
ezek azok a fejlesztési elemek, melyektől pezsgő, friss, élettel teli és üde lesz a városunk.

KORSZERŰBBÉ, KOMFORTOSABBÁ
TESSZÜK AZ ÓVODÁT

Habis László

Habis László
polgármester

polgármester

502 millió Ft-os beruházás
megújult tetőzet és új, nagy felületű faablakok
új korszak a műemléki épületben
családbarát „Varázskönyvtár”
918 m² teljesen megújult, akadálymentes terület
560 m² új parketta felület

8 csoport, 186 gyermek második otthona
120 millió Ft-os fejlesztés
energiatakarékosabb működés, komfortosabb körülmények

több mint 2300 m² az egri kultúra szolgálatában
lift, hűtő-fűtő- és tűzjelző rendszer a 100 éves épületben

hőszigetelés, megújuló járófelületek

közösségi tér egri ﬁatalok számára

KÖSZÖNJÜK A TÜRELMÜKET!
A FEJLŐDÉS FOLYTATÓDIK!
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103 nyílászáró cseréje, 470 m² üvegfelülettel

KÖSZÖNJÜK A TÜRELMÜKET!
A FEJLŐDÉS FOLYTATÓDIK!
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AMIRŐL BESZÉLNEK

Új külsőt és részben
új belsőt kap

HEMO-névadó

Szeptember 22-ig
várják a javaslatokat

Bemutatták a Bazilika felújítási terveit
Többek között megújul a Bazilika színe és az előtte
található lépcsősorok, belül pedig a padlóburkolat
és a bútorok szépülnek meg. A felújítást az állam
támogatja és közel 3 milliárd forintból valósul meg.
A munkálatok szeptember 3-án kezdődnek és a
tervek szerint három éven át tartanak majd.
Szent István király 1004-ben alapította meg az egri
egyházmegyét. A város a növekedésének köszönhetően később érseki székhellyé vált. A székesegyház
helye és kinézete az évek során sokat változott.
Eszterházy püspök készítette el az első terveket,
majd Pyrker érsek Hild Józsefet kérte fel a katedrális felépítésére. A Főszékesegyház hat év alatt épült
meg és 1837. május 6-án szentelték fel.
Idén szeptember 3-án pedig elkezdődik a Bazilika
külső-belső megújulása. A tervezett felújítás részleteit mutatta be az Egri Lokálpatrióta Egylet által
szervezett nyári sétán Rudolf Mihály tervező. Az
épület színében visszatérnek ahhoz, amilyennek
Joó János az általa festett az első akvarellen ábrázolta. Kijavítják a korrózió miatt károsodott fedőelemeket, megújítják a lábazati köveket. Belül pedig
teljesen új padlózatot kap az épület. Ezek mellett
a festet műmárvány utánzatokat is restaurálják. Az
oldalfalakat és az oszlopokat klasszikus műmárvánnyal vonják majd be, valamint lecserélik a bútorokat.
A Bazilika környezete is jelentős változáson megy
át: megújulnak a lépcsősorok és új rendezett kert
veszi majd körül. A felújítást az állam támogatja és
közel 3 milliárd forintból valósul meg. A munkálatok a tervek szerint három évig tartanak majd.

Olvasott már 4 keréken?

Könyvtárbusz a Dobó téren!
Mindenkit szeretettel várunk a Dobó térre, ahová 2019. szeptember
13-án, 10 órától 18 óráig begördül a Könyvtár 4 keréken. Az idelátogatók elsők között tekinthetik meg Heves megye első Könyvtárbuszát!
Az egész napos program keretében, 10-tól 18 óráig a Könyvtárbusz
Eger közönségének is bemutatkozik: a fedélzetre lépve kölcsönözhetnek
a Bródy Sándor Könyvtár színes könyvkínálatából, kipróbálhatják az internetes számítógépeket, újságokat lapozgathatnak, társasjátékozhatnak.
A projekt az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP4.1.8-16 pályázat támogatásával valósul meg.

SOK KACSA SOKRA MEGY!
Sószoba lesz az adományokból
Adománygyűjtést és kacsaversenyt rendezett az Egri Rotary
Club az Eger patak Árva köz – Végvári vitézek tere közötti szakaszán. Az akció célja az volt, adományokat gyűjtsenek az Epreskert úti óvoda sószobájának kialakításához.
Csaknem kétezer darab, számozott játék kacsa rajtolt el az Eger
patakon a kórház mögötti hídtól augusztus 20-án. A versenyt jótékonysági céllal az Egri Rotary Club szervezte. A kacsákat „megvásárlók” az Epreskerti óvoda sószobájának kialakításához járulhattak hozzá. Az államalapítás napjára meghirdetett kacsaversenyből
befolyt egymillió forint komoly segítséget jelent az elsősorban az
asztmában, illetve egyéb krónikus megbetegedésben szenvedő
gyereknek szánt sószoba létrehozásában. A kicsik várhatóan karácsonyi ajándékként kapják majd meg az új helyiséget.
A szervezők azonban nem csak a gyerekekre gondoltak, hiszen
az első negyven célba beúszó kacsa gazdája is ajándékot kapott.

(fotó: berán dániel)
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A döntéshozók és az egri fiatalok sikeres párbeszédének köszönhetően a közeljövőben közösségi
teret alakítanak ki a volt Helyőrségi Művelődési
Otthon, vagyis a HEMO megújult épületében. Első
lépésként azonban Habis László polgármester felkérésére várják a fiatalok javaslatait a ház elnevezéséhez.
A hónapok óta zajló #TEger program célja az volt, hogy
erősítsék a fiatalok és a döntéshozók közötti párbeszédet. Ennek eredményeként korábban már megvalósult
egy tanévzáró ifjúsági fesztivál, most pedig újabb lépés történik annak érdekében, hogy a fiatalok számára
még élhetőbbé váljon a városunk.
Habis László polgármester emlékeztett arra, hogy a
város vezetése együtt dolgozott a fiatalokkal annak érdekében, hogy olyan két éves ifjúsági cselekvési terv
kerüljön a közgyűlés elé, amely a legteljesebb mértékben figyelembe veszi a fiatal korosztály igényeit. Ezek
között meghatározó volt az a kérés és javaslat, hogy
legyen egy jól elérhető épület a városban, ahol a fiatalok kulturáltan tudnak szórakozni, ahol találkozhatnak
egymással, függetlenül attól, hogy melyik iskolába járnak, hol végzik a tanulmányaikat.
A közösségi tér a volt Helyőrségi Művelődési Otthon
megújult épületében kap helyet, amelyet az önkormányzat a városi diáktanács javaslatait figyelembe véve,
az egri fiatalok igényeihez igazodva alakít ki azt követően, hogy a Bródy Sándor Könyvtár visszaköltözik eredeti
helyére, a Nagypréposti palotába. A tervek között szerepel többek között egy zeneszoba, egy e-sport terem és
egy kültéri nyársaló kialakítása is.
Első lépésként azonban Habis László polgármester
arra kéri az egri fiatalokat, hogy küldjék be javaslataikat, hogyan neveznék el a leendő közösségi térnek
helyet adó HEMO épületét. Az ötleteket szeptember
elsejétől egészen 22-ig várják a Városi Diák Tanács facebook odalán. A végleges nevet a legjobb 10 közül
(fotó: nemes róbert)
választják majd ki október 6-án.

EGY ÜTŐS NAP

Huszonhárom dobos lenyűgöző előadása

Egy estére ismét dobos térré változott a Dobó tér, ahol az esős idő
járás ellenére is huszonhárom dobos adott elő jól ismert hazai és
külföldi slágereket. A szervezők a programmal a zene szeretetére
szeretnék felhívni a figyelmet.
Sem a dobosoknak, sem a nézőknek nem szegte kedvét a nyári zápor
és ismét felejthetetlen előadásban lehetett része annak, aki augusztus
4-én ellátogatott a főtérre. A Dobó téren immár második alkalommal
rendezték meg az Egy ütős nap elnevezésű programot. A hazai és külföldi sztárokkal egyaránt zenélő Pusztai Csaba vezetésével idősebb és
egészen fiatal dobosok hét rock- illetve popslágert játszottak el – köztük magyar dalokat – a közönség nagy örömére.
A programot az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola és az Egri Ifjúsági
Zenei Program segítségével indították el azzal a céllal, hogy felhívják
az emberek figyelmét a zene szeretetére.
Idén huszonhárom dobos érkezett a hevesi megyeszékhelyre, de a
szervezők szándéka szerint néhány év múlva a résztvevők száma már
elérheti a százat is.
(fotó: nemes róbert)

Születésnap

Gárdonyira emlékeztek
156 éve. 1863. augusztus 3-án született Gárdonyi Géza. Egri
otthonában – amely ma múzeum – idén is torta és bor várta az
érdeklődőket az Eger Vára Barátainak Köre és a Dobó István
Vármúzeum által szervezett születésnapi ünnepségen.
Egymás szívénél melegedni – ez volt a mottója az idei, immár 156. Gárdonyi-születésnapnak. A Dobó István Vármúzeum és az
Eger Vára Barátainak Köre összefogásával
immár tizenkét éve emlékeznek meg Eger
és a magyar irodalom megbecsült írójáról.
A rendezvényen Saárossy Kinga és Blaskó
Balázs Jászai Mari-díjas színművészek tolmácsolásában Gárdonyi-művekből hallhattak részleteket az érdeklődők. A hagyományoknak megfelelően a születésnapi parti
résztvevőinek ingyenes volt a belépés a Gárdonyi-házba és az azt
körülvevő kertbe. A rendezvényen kiderült az is: a Gárdonyi-kert rehabilitációja CLLD TOP-os pályázat keretén hamarosan megindul.
EGRI MAGAZIN / 11

HELYI POLITIKA

Együtt működik

Ellenzéki paletta

Bemutatták a Fidesz-KDNP egri képviselőjelöltjeit

Bemutatta jelöltjeit az Egységben a Városért Egyesület

Nyitrai Zsolt megerősítette, hogy az októberi önkormányzati választáson ismét a Fidesz-KDNP támogatásával indul
polgármesterjelöltként Habis László. A polgármester pedig bemutatta azt a 12 képviselőjelöltet, aki a Fidesz-KDNP
csapataként indul az októberi helyhatósági választáson.

Egyebek mellett késő estig nyitva tartó éttermeket, éjszaka is nyitva tartó Termálfürdőt, újragondolt Dobó teret és belvárosi utcákat vizionált Mirkóczki Ádám, az Egységben a Városért Egyesület polgármesterjelöltje programja bemutatásakor. A Jobbikos politikus úgy fogalmazott: magára nézve kötelező vállalásokat tett a város életének megreformálására.

Tandem biciklivel gördült be a Dobó térre Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger
és térsége országgyűlési képviselője, valamint Habis László polgármester. A közös erővel
hajtott, Eger táblával ellátott kétkerekű szimbolizálta azt az együttműködést, amellyel a
városvezető és a miniszterelnöki megbízott tesz Egerért.
Nyitrai Zsolt azt mondta: immár élesbe fordult az október 13-i önkormányzati választási kampány, így elkezdődhet az aláírásgyűjtés. „Habis Lászlót, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjét úgy érzem, már nem kell újból bemutatni a helyieknek, a mai nap másik
missziója hogy megismertessük azokat az embereket, azt a győztes csapatot, amely segíti majd a munkáját az október 13-a után az egriek bizalmából” – mondta. A választás
tétjeként az emelte ki, hogy befejeződnek-e Egerben az elkezdett beruházások, illetve,
hogy folytatódik-e az a példátlan fejlesztési hullám, amely jellemző volt a városra az
elmúlt években.„Nem torpanhatunk meg, sőt még több forrást kell Egerbe hoznunk, és
erre csak Habis László és csapata képes” – tette hozzá.
Nem véletlen, hogy Eger szívében, a megújult Dobó téren találkozunk most – folytatta Habis László. „Találkozhattunk volna számos megszépült vagy megújuló intézménynél, épületnél, műemléknél is: a várnál, a Minorita templomnál, a Minaretnél, a
Városházánál, az Eszterházy téren, a grandiózus megújulás előtt álló Érseki palotánál,
óvodáknál, a déli iparterületnél, amely ezer embernek ad majd munkát” – sorolta.
Kiemelte azt is: „a kormány 40 milliárdnyi költségvetési és uniós támogatást adott
Egernek, így a város fejlődő pályára állhatott. „Ennek fontos eleme az M25-ös út, amely
jövő nyáron mindannyiunk rendelkezésére áll majd, segítve az egrieket, az ipar és a turizmus fejlődését. Mi vagyunk képesek arra, hogy folytassuk a beruházásokat és arra is,
hogy folyamatosan új fejlődési lehetőségeket keressünk” – jelentette ki.
Habis László és csapata ezért összeállított egy 10 pontos egri fejlesztési programot,
melynek fontos alapja az a kormányzati támogatás, amelyet a város a kiváló együttműködés révén kaphatott. „Meg kell említenem az infrastrukturális fejlesztéseket, a javuló
útminőséget, a környezetbarát közlekedési megteremtését, valamint egy nagyléptékű,
világszínvonalú elektronikai beruházást is”– fejtette ki.

„Van egy egységes víziónk a városról és a célunk nem minden
áron a hatalomra jutás, hanem a programunk minden áron való
megvalósítása”- ezzel a gondolattal kezdte polgármester-jelölti
programjának bemutatását Mirkóczki Ádám. A jobbikos politikus már azt is komoly eredménynek tartja, hogy az MSZP-t, a
DK-t, a Jobbikot, az LMP-t és a Momentumot is magában foglaló olvasztótégely, vagyis az Egységben a Városért Egyesület
nem bomlott fel. Mirkóczki Ádám úgy fogalmazott: az szavazzon a programjára, aki azt szeretné, hogy „minden fontos
kérdésben ha kell hetente, ha kell havonta beleszólhasson, érdemben elmondhassa véleményét az egri ügyekről”.
Szót ejtett többek között
a város műemlékvédelmi
programjának hiányáról
is. Egyebek mellett annak
a Lenkey-háznak a sorsát
említette negatív példaként, amelyet a város
megvásárolt, júniusban a
Vármúzeum vagyonkezelésébe rendelt és amelynek felújításához zajlanak
az előkészületek. Mirkóczki
Ádám a város súlyos prob-

Ezt követően Habis László bemutatta 12 fős csapatát, a város képviselőjelöltjeit.
Az 1. körzetben dr. Csetneki Attila ügyvéd vállalhat közéleti szerepet, a 2. körzetben Lombeczki Gábor informatikus, az egri Fidesz alelnöke indul, a 3. körzetben dr.
Hegedűs Csaba jogász, közigazgatási szakember méretteti meg magát.
A 4-esben dr. Stefán Zoltán jogász, az 5-ösben Kovács Cs. Tamás történész,
sportember, a 6-osban pedig Juhász Ádám, az ismert szőlész-borász indul a képviselői
helyért. A 7. körzetben Orosz Ibolya gazdasági és turisztikai szakember a jelölt, a 8.
körzetben pedig Oroján Sándor környezetmérnök, az egri Fidesz ügyvezető alelnöke
száll ringbe a mandátumért. A 9. körzetben Martonné Adler Ildikó humán alpolgármester, a Fidesz egri elnöke indul, a 10. körzetben pedig Honfi Gábor vállalkozó, tájfutó
a jelölt. Gál Judit vezető óvónő a 11-es, míg Bódi Zsolt felnémeti vállalkozó a 12-es
körzetben indul.

Bejelentkezett polgármesternek Bódás Bianka
Egyetlen párttal sem hajlandó tárgyalni
Független polgármesterjelöltként méreti meg magát Bódás Bianka az őszi
önkormányzati választáson. Programjában kiemelt szerepet kap többek
között az egri zöldfelületek növelése,
az online népszavazás bevezetése és a
belvárosi parkolóház bővítése.
Bejelentkezett az egri polgármesteri
székre Bódás Bianka. Az egri születésű
közgazdász és reklámszakember a balközépet képviselő egykori Együtt2014 párt
alapítótagja. A magát bal liberális kötődésűnek valló jelölt most függetlenként szeretne részt venni az egri politikai életben,
amelyet teljesen pártsemlegesnek képzel
el. Amint mondta, kiábrándult a pártok12 / EGRI MAGAZIN

ból. Egységesítési elképzeléseiben a nemzethez való hovatartozást sem venné
figyelembe. Megítélése szerint egyaránt
küzdeni kell a Fidesz, a Jobbik és a Mi Hazánk Mozgalom ellen, mert mindhárom
pártnak szélsőséges érdekei vannak. Éppen ezért minden jelenlegi párttal kizártnak tartja az együttműködést.
Programjának fontos eleme, hogy még
több fát szeretne Egerbe. Hogy pontosan
hova, az nem derült ki. Az Egységben a
Városért Egyesület kampánytémájávalvagyis az egy óra ingyenes parkolással
szemben új elektromos autótöltő pontokat és ingyenes közbicikli rendszert alakítana ki. Szerinte Mirkóczki Ádámék ötlete,
az egy óra ingyen parkolás mint mondta:

lémájaként említette a közlekedés egészét. Konkrétan a körforgalmak és a parkolóhelyek, valamint az elektromos autóbuszok
hiányát. Szubjektív véleményeként kifejtette azt is, hogy zavarja
a térkövek látványa a városban. Polgármesterként indítana iskolabuszt, éjszaka is nyitva tartásra kötelezné a Termálfürdőt, akár
csak bizonyos belvárosi vendéglátóhelyeket, hogy az egrieknek
és a turistáknak legyen hol elkölteniük kései vacsorájukat.
A Jobbik, az MSZP, a DK, az LMP és a Momentum fémjelezte
Egyégben a Városért Egyesület jelöltjei:
1. sz. választókerület: Császár Zoltán, 2. számú vk.: Komlósi
Csaba, 3. számú vk.: Ifj.
Sós Tamás, 4. számú vk.:
Farkas Attila, 5. számú vk.:
Tóth Zoltán, 6. számú vk.:
Földvári Győző, 7. számú
vk.: Berecz Mátyás, 8. számú vk.: Baranyicz Balázs,
9.számú vk.: Keresztes
Zoltán, 10. számú vk.: Mirkóczki Zita (akit Mirkóczki
Ádám az unokatestvéreként mutatott be), a 11.
számú vk.: Minczér Gábor, 12. számú vk. Hamza
István.

Megnevezték az indulókat
Rajthoz áll az Egri Városvédők Egyesülete is

Egy nappal az után, hogy a civil szervezetként működő Egri Városvédők Egyesülete bemutatta azon jelöltjeit, akiket megmé
ret az októberi helyhatósági választáson, máris módosította egyik indulóját. Csutorás Anita helyett inkább Ferenczy Tamás
áll rajthoz. Polgármesterjelöltjük az egyesület vezetője, Dr. Pócs Alfréd lesz.
Egyebek mellett több zöld terület létrehozásával, a kátyúzás
fontosságával, a járdák építésével és a munkahelyteremtéssel

„zöld öngyilkosság” lenne. Célkitűzései
között szerepel továbbá a belvárosi parkolóház bővítése illetve ingyenessé tétele
is. Emellett Egerben marasztalná a fiatalokat, mert megítélése szerint a jelenlegi
városvezetés nem akadályozza meg az elvándorlásukat. Ugyanakkor minden ügyben online népszavazást tartana.

kampányol az októberi helyhatósági választásokra az Egri Városvédők Egyesülete. Az EVE képviselői ugyanakkor nem értenek egyet a Kossuth utca már megvalósult felújításával és megkérdőjelezik a városban tervezett infrastrukturális fejlesztések
hasznosságát is. Az EVE vezetője és egyben polgármesterjelöltje, Dr. Pócs Alfréd azt mondta azért indul a választáson, hogy
példát mutasson az egrieknek. Meglátása szerint ugyanis az itt
élők el vannak szokva a közösségi gondolkodástól.
Az EVE jelöltjei: Az egyes körzetben dr. Patkós Attila, a kettesben Ecsédi Dénes, a hármasban Burom Zsuzsanna, a négyesben Ferenczy Tamás indul. Az ötösben Juhász Szabolcs, a
hatosban Martinkovics Mária, a hetesben Rabóczki Attila, a
nyolcasban Bakos Józsefné Hédi, a kilencesben dr. Pócs Alf
réd, a tízesben Apró Ervin, a tizenegyesben Fülöp Henrik, a
tizenkettesben Losonczy Ildikó áll rajthoz.
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Ellenzéki lista a megyei közgyűlésre
Az LMP-t kihagyták a számításból
A Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Demokratikus
Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Momentum Mozgalom a
tagjai annak az ellenzéki összefogásnak amelynek célja, a Heves Megyei Önkormányzat összetételének megváltoztatása. Bár az LMP-t eleve kihagyták az együttműködésből, megyei közgyűlési elnökjelöltjük, Dudás
Róbert pártpolitikamentes összefogásban gondolkodik.
Az Összellenzéki Összefogás tájékoztatóján elhangzott:
igazságosabb településpolitikára, valamint politikai kultúra- és szemléletváltásra törekednek a megyében. Dudás
Róbert megyei közgyűlési elnökjelölt kiemelte: közösen
mérettetik meg magukat, a településeket pártpolitikától
mentesen szeretnék megvizsgálni.
Azt, hogy konkrétan kik a jelöltjeik, a tájékoztatón nem
közölték.

Együtt Heves megyéért
Bemutatkoztak a megyei jelöltek
Nyitrai Zsolt, a Fidesz Heves megyei elnöke, Horváth László és Szabó Zsolt megyei alelnökökkel közös tájékoztatón mutatta
be a Fidesz-KDNP, illetve az általuk támogatott polgármesterjelölteket. Dr. Juhász Attila Simon, a kormánypárt Heves Me
gyei Közgyűlés elnökjelöltje pedig ismertette a programját.

Az önkormányzati választási kampány elindult, a Fidesz pedig
felkészült arra, hogy újra elnyerje az emberek bizalmát – ezzel
a gondolattal kezdte tájékoztatóját Nyitrai Zsolt. „Heves megye
polgármesterjelöltjei, a Fidesz-KDNP színeiben, vagy függetlenként, de a kormánypárt támogatásával indulnak neki a kampánynak. Mindannyian kiváló és tapasztalt szakemberek, akik
képesek arra, hogy a megyét fejlődő pályán tartsák, folytassák,
illetve befejezzék az infrastrukturális és egyéb fejlesztéseket, új
terveket dolgozzanak ki és javítsák az emberek életminőségét”
– folytatta a Fidesz Heves megyei elnöke.
Hozzátette: a 80 polgármester-jelöltből 36 a Fidesz-KDNP
színeiben, 44-en pedig kormánypárti támogatással küzdenek
14 / EGRI MAGAZIN

meg a poszt elnyeréséért. Kiemelte: a választások igazi tétje,
hogy folytatódik-e Heves megye fejlődése, hiszen csak a Fidesz-KDNP garantálhatja, hogy az eddigi beruházások után a
következő 5 évben is eredményeket érhessen el a megye.
Horváth László egyebek mellett arról beszélt, hogy a siker
feltétele az a csapatmunka, együttműködés a térségek között,
amely lehetővé tette az eredmények elérését. Céljuk, hogy további lendületet adjanak Gyöngyös és térsége fejlődésének,
ezért is jelölték polgármesternek az ismert vállalkozót és tévés
személyiséget, Klausmann Viktort.
Szabó Zsolt ugyanakkor azt mondta, hogy a megyében az
utóbbi öt esztendőben is jellemző volt a szakmaiság és az együttműködés. Ezt a gyakorlatot szeretnénk folytatni a jövőben is.
Megfogalmazása szerint csapatukra a kreativitás és a tudás a jellemző, mert ez a siker záloga. A térség központjában, Hatvanban Gál Erzsébetet indítják polgármesternek, céljuk, hogy hos�szútávú stratégiák figyelembevételével – a megye és a kormány
elképzelései alapján – fejlődjenek a jövőben.
Dr. Juhász Attila Simon, a Heves Megyei Közgyűlés elnökjelöltje megerősítette, hogy a Fidesz felkészült a választásra, „együtt
a csapat – benne a leendő képviselők, polgármesterek, a megyei
közgyűlés tagjai – amely biztosíthatja, hogy egy irányba húzzuk
a megye szekerét”. A cél az, hogy a Heves megyei polgárok életszínvonala minél gyorsabban közelítsen az Európai Unió szintjéhez, ennek érdekében mindent meg fog tenni a megyei közgyűlés. Végül arra kérte a szavazókat, voksoljanak a kormánypártok
jelöltjeire a megyei listán is, hogy a fejlődés folytatódhasson.

Település
Andornaktálya
Átány
Besenyőtelek
Demjén
Dormánd
Eger
Egerbakta
Egerfarmos
Egerszalók
Egerszólát
Füzesabony
Kerecsend
Kömlő
Maklár
Mezőszemere
Mezőtárkány
Nagytálya
Noszvaj
Novaj
Ostoros
Poroszló
Sarud
Szarvaskő
Szihalom
Tiszanána
Újlőrincfalva

HEVES 1. VK
PM jelölt neve
Támogató szervezetek
Vámosi László
Fidesz-KDNP
Jámbor Dénes
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Bozsik Csaba
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Fodor Géza
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Rajna Kálmán
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Habis László
Fidesz-KDNP
Varga Tibor
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Petrik László
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Varga István
Fidesz-KDNP
Verebélyi György
Fidesz-KDNP
Nagy Csaba
Fidesz-KDNP
Sári László
Fidesz-KDNP
Turó Tamás
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Hanuszik Csaba
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Bukta Mária
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Tóthné Szabó Anita
Fidesz-KDNP
Orosz József
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Szabó Péter
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Demkó Gábor
Fidesz-KDNP
Böjt László
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Bornemissza János
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Tilcsik István
Fidesz-KDNP
Szabóné Balla Marianna Független, Fidesz-KDNP támogatással
Bóta József Sándor
Fidesz-KDNP
Tóth József
Fidesz-KDNP
Zsebe Zsolt
Független, Fidesz-KDNP támogatással

Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Istenmezeje
Ivád
Kál
Kápolna
Kisfüzes
Kisnána
Markaz
Mátraballa
Mátraderecske
Mátraszentimre
Mikófalva
Mónosbél
Nagyvisnyó
Parád
Pétervására
Recsk
Sirok
Szentdomonkos
Szilvásvárad
Tarnalelesz
Terpes
Tófalu
Váraszó
Verpelét
Visonta

Asztalos Miklós
Nagy Károly
Tóth Zsolt
Valyon László
Morvai János
Dr. Berecz Kálmán
Menyhárt Balázs
Paulenka László
Holló László
Pádárné Gyuricza Henrietta
Forgó Gábor
Gubala Ferenc
Fónagy Gergely
Varga Sándorné
Csőgér Bálint
Mudriczki József
Eged István
Dudás Tamás
Tuza Gábor
Kovács Zoltán
Szaniszló László
Kovács Béla
Bujáki Ferenc
Ignácz Szabolcs
Vincze Ferenc
Farkas Sándor
Szarvas László

Település
Aldebrő
Balaton
Bekölce
Bodony
Bükkszék
Domoszló
Egercsehi
Erdőkövesd
Fedémes
Feldebrő
Gyöngyös
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata

Heves 2. VK
PM jelölt neve
Támogató szervezetek
Wingendorf János
Fidesz-KDNP
Udzeliné Murányi Enikő Független, Fidesz-KDNP támogatással
Gálné Mátrai Ágnes
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Kovács István
Fidesz-KDNP
dr. Kiss Tamás
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Paulenka Richárd
Fidesz-KDNP
Kovács András
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Gombás Dezsőné
Fidesz-KDNP
Válóci László
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Gecse Mihály
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Klausmann Viktor
Városom, szeretlek Egyesület Fidesz-KDNP
Tóth Szilveszter
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Hevér Lászlóné
Fidesz-KDNP

Település
Adács
Ecséd
Gyöngyöshalász
Hatvan
Heréd
Heves
Kerekharaszt
Kisköre
Lőrinci
Ludas
Nagykökényes
Rózsaszentmárton
Tarnazsadány
Zagyvaszántó

Heves 3. VK
PM jelölt neve
Támogató szervezetek
Soha Márton
Fidesz-KDNP
Maksa Mátyás
Fidesz-KDNP
Hegedűs Gyula
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Gál Erzsébet
Fidesz-KDNP
Kómár József
Fidesz-KDNP
Sveiczer Sándor
Fidesz-KDNP
Szabó Ádám
Fidesz-KDNP
Magyar Csilla
Fidesz-KDNP
Víg Zoltán
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Vargáné Csengeri Mónika Fidesz-KDNP
Besszer Andrásné
Fidesz-KDNP
Sípos Jánosné
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Koczka Ferenc
Fidesz-KDNP
Lakó Attila
Fidesz-KDNP

Független, Fidesz-KDNP támogatással
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Fidesz-KDNP
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Fidesz-KDNP
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Fidesz-KDNP
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Fidesz-KDNP
Fidesz-KDNP
Fidesz-KDNP
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Fidesz-KDNP
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Független, Fidesz-KDNP támogatással
Fidesz-KDNP
Független, Fidesz-KDNP támogatással
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ISTEN ÉLTESSEN,
MAGYARORSZÁG!
Városi díszünnepség augusztus 20-án
Az elmúlt több mint ezer év megmutatta, hogy Magyarország és Európa csak akkor tud megmaradni, ha megőrzi önmagát, biztonságát, szabadságát, identitását
és keresztény kultúráját – hangsúlyozta Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter a Szent István király emlékére rendezett városi díszünnepségen. Hozzátette: a jövőre való célkitűzés nem lehet kevesebb annál, mint megőrizni Európát
európainak, Magyarországot magyarnak. A díszünnepségen adták át a városi
kitüntetéseket is, ezúttal tizennégy ember munkáját méltatták és ismerték el.
A hagyományoknak megfelelően szentmisével vette kezdetét az augusztus 20-i városi
díszünnepség. Dr. Ternyák Csaba egri érsek az erkölcsi értékek fontosságáról, az abszolút
jó és az abszolút rossz megkülönböztetéséről, és ezek megismertetéséről beszélt. A résztvevők ezután a Dobó térre vonultak, ahol Habis László polgármester mondott ünnepi
köszöntőt. Hangsúlyozta: Eger évszázadokon át Felső-Magyarország szellemi központja,
egyházi, kulturális, oktatási centruma volt. De Egerben ma is történelmi időket élünk,
hiszen jelentős fejlesztések valósulnak meg a városban. Példaként az egri várat említette.
Az ünnepség díszvendége, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: Szent
István a legnagyobb dolgot tette meg, amit egy uralkodó megtehet a népéért: megvédte
Magyarország függetlenségét, amikor magától értetődő lett volna a behódolás, az önfeladás.
„A magyarok ma is meg fogják védeni a szabadságukat, meg fogják őrizni határaikat, templomaikat, hitüket, kultúrájukat” – hangsúlyozta, hozzátéve: „A magyar állam Európa egyik
legrégebb óta létező állama, ezért jár neki a tisztelet. Jó, ha erre időről időre emlékeztetjük
magunkat és időről időre emlékeztetjük a minket megleckéztetni akarókat is”.
A díszünnepségen adták át az önkormányzati kitüntetéseket is. Eger hírnevének öregbítéséért Díszpolgári címet kapott Csányi Barna testnevelő-edző. Kiemelkedő szakmai
munkássága elismeréseként pedig Pro Agria Életműdíjat vehetett át dr. Fejér Barna állatorvos. Pro Agria szakmai díjat kapott az egészségügy területén végzett kimagasló tevékenységéért Vasasné Bóta Gizella asszisztens, a szociális gondoskodás területén végzett
munkájáért Szeleczki Zoltánné nyugalmazott kisgyermeknevelő, szakmai vezető. Lőrincz
György borász a turizmus fellendítéséért, míg dr. Bánhidy Péter aljegyző, irodavezető kiemelkedő közszolgálati munkásságának elismeréseként kapott kitüntetést. Dobó kardja
díjban részesült magas szintű kulturális tevékenységéért Faludiné Molnár Gabriella, az
Egri Csillagok Népdalkör vezetője. Orvosi munkássága elismeréseként Hibay Károly Emlékgyűrűt vehetett át dr. Kiss Noémi reumatológus szakorvos. A városi közgyűlés Eger
Kiváló Orvosa kitüntetést adományozta dr. Berhés István osztályvezető főorvosnak. Eger
Kiváló Rendőre Tóth Sándor címzetes rendőr őrnagy, Eger Kiváló Tűzoltója Török Zsolt
tűzoltó hadnagy lett. A grémium Kiváló Munkáért kitüntetést ítélt oda Bak Imrénének, a
Magyar Rákellenes Egri Liga Alapszervezete tagjának. Polgármesteri Elismerésben részesült dr. Szalóczi Ilona, az Egri Polgármesteri Hivatal munkatársa, valamint Nagy András,
a Gárdonyi Géza Színház színművésze. Köszöntötték az augusztus 20-a alkalmából állami
kitüntetést kapott díjazottakat is. Az ünnepi program a Szimfonik Lájk koncertjével és
zenés tűzijátékkal zárult. 

(fotó: nemes róbert, vozáry róbert)

Köszönet a magyar
gazdáknak!

FÁKLYÁS KIRÁLYKÖSZÖNTŐ

30 tonna búza gyűlt össze a megyében

Az összefogás komoly érték és biztos alap a mindennapokban való boldoguláshoz, így válik Eger korszerű, vonzó
oktatási, kulturális és közigazgatási központtá – fogalmazott Habis László polgármester augusztus 19-én, a Fáklyás
királyköszöntő ünnepségen a Dobó téren. Mint mondta, a hagyománnyá vált program alkalom arra, hogy az egriek
kifejezzék hálájukat a nagy király, az államalapító iránt.

A DOBÓ TÉREN, A VÁRBAN ÉS A BAZILIKÁBAN IS SZENT ISTVÁNRA EMLÉKEZTEK

Hálával tartozunk azért, amiért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ idén minden eddiginél szélesebb körben indította el országosan
és Heves megyében is a Magyarok Kenyere program – 15 millió búzaszem jótékonysági akciót. Ennek révén ebben az évben több, mint harminc tonna búzát és egymillió forintot adtak össze a Heves
megyei gazdák a határon innen és túl élő, rászoruló magyar gyermekek számára. Nyitrai Zsolt Sarudon, a Magyarok Kenyere programon azt mondta:
a kormány támogatja a gazdákat, ezért küzdenek
tovább az Európai Unióban annak érdekében,
hogy megkapják az őket megillető támogatásokat.
Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, a térség
országgyűlési képviselője emlékeztetett arra, hogy
a kormány áprilisban petíciót indított a magyar földért és a gazdákért. Mára több mint 200 ezer aláírás
gyűlt össze. „Egyértelművé kell tennünk – folytatta
–, nem engedhetjük meg, hogy a magyar gazdák
kárára átcsoportosítsanak forrásokat Brüsszelben
a migráció támogatására. Ez a terv veszélyezteti az
agrárgazdaságot, a benne dolgozók megélhetését.
Azt üzenjük tehát a brüsszeli szervezeteknek, hogy
a jövőben gyorsan és a lehető legegyszerűbb módon
tegye lehetővé a források lehívását!”
Hozzátette azt is: a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége nélkül nincs
polgári kormányzás és nélkülük nincsenek polgári
önkormányzatok sem.
A Heves Megyei Közgyűlés FIDESZ-KDNP-s elnökjelöltje, Juhász Attila Simon azt emelte ki: szeretné,
ha Magyarország a legélhetőbb országok egyike lenne az unióban, és a megyében tovább folytatódna
a fejlődés a gazdákkal szövetségben. Ehhez kérte
a választók támogatást az októberi önkormányzati
választásokon.
„A Magyarok Kenyere olyan jótékonysági program, amelynek keretei között magyar gyermekeket
segítő szervezeteket támogatunk határokon innen
és túl. A felajánlott búza egy részét liszt, a másik
részét pedig kenyér formájában juttatjuk el a rászorulóknak” – ezt már Jakab István, az Országgyűlés
alelnöke, a MAGOSZ elnöke mondta, hozzátéve azt
is: „feladatunk az is – főként a kárpátaljai magyarok
körében – hogy képzéssel támogassuk az ottani gazdákat”.
Karkus János, a NAK Heves Megyei szervezetének alelnöke ugyanakkor örömét fejezte ki, hogy
évről-évre több adomány érkezik, hiszen a „közös
cél igazi közösséget teremt”.
Szendrei László, a Heves Megyei Gazdakörök Szövetségének elnöke is megerősítette az akció sikerét,
hiszen a tavalyi évhez képest háromszor annyi felajánlás érkezett.
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Isten éltessen, Magyarország!
Sportemberek kaptak képviselői elismerő oklevelet
Két egri sportembernek, Kiss Tibornak és Rauch Ferencnek adott át
elismeréseket az államalapítás ünnepén Nyitrai Zsolt miniszterelnöki
megbízott, Eger és térsége országgyűlési képviselője.
Nyitrai Zsolt köszöntőjében arról beszélt, hogy augusztus 20-a az 1000
éves Magyarország születésnapja, nemzetünk legnagyobb ünnepe. „Miközben népek, államok szűntek meg vagy olvadtak össze, országunk –
Szent István királyunk vezetésének hála – Európa egyik legrégebbi államaként ma is független, önálló ország. Hazánk, mint a történelem során
oly sokszor, ma is védi saját és Európa határait, a keresztény kultúrát.
Államalapítóink üzenete, hogy soha ne hódoljunk be más hatalmaknak
és őrizzük meg értékeinket, földrészünk pedig maradjon a nemzetek Európája” – mondta köszöntőjében a miniszterelnöki megbízott.
Hozzátette: „Immár hagyomány, hogy nagy nemzeti ünnepeinken,
mint Eger és térsége országgyűlési képviselője, a közösség nevében elismerő oklevelet nyújtok át azoknak, akik saját területükön kiváló eredményt értek el, és erősítik Eger és a térség hírnevét”.
Nyitrai Zsolt képviselői elismerő oklevelet adott át Kiss Tibor hajdani
egri futballistának és edzőnek. A népszerű játékos egész életét a labdarúgásnak szentelte, 37 évesen NB I-es focistaként vonult vissza. Edzőként irányította az NB I-ben és az NB II-ben az Eger SE csapatát, az NB III-ban a
Bélapátfalva, az Agria FC Eger és a Hódmezővásárhely együttesét is.
Képviselői elismerő oklevelet kapott ugyanakkor Rauch Ferenc sakkoktató, versenybíró is, aki fél évszázada van jelen Heves megye sakkéletében. Egri kapcsolata a sakkal 1968 után kezdődött, 1970-ben vette
át a szakosztály irányítását. Rá hét esztendővel jött létre az Eger Sport
Egyesület, 1982-ben kerültek fel az NB II-be, nyolc évvel később pedig
az NB I-be.

Zenés irodalmi műsorral vette kezdetét a Fáklyás királyköszöntő ünnepség a Dobó téren. Habis László
polgármester nyitóbeszédében a természeti adottságok, az épített környezet, a gyógy- és termálvizek
mellett a humán értékeket és a gazdag kulturális
életet említette Eger erősségeiként. Emlékeztetett
arra is: több mint ezer éve Eger egyike volt annak a
tíz városnak, ahol Szent István püspökséget hozott
létre. Mint mondta Eger az évszázadok során Felső-Magyarország szellemi központjává vált. A város
értékeihez tartoznak azok az emberi tulajdonságok,
amelyek az együttműködést, a közös gondolkodást
és cselekvést erősítik. Napjainkban is több száz
olyan egyesület működik a városban, amely színesebbé és tartalmasabbá teszi a mindennapokat.
Közülük kiemelte a közel 30 éve működő Egri Lokálpatrióta Egyletet és a Magyar Kulturális Örökség
részét képező Egri Fertálymesteri Testületet.
Az összegyűlteket Várkonyi György az Egri Fertálymesteri Testület főkapitánya invitálta a várba,
ahová a 212-es sz. Bornemissza Gergely Cserkészcsapat fáklyás kíséretében indult el a közönség.
Szent István mellett az örökségéhez hű Imre hercegről is megemlékeztek a várban, majd megkoszorúzták az emléktábláját.
A Szent István által alapított egri székesegyház
falai között pedig Buda Péter atya idézte föl az uralkodó emlékét és arra buzdította a hallgatóságot,
hogy az államalapító példáját követve legyünk minél jobb magyarok.
(fotó: nemes róbert)

Szent István Ünnep a Nemzedékek terén
Zenével, tánccal és kenyéráldással emlékeztek az államalapítóra
A Felsőváros Csillagai – Közösen a közösségért című önkormányzati projekt részeként kenyéráldással ünnepelték a
Nemzedékek terén Szent István napját. Az államalapításra emlékezve az Egri Kulturális és Művészeti Központ ingyenes
programsorozatot szervezett a Felsővárosban élőknek.
A Musica Aulica Régizene Együttes koncertjével kezdődött a Szent István Ünnep a Nemzedékek terén. A programot augusztus 20. előestéjén, A Felsőváros Csillagai – Közösen a közösségért című önkormányzati projekt részeként rendezték meg az államalapításra emlékezve.
A szervező Egri Kulturális és Művészeti Központ szándéka szerint a
minél több közös tevékenység és ünnep segít abban, hogy a városrészben élők igazi közösséggé formálódjanak.
Habis László polgármester és a felsővárosi képviselők a körzetben
lezajlott és folyamatban lévő fejlesztésekről beszéltek. Majd miután
Ailert Gellért atya megáldotta a kenyeret, körbekínálták azt a közönségnek. Az ünnepséget a Lajtha László Néptáncegyüttes gyermekcsoportjának műsora zárta.
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PORTRÉ

„Az ember a feladataira koncentrál,
nem pedig a tragédiára”
A közlekedésrendészeti osztály fővizsgálójáé lett az „Eger Kiváló Rendőre” cím
SZERZŐ: STANGA ISTVÁN

FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

Hosszú ideje hagyomány, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az augusztus 20-i nemzeti és állami
ünnep alkalmából elismeri azok tevékenységét, akik magas színvonalon űzik a szakmájukat. Ebben az évben
a kitüntetettek között találhatjuk Tóth Sándor címzetes rendőr őrnagyot, az Egri Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának fővizsgálóját is, akit találkozásunkkor nem csupán eddigi életútjának, pályájának
egyes állomásairól, hanem a mindennapi munkája során szerzett tapasztalatairól is kérdeztünk.

– Először is, hadd gratuláljak az Eger Kiváló Rendőre címhez! Mire gondolt, amikor étesítették, hogy a
városi ünnepségen meg kell majd jelennie? Mit szólt
mindehhez a család?
– Természetesen a feleségem és a fiam is nagyon örültek –
mondja Tóth Sándor. – Én pedig alaposan meglepődtem,
majd legelőször az jutott az eszembe – és ez nem valamiféle álszerénység a részemről –, hogy rajtam kívül még nagyon sokan dolgoznak olyanok a kapitányságunkon, akik
ezt az elismerést legalább annyira megérdemelnék, mint
én. Ettől függetlenül komoly megtiszteltetés, hogy rám
esett a választás.

– A fiúk többsége kiskorában kacérkodik valamilyen egyenruhás hivatással – tűzoltó, katona, rendőr
–, és vannak, akiknél ez a vonzalom később is megmarad. Ön tudatosan, előre eltervezetten került erre
a pályára, avagy inkább így alakult?
– Az én esetemben a sors hozta ezt. A gépjármű-közlekedési üzemmérnöki diplomám megszerzését követően
először a civil életben helyezkedtem el, jelesül a Volánnál,
amellyel tanulmányi szerződést kötöttem, amikor a győri
Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolára jártam. Később aztán, amikor a Volán-társaságoknál átalakításokra
került sor, és már magánvállalkozásokat is létre lehetett

hozni, én is és a feleségem is ilyen magáncégeknél dolgoztunk tovább. Ennek azért van jelentősége, mert amikor az
a vállalkozás megszűnt, ahol a nejemmel együtt kerestük
a kenyerünket, mindketten egyszerre lettünk munkanélküliek. Így hát nekiláttam állást keresni. Akkor lehetőségként felmerült a rendőrség is, és úgy ítéltem meg, ez biztos,
stabil munkahelyet jelent. Igazam is lett, mivel rövidesen
huszonkét éve lesz már, hogy a rendőrség kötelékében dolgozom.
– Azonnal a közlekedésrendészetre került? Azért
kérdezem, mert a tanulmányai révén erről a területről rendelkezett a legtöbb ismerettel.
– Tény és való, hogy a közlekedés mindig is közel állt
hozzám – nem beszélve arról, hogy a családban, a rokonságban is voltak Volán-alkalmazottak –, ennek ellenére
nem ezen az osztályon helyezkedtem el. Sőt, még csak nem
is ebben a városban, noha egri születésű vagyok. A Füzesabonyi Rendőrkapitányságon lettem 1997 végén civil közalkalmazott, majd nagyjából egy évre rá – a szükséges tanulmányok után – hivatásos. Először nyomozó lettem, ám
aztán, amikor felszabadult egy hely a közlekedésrendészeten, engem helyeztek ide, köszönhetően a tanulmányaim
nak, illetve az érdeklődésemnek.
– Az embernek homályos elképzelései vannak arról, hogy mi lehet a feladata egy fővizsgálónak, de ez
nem feltétlenül fedi a valóságot. Elmondaná, konkrétan mivel foglalkozik?
– Különböző közlekedési bűncselekményekkel: ebbe
a körbe tartozik egyebek mellett az ittas vezetés, közúti
baleset okozása (utóbbiak közül azok, amelyek súlyos,
ne adj’ isten halálos sérülésekkel jártak), segítségnyújtás
elmulasztása, cserbenhagyás, közúti veszélyeztetés vagy
épp a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmények.
Ezen ügyekben elvégezzük a szükséges rendőrségi vizsgálatot, aminek végén vagy megszüntetjük az eljárást,
vagy annak folytatásaként átadjuk az iratokat az ügyészségnek.
– Meg tudná fogalmazni, mit szeret a munkájában,
s mi az, amit – ha tehetné – szívesen elkerülne?
– A változatosság, az, hogy nincs két egyforma eset,
mindenképp pozitívum. A rengeteg papírmunka viszont
nem igazán örömteli, főként, ha a szakmai tevékenységtől
veszi el az időt.
– Mindez azt is jelenti, hogy Ön már kizárólag irodai tevékenységet végez?
– Ez így nem igaz. A közlekedésrendészeti osztályon
dolgozó tisztek heti váltásban adnak úgynevezett készenléti szolgálatot. Ez azt jelenti, hogy ha olyan baleset történik, amely vizsgálatánál bizottsági vezetőnek kell jelen
lennie, akkor a készenlétes tiszt megy ki és látja el ezt a
feladatot. Például egy halálos balesetnél ez mindig így van.
– Miről árulkodnak a baleseti statisztikák az Egri
Rendőrkapitányság illetékességi területén? Szebb
vagy csúnyább képet mutatnak, mint másutt az országban?
– Azt kell mondanom, lényegesen sem felfelé, sem pedig lefelé nem térünk el a hazai átlagtól.
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NÉVJEGY
Név: Tóth Sándor címzetes rendőr őrnagy
Munkahely: Egri Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya
Születési hely, idő: Eger, 1962. 05. 09.
Iskolák: egri Gép- és Műszeripari Szakközépiskola,
győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola,
felsőfokú Rendőr Szervező (tiszti) szaktanfolyam
Család: felesége vállalkozó, 26 éves fiuk Budapesten
él és dolgozik
Hobbi: kerti munka, kirándulás, fotózás

– Tapasztalatai szerint inkább az óhatatlanul elkövetett hibáknak vagy az emberi felelőtlenségnek van
nagyobb szerepe a balesetekben? Utóbbiak közé sorolom például az ittas vezetést, az ész nélküli száguldozást stb.
– Mindenképp a hibázást tenném az első helyre. Megjegyzem, sokszor előfordul, hogy valaki hibáját a többi
közlekedő képes korrigálni. Baj akkor van, ha közülük más
szintén hibázik.
– Arról a kijelentésről mi a véleménye, hogy a közlekedési kultúra terén lenne mit tanulnunk más
nemzetektől?
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„Kegyelmes Isten, kinek kezében
életemet adtam,
Viseld gondomot, vezérld utamot,
mert csak rád maradtam.”
(Balassi Bálint)
szerző: szecskó károly

DR. LUDÁNYI MÁRIA
(1945–2014)

– Ezt így egy kicsit leegyszerűsített megállapításnak vélem. Nem vitás, vannak olyan országok, ahol az állampolgárok fegyelmezettebben, udvariasabban, a szabályokat
jobban betartva közlekednek, mint idehaza. Ugyanakkor
ott van a Balkán, amelyre nem feltétlenül érvényesek az
általam imént említett jelzők. Az egyébként kétségtelen,
hogy az idegességnek, illetve az abból fakadó agressziónak
szerepe van az itthoni balesetek egy részében.
– Vannak-e kifejezetten balesetveszélyes utak városunkban vagy a közvetlen környékén? Gondolok
itt olyan szakaszokra, mint amilyennek magam a
25-ös út Eger és Kerecsend közötti részét tartottam
mindaddig, amíg a más-más irányba haladó sávokat
fizikailag el nem választották.
– Ami az utóbbi dolgot illeti, sok helyütt tartják úgy,
hogy a legcélravezetőbb, leghatékonyabb fizikai módon
megakadályozni, hogy a gépjárművezetők szabálytalankodhassanak. Más lapra tartozik, hogy ez nem csupán
elhatározás kérdése, hanem nagyon komoly kiadásokkal
jár. Különben magam kiemelt baleseti gócpontokról nem
beszélnék, noha például az elmúlt időszakban az imént
említett 25-ös főút Eger és Szarvaskő közötti részén az eddigieknél többször fordult elő baleset.
– Munkája során sok tragédiával találkozott és találkozik. Mennyire lehet ezeket elfelejteni, amikor az
ember hazamegy a családjához?
– A történteket mindig igyekszem úgy felfogni, mint a
munkám egy részét. Az ember a feladataira koncentrál,
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nem pedig a tragédiára. Vagyis a szükséges eljárási cselekményekre figyelek, nem arra, amit láttam, tehát nem a szemem előtt lejátszódó emberi drámákra. Ami persze, nem
azt jelenti, hogy száz százalékban képes vagyok magam
függetleníteni az átélt eseményektől, ez ugyanis lehetetlen.
– Feltételezem, hogy Ön is sofőr. Amikor egy-egy
olyan részen jár, ahol korábban fővizsgálóként fordult meg, nem ugranak be a képek?
– Igen, vezetek, sőt, elárulom: a jogosítványom még kamionra is érvényes. A kérdésére pedig azt kell felelnem,
természetesen eszembe jutnak a történtek, ha épp egy-egy
korábbi baleseti helyszínen járok, de ez ennyi és nem több.
– Végezetül kíváncsi lennék a véleményére: sokan
úgy vélik, nem kellene mindenkinek jogosítványt
adni, csak azoknak, akiket – egy előzetes vizsgálat
folyamán – pszichésen is alkalmasnak nyilvánítanak
arra, hogy vezessenek. Ön támogatna egy ilyen javaslatot, amennyiben komolyan felvetné valaki?
– Nem feltétlenül ezt tartanám célravezetőnek. Ha engem kérdeznének, én a pszichológiai szűrésnél sokkal
fontosabbnak tartanám, ha már az általános iskolákban
oktatnák a közlekedési ismereteket. Erre vannak jó példák a világban. Valamennyien nap mint nap közlekedünk,
függetlenül attól, hogy autósként, kerékpárosként vagy éppen gyalogosként tesszük ezt. A szabályok mindnyájunkra
vonatkoznak, még ha az emberek egy részében ez nem is
tudatosul.

Ludányi Mária főiskolai tanár, irodalomtörténész 1945. december 12-én született Egerben. Édesapja dr. Ludányi Béla
(1913–1969) szülész-nőgyógyász, kórházi főorvos, a Heves megyei Onkológiai
Gondozó megszervezője. Édesanyja Babochay Gabriella (1915–1991) két gyermeket nevelt: Gabriella (1941–) művészettörténész, Mária irodalomtörténész
lett.
Ludányi Mária az egri I. sz. (Halas-piaci) Általános Iskolába járt, majd 1964-ben
érettségizett a Gárdonyi Géza Gimnáziumban. Kitűnő rajztehetsége kivételes
matematikai érzékkel párosult, így felvételt nyert az Építőipari és Közlekedési
Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karára. Miután egyre jobban vonzódott az
irodalomhoz, rájött, hogy nem a mérnöki
pálya való neki. Beiratkozott az egri főiskolára, ahol 1971 júniusában magyar–rajz szakos általános iskolai tanári oklevelet szerzett. A diploma kézhezvétele után a Megyei Könyvtár dolgozója
lett. Innen került 1974-ben pályázat útján a Tanárképző Főiskola
Irodalomtudományi Tanszékére Klaniczay Tibor akadémikus
javaslatára, aki felismerte tehetségét, s a régi magyar irodalom
iránti rajongását. Mint főiskolai tanársegéd, beiratkozott az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara
magyar nyelv és irodalom szakára, ahol középiskolai tanári oklevelet szerzett.
Egerben ő volt a régi magyar irodalomtörténet klasszikus
oktatója, mivel elődei más irodalomtudományi ágazatokkal is
foglalkoztak. 1980-ban adjunktussá, majd 1991-ben docenssé
nevezték ki. Főiskolai évei alatt kezdetektől a régi magyar irodalmat tanította, illetve vezetett e tárgykörből szemináriumokat. Előadásokat tartott a keresztény régiség, a középkori kultúra tárgyköréből. Szaktárgyait magas színvonalon, tudományos
felkészültséggel oktatta, előadásai logikusak, szerkezetileg átgondoltak voltak, s tanítványait önálló gondolkodásra, vitakészségre nevelte.
Főbb kutatási területe volt a XVI–XVIII. századi magyar udvari dráma. Már könyvtárosként akadémiai ösztöndíjat kapott,
s tagja lett a Magyar Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz
Kutatócsoportjának. A szervezet felolvasó ülésén tartotta első
előadását 1973. június 13-án Constantinus és Victoria címmel,
amely téma szinte élete végéig elkísérte. E témakörből szerzett
kandidátusi fokozatot 1992-ben, s ekkor főiskolai tanári címet
kapott. Disszertációjának címe: Constantinus és Victoria egymáshoz való igaz szerelmükrül írott comoedia (a magyar nyelvű udvari
dráma születése).
Egerben 1976. május 12-én a Magyar Tudományos Akadémia

Balassi Bálint életművéről rendezett tudományos ülésén arról értekezett, hogy
Balassi Szép magyar komediájának milyen volt a közvetlen hatása a hazai udvari
dráma fejlődésére. 1979. január 17-én az
Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz
Kutatócsoportjában tartotta meg a Szerelem-kép alakulása a magyar irodalomban a XVI. század végén és a XVII. században című előadását. Debrecenben 1988.
szeptember 4-én az Magyar Tudományos
Akadémia Irodalomtudományi Intézete, a Kossuth Lajos Tudomány Egyetem
Néprajzi Intézete és a Magyar Színházi
Intézet rendezésében tartott konferencián Az udvari színjáték és az iskoladráma
volt előadása témája. 1989. december
13-án az MTA Irodalomtudományi Intézete által rendezett vitaülésen Keresztény
régiség – udvari szerelem címen tartott előadást. 1991. október
25-én a Noszvajon megrendezett Országos Iskoladráma-konferencián Egy XVIII. századi unitárius iskoladráma tündérmotívumát
elemezte. 1992 májusában a Nemzetközi reneszánsz konferencián hangzott el az Árgirus széphistória forrásáról című előadása.
Noszvajon a drámakonferencián 1993-ban előadásában a Tündéres játékról szólt.
Kutatómunkája legújabb eredményeit elsősorban az Irodalomtörténeti Közleményekben tette közzé. A régi magyar irodalom témaköréből számos szócikket írt az Akadémiai Kiadó Új
Magyar Irodalmi Lexikon, valamint a Balassi Kiadó Magyar Művelődéstörténeti Lexikon köteteibe.
Ludányi Máriát kutatásaiban nagymértékben segítette nyelvismerete (latin, olasz, német, orosz). Bár sokat betegeskedett,
és látása gyengülése nagymértékben gátolta munkáját, de nem
zárkózott el a tudományos közélettől. Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének, a Miskolci Akadémiai Bizottság Irodalomtudományi Szakbizottságának, a Nemzetközi
Magyar Filológiai Társaságnak, a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Alapítványnak és az Egri Gárdonyi Géza Társaságnak.
2010-ben vonult nyugállományba. Özvegy édesanyja és nővére családja jelentették számára az otthont. Egerben hunyt el
2014. március 13-án. Földi maradványait a Fájdalmas Szűzről elnevezett (Hatvani) temetőben helyezték örök nyugalomra.
Azok közé a szerény tudósok közé tartozott, akit életében
nem méltányoltak tehetségéhez mérten. Tudása, szeretetre
méltó lénye, emberi erényei révén többre hivatott, de magányos kutatói alkata, szemérmessége megakadályozta abban,
hogy igazán megmutassa önmagát. Keveseket engedett magához közel. Hálás vagyok a sorsnak, hogy én talán ezek egyike
lehettem!

Egy polgárvárosban fokozott igény
van a művészeti oktatásra
Akár zene-, akár tánc-, képző- vagy filmművészet, Egerben van hol és kitől tanulni
Amennyire igaz volt korábbi írásunk azon megállapítása, hogy Eger mind a nyelvtanulás, mind a sport terén számtalan lehetőségeket kínál a városban élő fiatalok számára, legalább annyira érvényes ez a különböző művészetek oktatására is. Akár a színházzal, akár a zenével, a tánccal vagy a
képzőművészettel szeretne valaki behatóbban megismerkedni, van hol és kitől tanulni.
szerző: stanga istván

Ha zenetanulás, akkor elsőre valószínűleg mindenkinek az
Egri Farkas Ferenc Zeneiskola jut az eszébe. Nem véletlenül, hiszen a patinás intézményt – amely jelenleg 525 diák
és több mint negyven tanár második otthona – 1953-ban
alapították. A falai közül olyan hírességek kerültek ki, mint
operaénekesnőnk, a Liszt Ferenc-díjas Pászthy Júlia, vagy
Csík Gusztáv, az ugyancsak ezen kitüntetéssel elismert
dzsesszzongorista. Az iskolában szinte az összes klasszikus zenei tanszak megtalálható – beleértve a népzeneit is
–, ezért aztán felsorolni is nehéz lenne, hány féle hangszer
közül választhatnak az intézménybe beiratkozó fiatalok.
– Mivel Eger egy polgári értékrenddel bíró város – mondja Gulyás László igazgató –, nem csoda, hogy rendkívül sokan szeretik a zenét. Ez megnyilvánul az iskolánk iránti
érdeklődésben is, hiszen rendre komoly túljelentkezéssel
kell szembesülünk. Sokat elárul az a tény is, hogy az elmúlt
tanévben mi lettünk a megye legeredményesebb alapfokú
művészeti iskolája. Úgy hiszem, észak-magyarországi viszonylatban is ott vagyunk az első kettő-három között. A cél
az, hogy az ország legjobb zeneiskolájává váljunk.
Gulyás László szerint növendékeik az önkormányzattal
való jó kapcsolatoknak köszönhetően – főként a kamaraegyüttesek révén – igen gyakran szerepelnek a városi kulturális rendezvényeken. Ezeken kívül is sokszor mutathatják
meg a tudásukat: a zenei világnaphoz kapcsolódva például
belvárosi tereken léptek fel, ahogyan az a program is hatal-

Farkas Ferenc Zeneiskola
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fotó: vozáry róbert

mas sikert aratott, melynek
keretében egy hangversenyzongorát vittek ki a
Dobó térre. Ott aztán bárki
kedvére játszhatott. De ha
már a muzsika szeretetéről
beszéltünk: talán nem sokan tudják, hogy az elmúlt
tanévtől már nem csupán
22 éves koráig járhat valaki
zeneiskolába, hanem akár
százesztendősként is beiratkozhat. Nem véletlen,
hogy immáron orvosokat,
ügyvédeket, pedagóguso- Gulyás László
kat is találhatunk a tanulóink között, akik egyike például most, 65 évesen kezdte el
folytatni egykor félbe maradt zenei tanulmányait.
Eger szülötte Várnagy Andrea zongoraművésznő is, aki
az általa elindított ZeneVarázslat című mozgalommal igyekszik a fiatal generációk tagjaihoz közelebb vinni a komoly
zenét. Neki köszönhetően napjainkra nemzetközivé vált az
Egerben megrendezett négykezes zongoraverseny, amelyet
ő indított útjára.
– Háromgyerekes anyukaként és művészként is a feladatomnak éreztem és érzem – mondja Várnagy Andrea –, hogy
a gyerekeinket az értékek felé fordítsam. A ZeneVarázslat
lényege, hogy megszólítsa azokat, akik a klasszikus zenét
szerető és értő felnőttekké szeretnének válni, ha maguk
esetleg nem is lesznek profi muzsikusok. Ezt a célt szolgálják a közvetlen hangulatú, interaktív koncertjeink, amelyek
valamennyi korosztályhoz szólnak. Fontos éreztetni a fiatalokkal, hogy a klasszikus zene világa milyen színes, men�nyi humor van egy-egy zeneműben, és persze, azt is, hogy
a zene segít még intenzívebben megélni és kifejezni az érzéseinket. Boldog vagyok, hogy idén a 17 éves lányommal,
Lilivel jó néhány egri középiskolában koncertezhettünk.
A fellépések során nemcsak a zene szépsége, de az olyan
értékek is szóba kerültek, mint a család, a hit vagy a hazaszeretet. Bizakodom, hogy ennek a sorozatnak lesz majd
folytatása.
Ami a négykezes zongoraversenyt illeti, Várnagy Andrea

számára nagy-nagy öröm, hogy ennek a napjainkra nemzetközivé vált eseménynek – amit az önkormányzat és az
Eszterházy Károly Egyetem is támogat – a szülővárosa,
Eger ad otthont. Hogy ennek a zenei eseménynek milyen
gyorsan híre ment szerte a világban, azt jól mutatja, hogy a
következő alkalommal a hazai résztvevők mellett már nem
csupán Erdélyből, a Vajdaságból és Kárpátaljáról érkeznek
indulók, hanem vélhetően a tengerentúlról is.
A zenével való intenzívebb foglalkozásra az Eszterházy
Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézetben is van lehetőség. Az
intézmény emellett egy sereg más művészeti ág oktatását is
végzi. Az alapfokú művészeti iskolában a színház, a tánc, a
zene, valamint a képzőművészeti ág közül választhatnak a
tanulók. A gimnázium 9–12. évfolyamán pedig emelt szintű ének- és rajzoktatás folyik. A diákok körében különösen
kedvelt a képzőművészeti ág – azon belül is a grafika, a festészet, a textil és a tűzzománc szak –, de ugyanez érvényes
a táncművészetre is, legyen szó modern- vagy néptáncról.
– Nem pusztán Egerben, hanem a szomszédos megyékben is népszerű az intézményünk – mondja Válóczi Krisztina igazgatóhelyettes –, amely részint az egyetemmel való
szoros kapcsolatunknak köszönhető. Minthogy az egyetem
gyakorló iskolája vagyunk, a diákjaink így az ottani hallgatókkal és tanárokkal is megismerkedhetnek, kicsit bepillantva ezáltal a felsőoktatásban folyó munkába. Mindez a
tovább tanulni szándékozó gyerekek számára rendkívül
hasznos lehet. A másik ok, amiért szerintem szívesen jönnek hozzánk, hogy szakmailag hiteles tanáraink vannak.
Például olyan képzőművészek, vagy táncosok, akik a maguk területén már bizonyítottak, rangos elismeréseket kaptak, és akikre bátran fel lehet nézni, mert nemcsak tanítják,
de magas szinten művelik is a hivatásukat.
Válóczi Krisztina azt mondja: intézményük aktívan jelen
van a város kulturális életében, amit az is elősegít, hogy
szoros viszonyt ápolnak többek között a Forrás Gyermek és
Ifjúsági Házzal, a Kepes-intézettel, az ARKT Művészeti Ellá-

Eszterházy Gyakorlóiskola (Barkóczy utca)

tóval, nem különben a színházzal és a GG Tánccal. Elárulta
azt is, hogy szeretné, ha a jövőben olyan produkciókkal rukkolnának ki, amelyekben nemcsak az egyik vagy a másik
művészeti ág kapna szerepet, hanem egyszerre több is.
Az EVENTUS Üzleti, Művészeti Középiskola, Alapfokú
Művészeti Iskola tanulói szintén nemcsak szűkebb hazánkból kerülnek ki, mert az átlagosan 250–280 diák egy része
Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Borsod megyéből
érkezik. Az intézményben hagyományosan két nagy területen folyik az oktatás: az egyik a képző- és iparművészeti ág,
amelynek keretében grafikus és médiafotográfus szakirány
van. A másik a hang-, film- és színháztechnika, ahol leendő
mozgókép- és animációkészítők tanulnak. A grafikusok később jellemzően nyomdákban, reklámstúdiókban, az elektronikus médiában kapnak állást, míg a másik csapat tagjai
természetesen mozgóképes-animációs műhelyekben. A
tapasztalatok szerint az iskolát elvégzők többsége egyetemeken tanul tovább, harmaduk a művészeti felsőoktatást
választja. Mint Sajtos Attila elmondta, a cél, hogy diákjaikat a XXI. század kihívásaira készítsék fel, ami nem megy

EVENTUS-iskola
kreativitás nélkül. Tehát nemcsak az ismeretek átadására,
hanem kreatív gondolkodásmód kialakítására törekszenek.
– Magánintézményként hosszú-hosszú ideje jelen vagyunk a város kulturális-művészeti életében – teszi hozzá Sajtos Attila. – Tavaly volt például kiállításunk az Agria
Parkban, a Bródy Sándor Megyei Könyvtárban, a Gárdonyi
Géza Színházban, a Vitkovics-házban, és még sokáig sorolhatnám. De volt tárlatunk Tiszafüreden és Ózdon is, tehát
országszerte igyekszünk öregbíteni Eger jó hírét. Hasonló
célunk van azzal a programmal is, amit már másfél évtizede
indítottunk, és amivel 8. osztályos diákokat szólítunk meg
szerte az országban, hogy készítsenek illusztrációkat Gárdonyi Egri csillagok című regényéhez. A gyerekek így nemcsak újra elolvassák a művet, de Egerbe is ellátogatnak, ami
megint csak hasznos a városnak. De említhetném a Blaskó
Jánosról elnevezett rajzversenyt is, amelyet a színházzal
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Rostás Bea Piros
közösen szervezünk azért, hogy egy olyan nagyszerű helyi
képzőművésznek állítsunk emléket, aki nem csupán az alkotásai révén érdemli meg ezt, hanem azért is, mert rengeteget tett a rajztanításért.
Amilyen missziót vállalt a zene terén a már említett Várnagy Andrea, olyan komoly törekvései vannak Rostás Bea
Piros egri szobrásznak és férjének, a szerb származású illusztrátor-grafikusnak, Andreja Jovicsnak. Ők – tapasztalataikra és a tudásukra alapozva – 2018-ban létrehozták az
A&B Többnyelvű Összművészeti Alkotóműhelyt. A „kortalan és korlátlan” mottójú képzés során az érdeklődők klas�szikus anyagokkal dolgozva ismerhetnek meg grafikus és
szobrásztechnikákat. A művészházaspár jelenleg Egerben
él, így a városbeli kurzusok folyamatosnak tekinthetők. Tanítványaik nagy sikereket érnek el a különböző pályázatokon, és talán ennek is köszönhető, hogy az A&B alkotóműhelyt már az indulásuk évében Eger Csillaga díjra jelölték.
– A szombati foglalkozásokon azt tapasztaltuk – meséli
Rostás Bea Piros –, hogy a gyerekek nagyon fegyelmezettek, ráadásul hallatlanul befogadóak az új ismeretekkel
szemben. Köszönhető ez többek között annak, hogy ezen
alkalmakkor az irányításunkkal átélhetik az alkotás atmoszféráját, miközben kipróbálhatják az ügyességüket, a
kreativitásukat.
A diákok közül igen sokan az Eszterházy Károly Egyetemet, azon belül is a 2016-ban – az egyetemmé váláskor
– létrejött Vizuális Művészeti Intézetet célozzák meg, ami
jelenleg négy tanszék – képzőművészeti, média és design,
mozgókép-művészeti és kommunikáció, valamint vizuális nevelés és művészetelméleti – munkáját fogja össze. A
2018/19-es tanévben az intézetnek közel 500 hallgatója és
több mint 40 dolgozója volt. Az oktatók között számos, a
művészeti és tudományos életben elismert, díjakkal, szakmai kitüntetésekkel rendelkező tanár található.
– A több mint két és fél évszázados egri felsőoktatásnak –
mondja Csontó Lajos egyetemi docens, az intézet vezetője –
évtizedek óta szerves része a művészeti oktatás. Ám míg a
Rajz Tanszék munkáját a ’90-es évek elejéig a tanárképzés
határozta meg, mára a hangsúly a művészképzésre került.
Ennek keretében a klasszikus képzőművészeti technikáktól
kezdve, a tervezőgrafikán, az animáción és a webdesignon át
26 / EGRI MAGAZIN

egészen a klasszikus filmkészítésig és a vizuális nevelők oktatásáig számos választási lehetőséget biztosítunk a hallgatóinknak. Bár az intézetben jelenleg is fontos szerepe van a
vizuális nevelők oktatásának, 2013-ban a tervezőgrafika MA
diszciplináris képzéssel elindult a művészeti oktatás, amit a
mozgókép-, illetve grafikusművész mesterszakok követtek.
Csontó Lajos szerint a nagy múltú egri művészeti felsőoktatás ismertsége és elismertsége az utóbbi időszakban
nőtt, amit a felvételi számai is mutatnak. Idén például több
mint 900-an jelentkeztek az intézet valamely tanszékére,
s minthogy ősszel 210 elsős kezdheti meg a tanulmányait,
így több mint négyszeres túljelentkezésről beszélhetünk.
A legnépszerűbb a tervezőgrafika alapszak, de hasonlóan
nagy az érdeklődés a mozgóképkultúra szakirány, illetve a
grafikusművész mesterszak iránt is, noha utóbbi most indul először.
– Terveink között szerepel – árulja el az intézetvezető –,
hogy újabb művészszakok akkreditálásával és elindításával
színesítjük a palettát. De bővíteni szeretnénk az általunk
rendezett országos és nemzetközi jelentőségű események
számát is. Gondolok itt például egy egy-két évente visszatérő festészeti kiállítássorozatra, ahol az ország valamennyi
művészeti egyetemével dolgoznánk együtt.
A Vizuális Művészeti Intézeten belül külön érdemes szólni a mozgókép-művészeti és kommunikáció tanszékről,
ugyanis a filmművészetnek – gondoljunk csak az egykori
nyári egyetemekre, a Klasszikus Film Maratonra vagy éppen a SlowFilmFestre – különös jelentősége van.
A tanszéken – amelynek struktúrája 2018 nyarán alakult
ki – általában 300 körüli hallgató tanul, akik két-, három-,
illetve ötéves képzésekben vesznek részt. A képalkotás
alapszak mozgóképkultúra média szakirányának három
évfolyamán az országos átlaghoz képest kiemelkedően magas a létszám, de úgyszintén keresett a média, mozgókép
és kommunikáció tanári osztatlan, alap- és mesterszakot
is magába foglaló képzés is. A majdan országos vagy helyi
tévékben operatőrként, szerkesztőként, rendezőként, vágóként, animátorként elhelyezkedő hallgatók szempontjából
döntő fontosságú, hogy az őket oktató tanárok között országos és nemzetközi hírű mesterek, emblematikus művészek,
Oscar-díjra jelölt filmek alkotói ugyanúgy megtalálhatóak,
mint közismert filmtörténészek, animációs és dokumentumfilmek rendezői, hogy az operatőrökről már ne is beszéljünk. A képzést tekintve legalább ilyen lényegesek azok
a filmes események is, amelyeknek Eger ad otthont.

A Líceum TV vezérlője

Kepes Központ
– A SlowFilmFest – mondja M. Tóth Éva tanszékvezető –
egy saját kezdeményezésű, oktatási célú projekt, az egyetlen
diák-filmfesztivál Magyarországon, ahol nagy formátumú
nemzetközi mesterek tartanak workshopokat, s ahol másutt
nem elérhető kortárs filmeket vetítünk kollégánk, Bollók
Csaba filmrendező személyes nemzetközi szakmai kapcsolatainak köszönhetően. Tehát a SlowFilmFest igazi hungaricumnak – hadd ne mondjam: egericumnak – tekinthető.
Az Eszterházy Filmnapok elsősorban a honi mozgóképművészetre, a kommunikációs szakmára fókuszál, míg a Klas�szikus Egri Film Maraton a Nemzeti Filmarchívum/Filmalap
vállalása, amelyben részt veszünk, minthogy képzési programunk fontos eseménye. Különleges oktatási helyszínünk
még a Kepes Központban található, Illés György nevét viselő
operatőri műtermünk, és persze, a Líceum Varázstornyának
tetején elhelyezkedő camera obscura is egy olyan ritkaság,
amelyet nagyszerűen ki tudunk használni.
A tervekről szólva M. Tóth Éva elárulta, hogy szándékukban áll új szakokat indítani – animáció, illetve televíziós
műsorkészítő alapszak –, de a már meglévőket is állandóan
aktualizálják, hogy azok a valós szakmai igényekhez igazodjanak, s hogy a hallgatóik által szerzett diplomák piaci
értéke folyamatosan növekedjen. Ennek érdekében igyekeznek még szorosabbra fűzni kapcsolataikat külső stúdiókkal, cégekkel, a szakmai gyakorlóhelyekkel – közöttük
egri partnerekkel –, valamint országos művészeti intézményekkel, fesztiválokkal, a médiapiac további szereplőivel.

Képzés

Újraélesztést
tanultak a Média Eger
munkatársai
Az újraélesztési technikákat sajátította el a Média Eger Nonprofit Kft. több mint 30 munkatársa
a Markhot Ferenc Kórház tanfolyamán. A résztvevők a segélyhívástól kezdve többek között a
szakszerű mellkaskompressziót és a befúvásos
lélegeztetést is megtanulták.
Mit kell tenni akkor, ha rosszul lesz a riportalany,
vagy hogyan hívjunk segítséget, ha egy rendezvényen összeesik valaki? Többek között ezekben a szituációkban kellett helyt állniuk a Média Eger Nonprofit Kft. munkatársainak a Markhot Ferenc Kórház
újraélesztési tanfolyamán. A TV Eger és a Kulturma
Városmarketing csoport több, mint 30 dolgozója sajátította el az életmentő technikákat. A Média Eger
ügyvezető igazgatója, Gay Krisztina azt monda: nem
csupán szolgáltatói, hanem fontos résztvevői is a város életének. A TV Eger stábjai folyamatosan járják
Egert és környékét, így számtalan helyzet adódhat,
amikor szükség lehet erre a tudásra. Ezért döntött
úgy, hogy a Markhot Ferenc Kórház segítségét kérve
tanfolyamot szervez a kollégáknak.
Török Tünde, a kórház vezető intézeti szakoktatója
kollégájával elméleti és gyakorlati tudással is felvértezte a média munkatársait, mert mint mondta: az
életmentés szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy milyen gyorsan érkezik a segítség.
A Média Eger munkatársai közül többen jelezték,
hogy még tovább fejlesztenék jelenlegi ismereteiket, ezért hamarosan újabb, más technikákat bemutató tanfolyam megszervezését kérik a kórháztól.

A camera obscura a Líceum tornyában
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PORTRÉ

Egy jó szakmával megalapozható
a biztos jövő

Vízilabda

Új arculat, új tervek
Az új játékosok mellett az új címert is bemutatták az Egri
Vízilabda Klubnál a 2019/20-as szezont megelőző tájékoztazón. Elhangzott: mindkét felnőtt csapat számára az
előre lépés a cél és változatlanul nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás képzésre.

Beszélgetés Fábri Eufrozinával, az Egri Szakképzési Centrum kancellárjával
SZERZŐ: STANGA ISTVÁN

FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

Az elmúlt években közgazdászok és cégvezetők sora kondította meg a vészharangot a hazai, ágazatok sokaságát érintő
munkaerőhiány miatt, amely ma talán a legnagyobb akadálya annak, hogy a magyar gazdaság még dinamikusabban fejlődjön. Többek között ezen probléma kezelésére jöttek létre 2015-ben szerte az országban a szakképzési centrumok. Feladataikról, a duális képzésről, a szakmunkások előtt álló lehetőségekről kérdeztük Fábri Eufrozinát, az Egri Szakképzési
Centrum kancellárját.

– Mivel a munkaerőpiac kiszolgálása érdekében dolgoznak,
lényeges a cégekkel való jó kapcsolat. Ez azért is fontos,
mert a duális képzés – vagyis, hogy a tanulók a gyakorlati
tudnivalókat valós gazdasági környezetben sajátítsák el – a
munkáltatók és a diákok közötti tanulószerződések alapján
történik.
– A gazdaság csak akkor működik megfelelően – mondja
Fábri Eufrozina –, ha a kvalifikált munkaerő biztosított. A
duális képzés nagy előnye, hogy azon területen ad komoly
többletet, amelyet a kisebb-nagyobb munkáltatók korábban
a legproblémásabbnak éreztek: ez pedig az életszerű körülmények között végzett szakmai gyakorlat. A duális képzés
mindezt megoldja, hiszen a tanulók úgy sajátítják el majdani szakmájuk fogásait, mintha már az adott munkahelyen
dolgoznának. Arról nem is beszélve, hogy ezen formának
köszönhetően az iskolájukat elvégző fiatalok sokkalta magabiztosabban lépnek ki a munkaerőpiacra, ahol ráadásul
az átlagosnál rövidebb idő alatt helyezkednek el.
– Gondolom, számos egri vállalkozásnál képzik a jövő
szakmunkásait. Megnevezne egyet-kettőt?
– Jóval könnyebb lenne azokat felsorolni, akikkel nincs
effajta kapcsolat. A teljesség igénye nélkül említhetném a
ZF Hungária Kft.-t, az Egertej Kft.-t, a Heves Megyei Sütő- és
Édesipari Kft.-t, a Rádi Pékség Sütőipari Kft.-t, a Hotel Eger
& Parkot, a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetet, s még sorolhatnám. A lényeg, hogy a nagy stratégiai
vállalatok épp úgy a partnereink, mint a rengeteg munkavállalót foglalkoztató kis- és középvállalkozások.
– Végignézve az érintett egri iskolákat, úgy tűnik, jó néhány olyan szakmát kínálnak, amellyel helyben is lehet boldogulni.
– Egerben négy tagintézmény tartozik hozzánk: a Bornemissza Gergely Szakgimnázium, Szakközépiskola, a Kossuth Zsuzsa Szakgimnázium, Szakközépiskola, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátó-ipari Szakgimnázium,
Szakközépiskola és a Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnázium, Szakközépiskola. Utóbbi két intézmény kapcsán megjegyzendő, hogy városunkban kiemelt
szerepe van az idegenforgalomnak, a turizmus/vendéglátásnak, illetve az ezekre épülő szolgáltatásoknak. Ezért,
ha valaki a két, ilyen profilú iskolánkban szerez megfelelő
szakmát, az igen jó esélyekkel itt is el tud majd helyezked28 / EGRI MAGAZIN

ni, azaz nem kell elvándorolnia a szülőhelyéről. Ugyanez
érvényes azokra is, akik a „Keriben” a szőlészet-borászatot
választják.
– De – gondolom – a Kossuth Zsuzsa és a Bornemissza
tanulóinak sem kell aggódniuk amiatt, hogy hol dolgoznak
majd.
– Így igaz. A demográfiai folyamatok miatt –itthon is egyre több lesz az idős polgár – a szociális és az egészségügyi
terület a jövőben egyre inkább fókuszba kerül. A szakképzett munkaerőre égetően szükség van és lesz. A legnagyobb
múltú intézményben, a Bornemisszában pedig csupa olyan
szakmát szerezhetnek a fiatalok – közlekedésgépész, villanyszerelő, gépi forgácsoló, kőműves, autószerelő, asztalosipari szerelő, és így tovább –, amelyek révén helyben is
pillanatok alatt találnak maguknak állást.

Új időszámítás kezdődik az Egri Vízilabda Klub életeben –
fogalmazott Szécsi Zoltán, az Egri Vízilabda Klub ügyvezető
elnöke a Bárány Uszodában tartott tájékoztatón, ahol bemutatták a klub új arculati elemeit: a logót, a fürdő- és tréningruhákat, illetve a női és férfi felnőtt csapat új játékosait is.
A ZF-Eger férfi vízilabda együttese már öt hete készül az OB
I-es bajnokságra, hiszen szeptember 4-én elkezdődik számukra a szezon. A lányok pedig szeptember 28-án játszák az
első mérkőzésüket a Szentes ellen.
A tájékoztatón az egri nevelésű Tymcyna Mátét is köszöntötték, aki a magyar U15-ös válogatottal aranyérmet szerezett
a júliusi Európa-bajnokságon.
(fotó: lénárt márton)

– Úgy hallottam, mind a négy intézményében komoly fejlesztésekre került és kerül sor.
– Akár saját erőből, akár uniós támogatással valósul meg
egy-egy fejlesztés, a célunk mindig az, hogy vonzó körülményeket teremtsünk a szakképzésben résztvevő fiatalok
számára. Ennek megfelelően sor került már vizesblokkok,
nyílászárók cseréjére, hőszigetelésre és közösségi terek
kialakítására. A „Keri ” egy színházteremmel gazdagodott,
míg a Bornemisszában a kollégium lett jóval komfortosabb.
De akkor még nem is szóltam a modern eszközparkokról, a
digitalizációról vagy mondjuk az elektronikus tananyagról;
utóbbi tekintetében országosan is az élen járunk.
– Végül, de nem utolsó sorban: véleménye szerint milyen
előnyöket élveznek azok, akik az általános iskola után a
szakképzést választják következő állomásként?
– Ahogyan kikerülnek az iskolákból, nem csupán rögtön
elkezdhetik a munkát, de egy jól kiszámítható karrieréletutat látnak maguk előtt. Emellett – ahogyan már volt róla
szó – ismerik a munkaerőpiacot, illetve tisztában vannak a
munkaadók igényivel, preferenciáival. De arról se feledkezzünk meg, hogy hosszabb munkaviszonyuk lesz – aminek a
majdani nyugdíj szempontjából van jelentősége –, továbbá
már igen fiatalon jövedelemhez jutnak. Ez utóbbi korábbi
önállósodást tesz lehetővé, vagyis a családalapítás, a gyermekvállalás sem tolódik ki nagyon későre. És persze – a
tévhitekkel ellentétben –, azok előtt is nyitva az út, akik a
felsőoktatást célozzák meg, mert mondjuk, mérnökök szeretnének lenni.
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„ÖLJÜK MEG ŐKET, AKIK ÖLNI
TANÍTOTTAK”
Azaz alternatív leszámolás Tarantino egykori Hollywoodjában
SZERZŐ: VERES PETRA

A régi idő filmstúdiói és forgatásai előtti tiszteletadás Quentin Tarantino legújabb rendezése. A Volt egyszer egy…
Hollywoodban minden adott, ami igazán amerikai: a villogó reklámtáblák, a híres filmcsillagokkal eladott termékek,
az önjelölt hírességek, a nagymenő kaszkadőrök, a felkapaszkodni vágyó statiszták, a westernek és azok antihősei,
a mindennapi túléléshez szükséges alkohol és drogok, valamint a hírhedt, elmebeteg, gyilkos bandák.
Már megszokott, hogy Quentin Tarantino filmjeiben leszámol az emberiség (vagy egy-egy szubkultúra) nagy ellenségeivel, így a munkáiban sem a náci vezetők, sem a rabszolgatartók, sem az őrült szektások nem járnak jól. Egy-egy
vérben úszó, eltúlzott öldöklésénél úgy érezheti a néző,
hogy kiegyenlítődött a számla, már-már cinkossá válva a
gyilkossághoz. Ugyanis a rendező képes úgy felépíteni a
narratívát, hogy a moziban a popcornos zacskók biztonságából figyelők várják, sőt jogosnak érezzék az erőszakot.
Az agresszió mégis olyan formában ölt testet Tarantinónál,
ami inkább humorként csapódik le a közönségre.
Így adódhat, hogy sokan könnyes szemmel röhögnek
a filmbeli Manson-család néhány tagjának lemészárlásán, akik eredetileg maguk indultak a „disznóölésre”. Bár
a könnyen befolyásolható, televízión felnőtt, sőt, talán a
készülékek nevelte generációt képviselik a szellemi vezetőjüket egy őrültben megtaláló hippik, a nézők sejtve, hogy
a Charles Manson vezette szektásokról van szó, szinte várják az eltiprásukat, hiszen inkább látják a lángszóróval elpusztított gonosztevő hulláját, mint egy ártatlan terhes nő
megkéselését, még akkor is, ha valójában tényleg így vesztette életét hollywoodi otthonában a filmrendező Roman
Polanski nyolc hónapos várandós felesége, Sharon Tate.
Az utóbbi, Margot Robbie alakította színésznő egy különleges, kép a képben jelenetben is megmutatkozik, amikor
azt látjuk a vásznon, hogy a sztár saját magát nézi a moziban egy elkészült filmjében. A Volt egyszer egy… Hol�lywoodban már-már bájos, ahogy a színészeket megformáló szereplők a saját hangjukra, önmagukkal gyakorolják a
párbeszédeket, jól fizetett sztárként is ingyenjegyért ácsingóznak, és büszkeséggel tölti el őket egy statiszta kislány
dicsérete. A filmszínészek önimádata, idegesítő rigolyáik
mellett a legőszintébb, legfelkavaróbb pillanataikat is láthatjuk, például a kétségeiket a karrierjüket illetően.
Tarantino legújabb műve csodálattal övezett méltatása
Hollywoodnak, egy igazi korlelet, amely mind az autókra,

Bemutató
2019. szeptember 15-én az egri Gárdonyi Géza Színházban
lép fel a Mezőcsáti Színtársulat
A műkedvelő színjátszókból álló amatőr társulat – Pinczés István
Jászai Mari- és Uchimura-díjas rendező vezetésével – színre vitte
Móricz Zsigmond – Kocsák Tibor – Miklós Tibor Légy jó mindha30 / EGRI MAGAZIN

mind az eredeti rádiófelvételekre és poszterekre, jelmezekre,
illetve filmjelenetekre kiterjedően törekedik a pontosságra,
egy korszak bemutatására és egyben az ettől való méltó búcsúra.(Volt egyszer egy… Hollywood 159 perc, 2019)

Láss csatát, ünnepelj
győzelmet!
Ilyen volt a XXIV. Végvári Vigasságok
Csatákat és magyar győzelmeket is láthattak az érdeklődők az
egri várban Az Ostrom 1552 – Végvári vigasságok történelmi
fesztivál három napja alatt. A látványos jelenetekben közel két
száz hagyományőrző elevenítette fel a 16. századi eseményeket.
Igazi középkori hangulatot varázsoltak a szervezők a várba. Még
a kicsikre, az apródokra is gondoltak, akik lelkesen próbálták fel
a sisakokat, kardokat, pajzsokat. A gyerektáborban gumikardokkal vívtak „vérre menő” küzdelmet, majd a várkapitány hívására
csatába indultak a török ellen. A zoknilövedék munícióbol kifogyhatatlan mennyiség állt rendelkezésre. Veszteségekről nem
érkezett jelentés és a fiatalok derekasan helyt álltak.
Aki a meleg elől a kazamatába húzódott, azt szakszerű tárlatvezetés várta, ahol kiderült: az egri vitézek hogyan védekeztek
a török cselvetések ellen.
A hivatalos megnyitón Habis László polgármester arról beszélt, hogy ha csak néhány órára is, de érdemes megmerítkezni
a történelmi dicsőség fényében és emlékezni az 1552-es hősökre. Hozzátette azt is: a várban történelmi léptékű rekonstrukció
zajlik, amely nagy feladat, de szép kihívás is egyben.
A tavaly óta Minősített Fesztivál besorolású három napos
vigasságon a palota előtt közel 200 hagyományőrző sorakozott
fel, hogy élettel töltse meg a falakat. Az idei ostromjátékban
pedig két színész is közreműködött. Hüse Csaba, Bornemis�sza Gergelyt, míg Szívós Győző Dobó Istvánt személyesítette
meg.
(fotó: huszár márk)

VÁR FESZTIVÁL
Neves hazai és külföldi előadók koncerteztek
a várban
Több ezren szórakoztak az első Vár Fesztivál három napja
alatt a várban. A közönséget neves külföldi és hazai Dj-k, zenekarok szórakoztatták. Aki pedig inkább pihenésre vágyott,
az a várban felállított kertmoziban, felejthetetlen környezetben nézhette meg például a klasszikus Egri Csillagokat.

lálig! című musicaljét. Minden résztvevő – gyerekek és felnőttek egyaránt – időt és fáradságot nem kímélve, díjazás nélkül,
önkéntesen dolgozik a produkcióban, amelynek nyomán profi
előadókat is lenyűgöző előadás született. A darabot mindenütt
telt házzal és szűnni nem akaró vastapssal jutalmazza a hálás közönség. A népszerű, nemzetközi hírű musical Móricz regényének
érzelmekre koncentráló fordulatos cselekményével, fülbemászó
dallamaival minden bizonnyal Egerben is sikert arat majd.

Napközben vitézek, gólyalábasok, fegyverkiállítás és vásárosok várták az érdeklődőket a Vár Fesztiválon. A sötétség
beálltával pedig tűzzsonglőrök és fényfestés tette egyedivé
a történelmi helyszínt. Mindeközben öt színpadon neves
külföldi és hazai DJ-k, zenekarok szórakoztatták a közönséget. A hatodik helyszínen, a kertmoziban pedig olyan
filmek várták az érdeklődőket, mint az Egri Csillagok, a
Martfűi rém vagy a Viszkis. Akinek ez nem volt elég, az a vitézek vezetésével éjféli kazamata-túrán borzonghatott. Az
augusztus 16. és 18. között megrendezett Vár Fesztiválra
több ezren látogattak el.
(fotó: lénárt márton)
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Helytörténet

A régi városfal maradványai
kerültek elő

A Ráckapu téren, az egykori Egal szórakozóhely, illetve az EgriX extrém sportpálya bontásának befejezése után
próbaásatást végeztek a területen. Ahogy az várható volt, előkerültek a régi, középkori eredetű városfal és árok,
illetve egyéb épületek maradványai. A további ásatások eredményétől függ, hogy mennyire kell átalakítani a Területés Településfejlesztési Operatív Program (TOP) finanszírozásával, 590 millió forintból itt felépülő ifjúsági klubnak,
extrémsport pályának, illetve közösségi parknak a kiviteli terveit.
SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN

Szó szerint vázlatos képünk volt eddig a középkori
Egert övező városfalról, illetve annak elhelyezkedéséről,
felépítéséről. A 17. századi vedutákon, vagyis látképeken
csak nagyvonalakban tüntették fel ezeket. A leírások szerint
4 nagy kapuja (a legutolsó elnevezések szerint Hatvani,
Maklári, Cifra, Rác) volt a városnak. Ezek nevét – és helyét ma terek, illetve utcák őrzik. A belvárosban a mai telekhatár
vonalak többségében a régi belső városfalat követik. Mint
kiderült, fontos hangsúlyozni azt, hogy „belső”.
Északon, az Eger-pataktól nyugatra, a mai Széchenyi
utca felső részénél – ott, ahol az autók behajtanak a
tulajdonképpeni belvárosba – állt a Szent Miklós-, későbbi
nevén Rác-kapu. Itt meglehetősen nagy terület volt a
külső és a belső városfal között, ami egyébként jellemző
volt a nagyobb városkapuk kialakításánál. Ez került most
napvilágra a régi Rác-kapu – a mostani Ráckapu tér –
melletti ásatáson.
Az óvárost övező régi palánk kiváltására a belső
városfal építését az 1552-es ostrom után, vagyis a végvári
időszakban, az 1580-as években kezdték el. Ezt Eger eleste
után a törökök, majd a visszafoglalás után a magyarok
folytattak, kiegészítve egy külső védművel, a két fal között
pedig egy változó szélességű árokkal.
– Ez a védműrendszer egy árokból állt és az árkot kívülről
kísérő útból, amit a külső városfal határolt. Ezt egy földsánc
takarta el az ostromlók szeme elől, ami ugyanakkor magának
a belső falnak a védelmét is szolgálta, hiszen a belső falból így
nem sokat láthatott az ellenség és ilyen módon nem is tudták
azt közvetlenül lőni – ismertette az eddigi eredményeket
Buzás Gergely, régész, az ásatás konzulense.

FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

A várállomás alatti leghosszabb városfal – növényzettel erősen fedve

A városfal megmaradt része a Bródy utcában
Ha Egerben ma a városfal szóba kerül, akkor elsőként
talán a műemléki védelem alatt álló Városfal utca,
a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium telkét
nyugatról határoló, a Csiky és a Bródy utcák közötti
nemrég felújított 140 méter hosszú falszakasz,
illetve a gimnázium úgynevezett új épülete mellett
található szeglet jut sokaknak az eszébe. A Bródy és
Városfal utca sarkán még egy bástya maradványa is
látható. Ez az egy maradt meg a feltehetően 15-16
ilyen védműből.
A régi városfalból a leghosszabb szakasz a
Várállomás és a Zárkándy-bástya között, a vasúti
pálya nyugati, belváros felé néző oldalán maradt
meg. Ezt a 150 méteres részt legjobban a vár északi
kapujából lehet látni, de inkább csak télen, amikor a
vegetáció nem takarja el.
Ezen kívül a belvárosban több helyen is találtak az
építkezéseknél régi falmaradványokat, így rekonstruál
hatták annak korabeli kiterjedését. Sugár István 1969ben, míg Berecz Mátyás 2006-ban tett erről közzé
egy-egy tanulmányt, ami az Agriában, a vármúzeum
évkönyveiben jelent meg.

Az egyetlen megmaradt bástya a Városfal utcában

Próbaásatás a Ráckapu téren: a járdavonal a külső, míg a telken végigfutó tűzfal a belső városfalat jelöli
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A fal a vár „alatti” várost védte a kisebb portyázó
csapatoktól, nagyobb hadseregeknek viszont nem volt
akadály. Ezt 1596-ban tapasztalták is az egriek. A török
kiűzése és a kuruc háborúk után viszont a városfal értelmét
vesztette, ezért a 19. század közepére néhány ma is látható
rész kivételével elbontották. Köveit éppúgy felhasználták
a Líceum, a Bazilika, vagy éppen a Hosszú utca (mai
Széchenyi utca), a Kanonok sor (Kossuth utca) palotáinak,
lakóházainak építkezéseihez. A két fal közötti részeket
felparcellázták és házakat építettek rá.
A feltárás is azt mutatja, hogy itt a járda vonala (Ráckapu
tér – Kisasszony utca) volt a külső városfal, a belső pedig
a két telekrészt elválasztó, most is álló tűzfal nyomát
követi. Az ásatás során előkerültek olyan leletek, amelyek
azt támasztják alá, hogy korábban, a 16. század előtt is
álltak itt azonban épületek. Többek között ezek nyomait,
falait, tárológödreit tárták most fel. Kurucz András, az
Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezetője hozzátette, a további
ásatások eredményétől függ, hogy mennyire kell átalakítani
a kiviteli terveit az 590 millió forintból itt felépülő ifjúsági
klubnak, extrémsport pályának, illetve közösségi parknak.

A városfalak hozzávetőleges nyomvonala (Berecz Mátyás tanulmánya alapján) – a nyíl az ásatás helyét jelöli
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Születésnap
Bányai Mihályné Puskás Margit nénit köszöntötték
95. születésnapja alkalmából köszöntötték Bányai Mihályné Puskás Margit nénit az Idősek Berva-völgyi Otthonában. Az ünnepeltnek a városvezetés nevében Habis László polgármester is gratulált.
Ajándékcsomaggal, virágcsokorral és a miniszterelnök által aláírt emléklappal kívánt jó egészséget és további boldog éveket
a 95. születésnapját ünneplő Bányai Mihálynénak Eger polgármestere. Habis László szerint fontos az, hogy az időskorúak
otthonosan érezzék magukat a városban. Ezt a célt szolgálja számos, a közelmúltban lezárult fejlesztés is. Példaként említette
az Idősek Berva-völgyi Otthonában megvalósult fűtéskorszerűsítést és a Felsővárosi Idősgondozási Központ felújítását is.
A 95 éves Margit néni hét éve lakója az Idősek Berva-völgyi Otthonának. Elmondása szerint nehéz, de szép élete volt.
Csongrádban született, férjével költöztek Egerbe. Negyvennégy évesen leszázalékolták, előtte évekig szülésznőként dolgozott az egri kórházban. Az ünnepelt tizenhároméve vesztette el férjét, azóta lánya, Németországban élő fia és három
lányunokája aranyozza be az életét. Mindennapjait derűsen,
hálás szívvel éli meg.

Az egri kórház orvosai kaptak elismerést
Állami ünnepünk alkalmából augusztus 20-án, az egri városi ünnepségen a Markhot Ferenc Kórház két orvosa is
elismerést vehetett át. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése eddig végzett orvosi munkássága elismeréseként „Hibay Károly Emlékgyűrű” kitüntetést adományozott Dr. Kiss Noémi reumatológus szakorvosnak és
„Eger Kiváló Orvosa” kitüntetést Dr. Berhés István osztályvezető főorvosnak. 
(fotó: nemes róbert)
Dr. Kiss Noémi az orvosi egyetem elvégzése után rögtön
az egri Markhot Ferenc Kórházban kezdte gyógyító tevékenységét. A szakvizsga megszerzéséig több osztályon is
dolgozott, többek között 1 évig a belgyógyászaton, ahol kiérdemelte a munkatársai és vezetői elégedettségét. Helyettesítési munkát végzett a rehabilitációs osztályon, rendszeres műszakokat teljesített a sürgősségi osztályon évekig.
Szakmáját magas szinten ismeri, munkáját igényesen végzi. Részt vesz a tudományos munkában is, különféle tudományos fórumokon tart előadásokat. Részt vállal a klinikai
gyógyszerkutatásokban, munkája elismerést vívott ki. Közösségteremtő, összetartó ereje példaértékű a kórházban.
Dr. Berhés István belgyógyász, endokrinológus több mint
negyven éve dolgozik az egri Markhot Ferenc Kórházban. Ez
alatt az idő alatt szinte folyamatosan a III-as számú belgyógyászati osztályon. Dolgozott szakorvosként, részlegvezetőként és osztályvezetőként. Jelenleg is a III-as Belgyógyászati
osztály osztályvezető főorvosa. Huszonegy közleménye jelent
meg, 6 pályamunkája és 101 tudományos előadása hangzott
el különböző szakmai fórumokon. Közel 10 éven keresztül a
kórházvezetés tagja volt klinikai igazgatóhelyettesként, orvosigazgatóként és orvosszakmai koordinátorként. Orvosi
munkáját nagy precizitással, kollégái iránti kiemelkedő kollegialitással végzi. A fiatal orvosgenerációkat évtizedek óta
támogatja, jelenleg is különös gondot fordít a kórházi rezidensek, szakorvosjelöltek koordinálására, támogatására.
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AnnA (10)
hemofíliás beteg,
orvos szeretne
lenni

KAtA (28)
egyetemi hAllgAtó,
vérplAzmAAdó

segítsünK másoKon, mert A másoK is mi vAgyUnK!
– lUther márton

A TE TÖRTÉNETED

Tudta Ön, hogy Magyarországon több mint 4000 embernek van
szüksége nap mint nap olyan életmentő plazmaalapú gyógyszerekre, melyeket mesterséges úton nem lehet előállítani? Ők a
hemofíliával, azaz vérzékenységgel küzdők, a veleszületett immunhiánnyal élők, a csontvelő- és szervátültetésen átesettek, a
súlyos égési sérültek, máj- és vesebetegek, valamint a hepatitisz
B-ben szenvedők. Ugyanakkor plazmát használnak például a műtéteknél alkalmazott fibrinragasztó és tetanusz előállításához is.
Mi is a vérplazma? Az emberi vér több mint felét kiadó
anyag, egy sárgás színű folyadék melynek 90%-át víz, 2%-át
zsírok és ásványi anyagok, hormonok,8 %-át fehérjék alkotják.
Mint már írtuk, a gond vele az, hogy mással nem helyettesíthető, így az egészséges embereken múlik, hogy a pótlása meg
legyen oldva. Valójában könnyen előfordulhat, hogy egyszer
akár mi magunk is egy plazmaadó jótékony donációjára kell,
hogy számítsunk.
Luther szavai tehát igazabbak, mint elsőre hinnénk.

„Ha az emberekben megszűnik a támogatási igény, hogy a
másik életét segítse – a mi betegcsoportunk kihal” - mondja
Csuja László, a Hemofíliások Baráti Körének elnöke, hozzátéve, hogy naponta 5 plazmaadóra van szükség egy vérzékeny
beteg gyógyszeradagjához.

Szerencsére vérplazmát bármelyik egészséges, (18-60
év közötti, 50 kg feletti) felnőtt adhat. A plazmaadást megelőzően a plazma központokban ingyenes orvosi szűrővizsgálaton vesznek részt a lehetséges leendő donorok. Ez általános egészségügyi vizsgálatból, vérnyomásmérésből és
laborvizsgálatból áll. A plazmaadás a véradáshoz nagyon
hasonló folyamat; kb. 45 percet vesz igénybe kényelmes, pihentető környezetben. Vérplazmát gyakrabban lehet adni,
mint vért; 72 óránként, 365 napon belül akár 45-ször is.
A plazmaadóknak a Vascular Plazma központjaiban minden
új, sikeres alkalmassági vizsgálat után 4000 Ft*, minden plazmaadást követően pedig 6000 Ft* költségtérítést biztosítanak.
„Amit én itt leadok hétről hétre plazmamennyiség az valakinek az életet jelenti, olyan alapvető szükséglet, mint nekünk
az ivóvíz” – mondja Major Máté Márk, egyetemista, aki már
nyolvcanötszörös plazmaadó.
Végezetül egy gondolat még. Nyáron az emberek pihennek,
nyaralnak, kevésbé érnek rá, és kevésbé is akarnak “komoly
dolgokkal” foglalkozni. Sajnos azonban a betegség nem megy
szabadságra. A rászorulóknak ezért ez az időszak még nehezebb.
Segítsünk közösen, adjon vérplazmát most!

további informáCió:

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).

AgriA pArK (mozi mellett)
3300 eger, törvényház U. 4.
+36 80 808 008
A törvényi szabályozás szerint 72 óránként és maximum évi 45 alkalommal adhat vérplazmát. Minden sikeres plazmaadásért az akár 6000 Ft (4285 Ft költségtérítés a donációt követően, valamint 1715 Ft
a kérdőívért) akkor jár, ha előre egyeztetett időpontra érkezik, és a sikeres donáció után hiánytalanul kitölti és leadja a centrumban a marketing célú információszolgáltatási kérdőívet.

SZEPTEMBER 6., PÉNTEK
19.00 Megnyitó
A rendezvényt megnyitja: Habis László, Eger
Megyei Jogú Város polgármestere
A Snidero Quartet filmzenekoncertje
Helyszín: Kisszínpad a Kepes Központ előtt
(Széchenyi u. 16.)
20.00 E.T. – A FÖLDÖNKÍVÜLI
(E.T. the Extra-Terrestrial)
Színes amerikai sci-fi kalandfilm (1982) 115 perc
Rendező: Steven Spielberg
Szabadtéri vetítés
Helyszín: Kepes Központ előtt (Széchenyi u. 16.)

SZEPTEMBER 7., SZOMBAT
14.00 SZELÍD MOTOROSOK
(Easy Rider)
Színes amerikai filmdráma (1969) 90 perc
Rendező: Dennis Hopper
Helyszín: Uránia Mozi, nagyterem
16.00 A DOLOG
(The Thing)
Színes amerikai sci-fi film (1982) 109 perc
Rendező: John Carpenter
Helyszín: Uránia Mozi, nagyterem
18.00 MINDHALÁLIG ZENE
(AII That Jazz)
Színes amerikai musical (1979) 118 perc
Rendező: Bob Fosse
Helyszín: Uránia Mozi, nagyterem
20.00 EVITA
Színes amerikai zenés film (1996) 135 perc
Rendező: Alan Parker
Szabadtéri vetítés
Helyszín: Kepes Központ előtt (Széchenyi u. 16.)

SZEPTEMBER 8., VASÁRNAP
14.00 KOPASZKUTYA
Színes magyar zenés dráma (1981) 100 perc
Rendező: Szomjas György
Helyszín: Uránia Mozi, nagyterem
16.00 MEGÁLL AZ IDŐ
Színes magyar filmdráma (1981) 96 perc
Rendező: Gothár Péter
Helyszín: Uránia Mozi, nagyterem
18.00 BOLSE VITA
Színes magyar filmdráma (1996) 97 perc
Rendező: Fekete Ibolya
Helyszín: Uránia Mozi, nagyterem

17.00 CASABLANCA
Fekete-fehér amerikai romantikus dráma (1942)
102 perc
Rendező: Kertész Mihály
Helyszín: Uránia Mozi, nagyterem
19.00 CURTIZ
Fekete-fehér magyar életrajzi dráma (2018)
100 perc
Rendező: Topolánszky Tamás Iván
Helyszín: Uránia Mozi, nagyterem
A vetítést követően vendégünk BAK
ZSUZSANNA forgatókönyvíró és DOBOS
EVELIN, a film női főszereplője.

Egyéni vállalkozó kőműves munkát, térkövezést, tetőbontást és -építést, szigetelést, hőszigetelést vállal. 
Tel.: (06 30) 232 4128

14.00 METEO
Színes magyar filmdráma (1989) 98 perc
Rendező: Monory Mész András
Helyszín: Uránia Mozi, nagyterem
A vetítés után beszélgetés a film operatőrével, SZABÓ GÁBORRAL.

SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS,
SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb
üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546
Eger, Liszt F. u. 19
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14.00 ESZKIMÓ ASSZONY FÁZIK
Színes magyar filmdráma (1983) 112 perc
Rendező: Xantus János
Helyszín: Uránia Mozi, nagyterem
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Süti (1984) 9 perc
Rendezte: Nagy Gyula
Ah, Amerika! (1984) 29 perc
Rendezte: Orosz István
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Ünnepeink (1982) 10 perc
Rendezte: Macskássy Kati
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16.00 ANIMÁCIÓS RÖVIDBLOKK – 90 perc
A blokkban az alábbi filmek kerülnek vetítésre:
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12.00 LIMONÁDÉ JOE
(Limonádový Joe)
Csehszlovák western-vígjáték (1964) 100 perc
Rendező: Oldřich Lipský
Helyszín: Uránia Mozi, nagyterem

WWW.ARANYABLAK.HU

3300 EGER, KOHÁRY UTCA 29.

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

Isten veled, kis sziget… (1987) 11 perc
Rendezte: Reisenbüchler Sándor

Harmónia Szépségszalon
a megálmodott külsőért

Húsvéti anzix (1988) 2 perc
Rendezte: Weis Béla

hölgyeknek-uraknak egyaránt

Budapest ’88 (1988) 9 perc
Rendezte: Gregor Droste

Akcióinkat ﬁgyeld a
facebook.com/harmoniaeger
oldalon!

Tiszta kép (1988) 3 perc
Rendezte: Szilágyi Varga Zoltán
Vigyázat lépcső! (1989) 6 perc
Rendezte: Orosz István

Új dimenzió a bőrﬁatalításban az
esszenciák varázslatos világából a
3 peptidre épülő szuperkomplexekkel,
HIFU

18.00 KÉS A VÍZBEN
(Nóż w wodzie)
Fekete-fehér lengyel filmdráma (1962) 95 perc
Rendező: Roman Polański
Helyszín: Uránia Mozi, nagyterem
20.00 ISTVÁN, A KIRÁLY
Színes magyar zenés film (1984) 94 perc
Rendező: Koltay Gábor
Szabadtéri vetítés
Helyszín: Kepes Központ előtt (Széchenyi u. 16.)

20.00 SÖRGYÁRI CAPRICCIO
(Postřižiny)
Színes csehszlovák vígjáték (1980) 94 perc
Rendező: Jiří Menzel
Szabadtéri vetítés
Helyszín: Kepes Központ előtt (Széchenyi u. 16.)

SZEPTEMBER 9., HÉTFŐ

Minőségi

GYÓGYPEDIKŰR!
Benőtt köröm, gombás köröm,
tyúkszem eltávolítása, cukorbeteg érszűkületes lábak szakszerű kezelése. 19 éves szakmai
gyakorlat. Egerben házhoz megyek! Tel.: (+36 70) 678-3207

JEGYÁRAK
Egy előadás: 800 Ft
Diák, nyugdíjas jegy: 400 Ft
Jegyeket online a WWW.EGERMOZI.HU
weboldalon is lehet váltani.
A szabadtéri vetítések ingyenesek, eső esetén az Uránia Mozi nagytermében láthatóak.

Öregségi és májfoltok
aknés hegek kezelése
1D-2D-3D szempilla építés

II. egri
klasszikus
film maraton
2019. SZEPTEMBER 6–10.

Készülj velünk
a bikiniszezonra!

Makacs zsírpárnák eltávolítása,
testkontúr formázása
Vásárolhatsz ajándékutalványt
bármilyen alkalomra!
SZÉP kártyával, egészségpénztári
kártyával is ﬁzethetsz!
Tel: 06-30/345-08-09
www.szepno.hu
Agria Park földszint
TERMÁLFÜRDŐ

kortalan kikapcsolódás

www.egertermal.hu

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

2019.
SZEPTEMBER
13–15.

 MARGARET ISLAND KONCERT
 CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ
 SZÉKELYFÖLD GYÖNGYSZEMEI
 SZÜRETI BORKÓSTOLÓ
 TAPOSÁS, PALACKOZÁS
 ÚJRAGONDOLT ÍZEK
www.egriprogramok.hu

Székelyföld
gyöngyszemei
KULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG EURÓPÁBAN

