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NYITRAI ZSOLT: 
A jövőben is az egri polgárokért, 
Eger sikeréért dolgozunk!

„Kívánom, hogy Eger polgárai minőségi életet élhessenek”
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ÁLARC
2004. február 4-én létrejött egy közösségi hálózat. Alapítója valószínűleg álmában sem 
gondolta volna, hogy pár év alatt olyan komoly véleményformáló erővé válik, amely – el-
ismerjük vagy sem – a mindennapi élet részévé vált és nemre, korra, vallásra való tekin-
tet nélkül „magába szippant” mindenkit. Manapság már ciki, ha valakinek nincs profilja 
az oldalon. Kapcsolattartási lehetőséggé, információforrássá, de ami ennél aggasztóbb: 
aberrált emberek gyűjtőhelyévé vált, akik visszaélve az arctalanság, a névtelenség adta 
lehetőséggel, álprofilokkal felvértezve ontják ocsmányságaikat. Hazudnak, uszítanak, gya-
lázkodnak. Tehetik mindezt sokszor büntetlenül, hiszen álarc rejti valódi énjüket. A tömeg 
pszichológiája pedig a csordaszellem kialakulását vonja maga után: így ezek a senkik köny-
nyedén elérhetik, hogy amit ők csak név nélkül mernek felvállalni, azt mások magukénak 
érezve osztják tovább. Így generálva parttalan és sajnos egyre méltatlanabb vitákat. Oscar 
Wilde mondta egyszer: „Teljesen mindegy, hogy mit mondanak az emberről. Az számít, hogy 
ki mondja.” Vajon azok, akik ész nélkül megosztanak mindent, annyira nem érzik magukat 
értékes embernek, hogy saját véleményt formáljanak? Gay Krisztina főszerkesztő

SHOPPING, AHOGY TE SZERETED!
AKÁR 50% KEDVEZMÉNY AZ AGRIA PARK ÜZLETEIBEN 
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HÍREK

FEJLESZTÉS
A Szala sem marad le

OKTÓBER 2.
A közterületi kamerarendszer bővítésével csökkent a 
bűnözés a Szala városrészben és kevesebb lett az illegá-
lis hulladéklerakás. Emellett a befejezéséhez közeledik 
egy 120 millió forintos út- és csapadékvíz projekt is a 
városrészben. A szakmai munka másfél éve kezdődött az 
önkormányzat, valamint a Szaláért Tevők és Tenni akarók 
Csoportja között. A cél az volt, hogy javítsák az itt élők 
életkörülményeit és biztonságérzetét.

KÖLTÖZÉS  
Új helyen a Vizuális Művészeti Intézet

OKTÓBER 3.
Az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intéze-
tének otthont adó épület felújításának idejére az a volt 
Mezőgazdasági Középiskola épületébe költözik. A költö-
zés bejelentésével egyidejűleg átadták az egyetemnek 
azt a tudományos kutatáson alapuló színtárcsát, melyet 
Szelényi Károly „Pro Agria” -díjas fotóművész fejlesztett ki 
és amelyet a színoktatásban használnak majd fel.

VÁROSHÁZI PROJEKT
Elkészült a Baba-Mama szoba

OKTÓBER 8.
Átadták a Városháza földszintjén kialakított, a rendez-

vényteremhez kapcsolódó Baba-Mama szobát. A helyiség 
minden infrastrukturális lehetőséget biztosít a városban 

járó-kelő, ügyeiket intéző kisgyermekes anyukáknak, hogy 
nyugodt és kellemes körülmények között etethessék meg, 

vagy tegyék tisztába gyermeküket. A szoba a Baba-barát 
program keretében valósult meg.

IFJÚSÁGI KISZUSZÓGÓ
Meg van a HEMO új neve

OKTÓBER 8.
A fiataloké lesz az egykori Helyőrségi Művelődési Otthon 
épülete, ezért annak új elnevezésére is a diákoktól kérték 

a javaslatokat. A Városi Diáktanács kétfordulós szava-
zásán a legtöbben az „Ifjúsági Kiszuszogó” elnevezésre 
voksoltak. A fiatalok 2020 közepére foglalhatják el az új 

közösségi teret, ahol a jövőben többek között biliárd- és 
pingpongasztalt állítanak fel, stúdiószobát és pihenő részt 

is kialakítanak.

GÓL!
Focipályát kaptak az ovisok

OKTÓBER 9.
Új műfüves focipályát kapott a Benedek Elek Óvoda, Jó 
János Tagóvodája. A 15 millió forintos beruházás a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség segítségével valósult meg és 
nagyban segíti majd a legkisebbek sportolási lehetőségét. 
Szabó Tünde sportért felelős államtitkár hangsúlyozta: a 
minél jobb feltételek megteremtéséhez olyan együttmű-
ködő partnerekre van szükség, mint amilyen Eger.

ÉPÜL
Jól halad a Zárkándy bástya felújítása

OKTÓBER 10.
A vár északi oldalán található Zárkándy bástya fejlesz-
tésével új, a kazamatából megközelíthető, kilátószerű 
építménnyel gazdagíthatják a vár attrakcióit. A fejlesztés 
a Modern Városok Program támogatásával valósul meg és 
a tervek szerint év végéig készül el. A történelmi feljegy-
zések szerint a bástyát arról a Zárkándy Pál hadvezérről 
nevezték el, akinek a kezdeményezésére 1568-ban elkezd-
ték építeni.

ÁTADÓ
Megújult a Bartakovics Béla Közösségi Ház

OKTÓBER 11.
Mintegy félmilliárd forintból újult meg a Bartakovics 

Béla Közösségi Ház, amely 2020 januárjától ismét a 
kultúra szolgálatában áll majd. Az épület a beépített 

lifttel, valamint az elektromos hálózat és a nyílászárók 
cseréjével korszerűbbé vált. Az új fogadótér, büfé és 

ruhatár kialakításával pedig még komfortosabb lett. A 
megújult épület egyszerre tükrözi az elmúlt évtizedek 

értékeit és a 21. század technikai színvonalát. 

NAGYPRÉPOSTI PALOTA
Tetőtől a pincéig megújul

OKTÓBER 11.
Jelenleg 25%-os készültségnél tart a Nagypréposti Palota 

felújítása. A mintegy 400 millió forintos beruházás a tervek 
szerint jövő nyárra készül el. Ennek során többek között 

beépítenek egy liftet, kicserélik a teljes elektromos hálóza-
tot, és szigetelik a pinceszintet. A belső terekre részleges 

burkolatcsere vár, de bontást csak a legkisebb mértékben 
terveznek, mivel műemlék épületről van szó.



6 / EGRI MAGAZIN EGRI MAGAZIN / 7

AMIRŐL BESZÉLNEK

M25

Átadták a 3-as 
főút korrekciós 
szakaszát
Elkészült az M25-ös autóút nyomvonalának és a 3. szá-
mú főútnak a kereszteződésénél az a közel 800 méteres 
korrekciós szakasz, ami az M25-ös út fölött vezeti át a 
hármas út forgalmát. Október 11-én át is terelték a 3. 
számú főút forgalmát erre az útszakaszra. Ezzel a lépés-
sel már fizikailag is összeköthetővé vált az épülő M25-
ös gyorsforgalmi út két, most még különálló része. 

A terveknek megfelelően átadták a forgalomnak a Fü-
zesabony–Pusztaszikszó és Kerecsend között, az M25-ös 
és a 3. számú főút nyomvonalának kereszteződésénél 
épült 800 méteres korrekciós szakaszt, ami az épülő 
gyorsforgalmi út fölött vezeti át a 3. számú út forgalmát. 
Egyelőre jelzőlámpás irányításra számíthatnak az autó-
sok, hiszen a régi hármas csatlakozásánál bontani, míg 
az új résznél a padkát még ki kell építeni. Ez a forgalmi 
rend várhatóan a régi hármas csatlakozásának megszün-
tetéséig lesz érvényben. 

A 3. számú főút ezen részének kiváltásával elindulhat 
az M25-ös két, most még különálló szakaszának össze-
kötése, illetve a lehajtó hiányzó töltésének az építése.

ZÖLDHULLÁM
Változott a forgalmi rend a 25-ös számú 
főútvonal egri átkelési szakaszán

Október elején átadták a Fadrusz és Mátyás király 
utca kereszteződésénél az új jelzőlámpás keresz-
teződést, illetve újrahangolták az ezen az útszaka-
szon található 30 forgalomirányító csomópontot 
is. Az M25-ös gyorsforgalmi úthoz kapcsolódó be-
ruházás 30 millió forintból valósult meg.  

Egy gombnyomás és a 25-ös számú főútvonal egri 
szakaszán a 30 jelzőlámpás csomópont már új prog-
ram szerint működik. Az átadón Habis László pol-
gármester arról beszélt, hogy a 30 millió forintos 
beruházás részeként lámpás kereszteződést alakí-
tottak ki a Fadrusz és Mátyás király utca kereszte-
ződésénél, illetve újrahangolták a csomópontokban 
található jelzőlámpákat. Így javítva a város észak-dé-
li átmenőforgalmát és a keresztirányú gyalogos át-
kelést is. A polgármester hozzátette azt is: az úgy-
nevezett zöldhullám finomhangolása még hátravan 
és az elképzelések szerint az M25 jövő nyári forga-
lomba helyezését követően még szükség szerint mó-
dosíthatják a lámpák működését, hiszen változhat a 
városon belüli forgalom intenzitása és iránya.

Szabó Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. me-
gyei igazgatója hangsúlyozta azt is, hogy a városi át-
menő forgalom hetente, sőt egy napon belül is vál-
tozó terhelést mutat. Ehhez igazodik az új program 
és a közlekedéstechnikai változások. Mint mondta, 
az észak déli áthaladást, vagyis a zöldhullámot sze-
rették volna a lehető legnagyobb mértékben biztosí-
tani. Ennek érdekében szüntették meg pl. a Serteka-
pu utcai csomópontban a balra kanyarodást. 

A beruházást az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium megrendelésére a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztési Zrt. valósította meg, 30 millió fo-
rintból. A fejlesztés az M25-ös gyorsforgalmi út 
építésének részévé vált és a beruházást közel egy 
évvel előrehozták.

DÖNTÉS
Elbírálták a várfejlesztési terveket

Újabb attrakcióval bővülhet a jövőben az Egri Vár. Elbírálták ugyanis azt 
a 27 pályázatot, amely egy egészen új élményvilágon keresztül kalauzolná 
az 1552-es diadal helyszínére a látogatókat. A fejlesztésbe a vár alatt talál-
ható pincerendszert is bevonnák.

A vár pincerendsze-
rében egy új kiállítás 
kapna helyet és ezen 
keresztül lehetne vé-
gigsétálni az erődít-
mény aljáig, ahol egy 
csigalépcső, illetve 
lift vezetne fel a vár 
legmagasabb pontjá-
ra. Ilyennek álmodta 
meg az új turisztikai 
attrakciót Tarnóczky 
Tamás Attila, akinek 
a tervét a legjobbnak 

találta a bíráló bizottság a 27 beadott pályamunka közül. Az építész, tervező 
azt mondta: olyan tervet készített, amelyben a felvonó nem viszi el az attrak-
ciót a történelmi emlékhelyről, de mégis élményt jelent általa a várba való 
feljutás. 

A bíráló bizottság társelnöke, Eltér István azt emelte ki, hogy a beadott 
munkák alapján a tervezők alapvetően kétfélekeppen képzelték el a megva-
lósítást. Az egyik változat szerint egy külső panorámalift épülhetne, míg a 
másik szerint egy belső felvonó készülhetne el. Végül ez utóbbi megoldás 
lett a befutó, amely a lift indítását a Dobó utca 30-ból képzeli el. A Magyar 
Építész Kamara elnökségi tagja hozzátette azt is: magát az indítóépületet is 
bevonnák a fejlesztésbe. Itt fogadóhelység, mosdók, étterem, illetve kávézó 
várná a látogatókat.

Az eredményhirdetésen Habis László polgármester arról beszélt, hogy a 
várban jelenleg zajló fejlesztések mellett még további hét engedélyes tervvel 
rendelkeznek. Hozzátette azt is: a cél az, hogy az évi négyszázezer látogatót 
fogadó várba még kényelmesebben, akadálymentesebben lehessen feljutni, 
szem előtt tartva az út élményszerűségét. 

A mostani fejlesztés három különböző területet érint, ezért az építkezés 
várhatóan több évig elhúzódik majd. (fotó: nemes róbert)

Műemlékvédelem
Egyeztetés az irgalmasrendi patika, a 
kápolna és a refektórium felújításáról 

Előzetes egyeztető fórumot tartottak az 
irgalmasrendi patika, a kápolna és a refek-
tórium felújításáról. A közel 300 éves épü-
letegyüttes nem csak orvostörténeti, ha-
nem műemléki, régészeti és vallástörténeti 
szempontból is kiemelt figyelmet érdemel. 

A török uralom után 1690-ben már 15 ágyas női 
kórházként fogadta a betegeket Egerben az ispo-
tály, melynek működtetését  1858-ban a Vincés 
nővérekre bízták.  Ez volt a Széchenyi utcai kór-
házrész. Az 1726. október 8-án alapított irgalmas 
rendi férfi  kórház pedig 1728. december 27-én 
kezdte meg működését, amelyben a gyógyító 
munka már folyamatos volt. Itt kezdődött meg a 
kórház névadójának, Markhot Ferencnek a veze-
tésével az első magyar orvosi egyetemi képzés 
is. A kórházban már 1727-től patika is működött. 
Az épületegyüttes három része, az irgalmasrendi 
patika, a kápolna és a refektórium orvostörténeti, 
műemléki, régészeti és vallástörténeti szempont-
ból is kiemelkedő értéket képvisel. Felújításuk ér-
dekében szerveztek szakmai egyeztető fórumot 
az önkormányzat, az érsekség és a Dobó István 
Vármúzeum részvételével. Dr. Maszárovics Zoltán 
a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőinté-
zet orvosigazgatója azt mondta, hogy a felújításra 
azért is szükség van, hogy mint a mai Magyaror-
szág területén működő legrégebbi kórház eredeti 
épületei megnyílhassanak a nagyközönség előtt. 

Az önkormányzatnak köszönhetően már meg-
újult a külső homlokzat, valamint restaurálták az 
egykor az épületben fellelt falfestményeket, táb-
laképeket, faburkolatokat, amelyeket jelenleg a 
Vármúzeumban őriznek. 

Az egyeztető fórum résztvevői előkészítettek 
egy együttműködési megállapodást, amely alapja 
lehet a felújítástervezési program kialakításának.  

Ingyenes védőoltás
Minden gyermek védett lehet a bárányhimlő ellen 

Szeptembertől kötelező lett a bárányhimlő elleni védőoltás, ezért a korábban 10-12 ezer forintos oltást ezentúl ingyen kap-
ják majd meg a 13 és a 16 hónapos gyermekek. Ezzel tizenkettőre bővült az életkorhoz kötött kötelező védőoltások száma. 

Évente 35-40 ezer gyermek betegszik meg hazánkban bá-
rányhimlőben zömmel a kora tavaszi és az őszi szezonban. 
A vírus cseppfertőzéssel, rendkívül gyorsan terjed. Amellett, 
hogy a betegség a kicsik számára rendkívül kellemetlen, ve-
szélyes is. Szövődményei a bőrön jelentkező és könnyen 
maradandó heggel gyógyuló sebfertőzések mellett az ótvar, 
de előfordulhat kisagyi gyulladás, sőt akár tüdőgyulladás is.

A vírus ellen a szülők – ha anyagi helyzetük engedte – 
eddig is kérhettek térítés ellenében védőoltást gyerme-
küknek. Szeptembertől azonban a bárányhimlő elleni vé-

dőoltás kötelezővé és ezzel együtt ingyenessé vált. A teljes 
védettség kialakításához két vakcinára van szükség. Az el-
sőt a 13, míg a másodikat a 16 hónapos életkort betöltött 
gyermekek kapják. A rendelet a 2018. augusztus 1. után 
született gyerekeket érinti.

Azok a gyerekek, akik korábban születek, azok számára a 
város által támogatott védőoltási program áll rendelkezésre. 
Az egri önkormányzat tízezer forintot tesz hozzá a két oltás 
együttes költségéhez, így a családnak ötezer forintot kell fi-
zetnie az ampullánkénti kétezer forintos beadási díj mellett.
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Október 23.
Az 1956-os forradalom eseményeire emlékeztek

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Gárdonyi Géza Színházban 
ünnepi műsorral, míg a Hatvani kapu téri ’56-os emlék-
műnél koszorúzással emlékeztek az 1956-os forradalom és 
szabadságharc eseményeire. A városi ünnepségen kitünte-
téseket is átadtak.

Október 23-án a Gárdonyi Gáza Színházban kezdődött a vá-
rosi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 
eseményeire. Az ünnepséget az Egri Szilágyi Erzsébet Gim-
názium és Kollégium diákjainak műsora nyitotta, majd Mir-
kóczki Ádám mondott köszöntőt. A polgármester kiemelte: 
akik életüket áldozták családjaikért, a nemzetért, a hazáju-
kért, valamint hitükért azok feltétel nélküli szeretetről tettek 
tanúbizonyságot. Hozzátette azt is: a feltétel nélküli szeretet 
mellett fontos a mindenkori politikai vezetők felelőssége, hi-
szen a politikai vezetői státusz a teljes közösség szolgálata, az 
empátia, amit az ’56-os politikai elit nem hordozott magában. 

Az ünnepségen kitüntetéseket is átadtak. Gyöngy At-
tila, birkózó edző és testnevelő tanár, a testnevelés és a 
sport területén végzett kiemelkedő munkájáért „Pro Ag-
ria” szakmai díjat vehetett át. Az Eger Kiváló Sportolója 
kitüntetést, kimagasló sportolói tevékenységéért az Egri 
Vizilabda Klub játékosa Tymcyna Máté kapta. Kiváló Egri 
Diák kitüntetéssel ismerték el az Egri Szilágyi Erzsébet 
Gimnázium és Kollégium tanulójának Csépányi István-
nak, kimagasló tanulmányi eredményéért. Az Eger Vá-
ros Jó Tanulója, Jó sportolója címet az egri Gárdonyi Géza 
Ciszterci Gimnázium és Kollégium tanulója Osváth Nagy 
Noémi, és az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégi-
um tanulója Horváth Bence Tamás vehették át.

A városi ünnepség a Hatvani kapu téri 1956-os emlékmű-
nél folytatódott, ahol az önkormányzat, a pártok, a civil szer-
vezetek és az intézmények képviselői helyezték el az emléke-
zés virágait. (fotó: nemes róbert, vozáry róbert)

A Lenkey szobornál emlékeztek 
az aradi vértanúkra
A 13 aradi vértanúra, köztük Lenkey János honvéd tábor-
nokra emlékeztek a néhány éve átadott Lenkey szobornál. 
A rendezvényen idén Erdélyből érkező általános iskolások 
is részt vettek. 

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése után, 
október 6-án Aradon kivégzett 13 honvéd tábornokra és 
ezredesre, köztük Lenkey Jánosra emlékeztek a Belvárosi 
udvarban három éve felavatott szobornál. A rendezvényt az 
Egri Lenkey János Általános Iskola diákjainak műsora nyi-
totta meg. Bíró Csaba intézményvezető az ünnepségen azt 
mondta: a hazafias nevelés fontos része, hogy a hősökről, 
a jeles történelmi eseményekről megemlékezzünk. A „Járd 
végig” program részeként idén az intézménybe látogató 
erdélyi Szilágyballai 1-es Számú Általános Iskola diákjai 
is táncbemutatóval készültek. Az ünnepségen elhangzott: 
Eger kiemelt figyelmet szentel a nemzeti hősök emlékének 
őrzésére. A megemlékezést Lenkey János szobrának ko-
szorúzása zárta, ahol az önkormányzat, a Lenkey-s Bajtársi 
Egyesület, valamint különböző szervezetek, intézmények 
és iskolák képviselő is lerótták tiszteletüket.

Megyei Védelmi Bizottság
Elismeréseket adtak át a testület ülésén

Megtartotta őszi ülését a Heves Megyei Védelmi Bizottság 
a Megyeházán. A napirendek előtt dr. Pajtók Gábor kor-
mánymegbízott, a bizottság elnöke elismeréseket adott 
át. 

A Megyei Védelmi Bizottság a honvédelem ügyének ki-
emelt támogatásáért díszoklevelet adományozott a Dobó 
István Vármúzeumnak. Az intézmény ugyanis rendszeresen 
szervez honvédelmi programokat. Ringert Csaba, a Dobó 
István Vármúzeum igazgatója emlékeztetett: a múzeum-
nak folyamatos a kapcsolattartása a Magyar Tartalékosok 
Szövetségével és tavaly október 17-én a várban volt a 
tartalékosok avatása is. Ennek jegyében szerveznek gyer-
mekeknek szánt vetélkedőt is a Dobó bástyában. Ringert 
Csaba kitért arra, hogy honvédelem ügyének megismerte-
tését, a hazaszeretet fontosságát nem lehet elég korán a 
gyermekekbe nevelni. 
A Megyei Védelmi Bizottság a honvédelmi igazgatás terén 
végzett kiemelkedő munkája elismeréseként díszkardot és 
oklevelet adományozott dr. Tóth Józsefnek, Tiszanána és 
Szaniszló László, Szilvásvárad polgármesterének.
Végül a honvédelmi tábor szakmai támogatásáért díszokle-
velet kapott a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter 
Bázisa. Az elismerést Lukács Róbert alezredes vette át.

ALMAOSZTÁS
Két tonna gyümölcsnek örülhettek az egriek

A város több pontján, összesen két tonna almát osztottak szét az önkormányzat képviselői az egrieknek. A személyen-
ként két kiló gyümölcs átvételhez nem kellett más, csak egy egri lakcímkártya felmutatása.

A korábban független, majd az Egységben a Városért Egyesület képviselőjelöltjeként induló Császár Zoltánnal kiegészülve 
osztottak almát a Dobó téren az önkormányzati képviselőtestület Fidesz-KDNP-s tagjai. A városi közgyűlés még 2017. 
novemberében döntött úgy, hogy a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások kiegészítéseként az önkormányzat tervszerű 
jótékonysági akciókat indít. Ezek kiegészítik az olyan pénzbeli juttatásokat, mint az iskolakezdési, a lakhatási vagy éppen 
gyógyszertámogatás. Tavasszal sokan két órán keresztül álltak sorba azért, hogy kaphassanak abból az összesen három-
ezer cserép muskátliból, amit szintén az önkormányzat képviselőtestületének tagjai osztottak szét. A tapasztalatok szerint 
rendkívül népszerű kezdeményezés keretében ezúttal a város több pontján – a Dobó tér mellett a Nemzedékek terén és a 
Lajosvárosban is – kaphattak almát azok, akik lakcímkártyájukkal igazolni tudták, hogy egriek.

AMIRŐL BESZÉLNEK
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Egy teljesen más minőségű közélet megte-
remtését tűzte ki célul az Egységben a Váro-
sért Egyesület újonnan megválasztott, Job-
bikos polgármestere, Mirkóczki Ádám. Mint 
mondta, együtt kíván működni mindazok-
kal, akik tenni szeretnének a településért. 
Kiemelte: nem ellenségeket és legyőzötteket 
lát, hanem egrieket. Azoknak is bizonyítani 
szeretné, hogy méltó a város vezetésére, akik 
nem őt támogatták a szavazatukkal. Hang-
súlyozta azt is: nem egy ember vagy nem 
egy testület fogja irányítani a várost, hiszen 
minden fontos kérdésben kikéri a lakosok vé-
leményét az elektronikus népszavazás intéz-
ményének bevezetésével.

Magyarország történetének nyolcadik önkormányzati vá-
lasztásán Egerben több mint 48 százalékos volt a részvételi 
arány. 20 953 fő adta le a voksát, ami több mint egy száza-
lékkal az országos érték fölött van. Az öt polgármesterjelölt 
közül a Jobbikos Mirkóczki Ádám, az Egységben a Városért 
Egyesület képviseletében kapta a legtöbb, 9842 szavazatot, 
így a következő öt évre ő váltja a polgármesteri székben a 
9049 voksot kapó Habis Lászlót, aki 2006 óta vezette a vá-
rost. A polgármesterjelöltek közül dr. Pócs Alfréd (Egri Vá-
rosvédők Egyesülete) 1189, Somodi Sándor (független) 346, 
míg Bódás Bianka (szintén független) 249 szavazatot kapott.

A városi közgyűlésben is az ellenzéki összefogásnak, az 
Egységben a Városért Egyesületnek lesz abszolút többsége. 
Tizenkét választókerületből nyolcat nyertek meg, míg négy 
képviselőt a FIDESZ-KDNP ad a testületbe. A kompenzációs 
listákról további 5 mandátumot kaptak a jelölő szervezetek: 
kettőt a FIDESZ-KDNP, egyet-egyet pedig az Egységben a 
Városért Egyesület, a Mi Hazánk Mozgalom és az Egri Város-
védők Egyesülete. 

Az előző közgyűlésből Császár Zoltán, Komlósi Csaba, Mir-
kóczki Zita, Földvári Győző, Kovács-Csatlós Tamás, Orosz 
Lászlóné és Martonné Adler Ildikó jutott be az új testületbe 
is. A korábbi alpolgármester, Martonné Adler Ildikó azonban 
úgy döntött nem veszi át a mandátumát, hogy a jövőben 
inkább a közösségépítést helyezze előtérbe. Helyette a Fi-

Habis László: 

„Biztos alapokat, sikeres várost adtam át”
Október 24-én megtörtént a polgármesteri munkakör átadás-átvétele. Habis László közösségi oldalán vetett szá-
mot arról, hogy Egert milyen gazdasági helyzetben adta át utódának. Eszerint a befektetett eszközök értéke megkö-
zelítette a 80 milliárd forintot és az egri készpénz vagyon (pénzeszközök és az állampapírok állománya) meghaladta 
a 25 milliárd forintot.

Martonné Adler Ildikó: 

„A közösségszervezés a feladatom”
Az elmúlt öt évben sikerült fejlődő pályára állítani Egert, és büszke arra, hogy alpolgármesterként ennek a munkának 
részese lehetett. Ezt mondta Martonné Adler Ildikó, aki hozzátette: az új közgyűlésbe bekerült FIDESZ-KDNP-s képvi-
selőknek ezt a munkát kell folytatniuk. Ő azonban, mint a párt egri elnöke a következő időszakban már a közgyűlésen 
kívül kíván tevékenykedni.

Mirkóczki Ádám lett a polgármester
Alázatos munkavégzést hirdetett
Nem kezd politikai mészárszékbe, helyette közéleti békét szeretne Mirkócki Ádám. A Jobbikos polgármester még október 
13-án, az önkormányzati választás éjszakáján tartott rögtönzött sajtótájékoztatót a Dobó téren. Hangsúlyozta: nem a győz-
tesek gőgjével, hanem a bizalmat kapók alázatával kezdik meg a munkát az önkormányzatnál. 

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK
Egerben nem, a megyében megmaradt a Fidesz-KDNP fölénye

Egerben a szavazópolgárok több mint 48 százaléka, 20 953 fő adta le a voksát az önkormányzati választáson. Az öt polgármes-
terjelölt közül a Jobbikos Mirkóczki Ádám, az Egységben a Városért Egyesület képviseletében kapta a legtöbb szavazatot, így 
ő váltja a polgármesteri székben Habis Lászlót, aki 2006 óta vezette a várost. A közgyűlésben az ellenzéki összefogás, az Egy-
ségben a Városért Egyesület kapott abszolút többséget. A megyei közgyűlésben azonban megmaradt a FIDESZ-KDNP fölénye.

desz-KDNP kompenzációs listáján szereplő következő jelölt, 
Lombeczki Gábor lett ismét önkormányzati képviselő. A me-
gyei közgyűlésben megmaradt a FIDESZ-KDNP fölénye: kilenc 
kormánypárti és hat ellenzéki képviselő dolgozik majd a tes-
tületben. A Heves Megyei Közgyűlés elnöke dr. Juhász Attila 
Simon, a Fidesz-KDNP jelöltje lett. (fotó: vozáry róbert)

Azt írta: néhány év alatt 40%-nál is nagyobb mértékben nőtt Eger gazda-
sági teljesítménye. Jóval ezer fölött van a létrejött, új egri munkahelyek 
száma az ipari szektorban. A legnagyobb, mintegy 30 milliárdos beruházás 
mellett számos más vállalat is növelte teljesítményét és alkalmazotti lét-
számát.

Sikerterület a turizmus is, hiszen évről évre rekordot döntöttünk: az Eger-
ben eltöltött vendégéjszakák száma 2/3-os mértékben nőtt. Néhány eszten-
dő alatt megduplázódott a városunkban működő szállásadó vállalkozások 
száma is.

Világos stratégia mentén, ugrásszerűen javítottuk Eger egészségügyi 
alapellátását és szociális ellátórendszerünk színvonalát.

A dinamikus fejlesztési munka mellett kiszámítható, mértéktartó és sta-
bil gazdálkodást folytattunk, jelentősen növeltük Eger vagyonát. 

Az átadás-átvétel pillanatában a befektetett eszközök értéke megközelí-
tette a 80 milliárd Ft-ot és példa nélkül áll, hogy az egri készpénz vagyon 
(pénzeszközök és az állampapírok állománya) meghaladta a 25 milliárd fo-
rintot! Ez a több mint 105 milliár dos vagyontömeg biztos, jó alapot jelent 
a folytatáshoz.

A leköszönő polgármester azt írta: „A folytatás az utódok felelőssége. Azt 
kívánom, hogy Eger öt év múlva hasonlóan szép eredményeket mutathasson fel, 
hiszen ez szolgálja az egri polgárok érdekét”. (fotó: nemes róbert)

Martonné Adler Ildikó az elmúlt öt évben alpolgármester-
ként dolgozott a városért. Azt mondta, büszke arra, hogy ez 
alatt az idő alatt hatékony kormányzati támogatással szá-
mos területen sikerült fejlődést elérni. Egyúttal köszöne-
tet mondott a választóknak, akik 2014-hez képest nagyobb 
mértékben támogatták a FIDESZ-KDNP jelöltjeit, azonban 
ő maga a következő időszakban már a közgyűlésen kívül kí-
ván dolgozni a támogatók, valamint a pártja által képviselt 
értékek szem előtt tartásával. A Fidesz egri elnöke beszélt 
arról, hogy a közösségszervezésre és a közéleti kommuni-
kációra fekteti majd a hangsúlyt. „Nagyon sok támogatónk 
van a köztiszteletben álló egri polgárok körében. Én azt 
gondolom, hogy a legfontosabb feladatom ebben az idő-
szakban az, hogy az ő támogatásukat, bizalmukat megőriz-
zük, hittel és megerősödve álljunk a 2022-es országgyűlési 
választások elé” – tette hozzá.
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Átvették a megbízóleveleket
Október 21-én, a Városháza Dísztermében vették át megbízóleveleiket az október 13-án megválasztott önkormány-
zati képviselők és a polgármester. 

MEGYEI KÖZGYŰLÉS
Kilenc kormánypárti és hat ellenzéki képviselő kapott helyet a testületben 

A fejlődés tovább folytatódik Heves megyében – mondta dr. Juhász Attila Simon. A megyei közgyűlés új elnöke kö-
szönetet azoknak, akik újból bizalmat szavaztak a Fidesz-KDNP-s képviselőjelölteknek. Hozzátette azt is: a megyében 
folytatni kívánják a polgári értékeken és a keresztény alapokon nyugvó politikai kultúrát, szoros szövetségben az ön-
kormányzatokkal. 

Már október 13-a éjszakáján, az önkormányzati választá-
sok eredményének nyilvánosságra kerülésekor Nyitrai 
Zsolt pártállástól függetlenül köszönetet mondott min-
den egri választópolgárnak, aki élt demokratikus jogával és 
részt vett a választáson. A miniszterelnöki megbízott, Eger 
és térsége országgyűlési képviselője kiemelte: „külön kö-
szönöm azoknak, akik Habis Lászlót és a Fidesz-KDNP je-
löltjeit támogatták szavazatukkal. Sajnos most mi voltunk 
kevesebben. Október 13-án Egerben a szavazók többsége 
az összeállt ellenzék programját, fejlesztési elképzelése-
it jobbnak tartotta a mi programunknál és az eddig elért 
közös eredményeinknél. Ugyanakkor gratulálok a győz-
teseknek és természetesen tiszteletben tartjuk a válasz-
tópolgárok döntését. Kifejezetten örülök azonban annak, 
hogy a megyei önkormányzati választást 60–40%-ban a 
Fidesz-KDNP nyerte.”

Nyitrai Zsolt hozzátette azt is: „köszönettel tartozunk 
Habis László polgármester úrnak, akinek a 13 éves polgár-
mestersége alatt Eger virágkorát kezdte el élni, hiszen soha 
ennyi pénz, soha ennyi fejlesztési lehetőség nem érkezett 
koncentráltan Egerbe. Olyan régi tervek és álmok tudnak 
ezek révén megvalósulni, mint az, hogy az M25-ös út révén 
összekötjük a várost az M3-as autópályával. Köszönettel 
tartozunk Habis Lászlónak azért is, mert rendezetten, ki-
váló anyagi helyzetben, nem üres kasszával adja át a várost 
az utódjának”.

Nyitrai Zsolt a jövővel kapcsolatban ugyanakkor megerő-
sítette: „az egrieknek tudniuk kell, hogy a várost ezentúl 
Jobbikos polgármester vezeti, aki mögött ott áll az MSZP 
és Gyurcsány Ferenc pártja, a DK. Övék a lehetőség és 
övék a felelősség. Az, hogy hogyan fejlődik, hogyan mű-
ködik a hétköznapokban a városunk, az innentől a Jobbi-
kon, az MSZP-n és a DK-n múlik. Ők kormányozzák Egert. 
Azt kívánom, hogy vezessék sikeresen Egert és legalább 
annyi eredményt érjenek el, mint az elmúlt években ne-
künk közösen sikerült. A Fidesz-KDNP képviselői helyben 
kisebbségben vannak, nem pedig ellenzékben. Mi nem azt 
az elvet követjük, mint amit az ellenzék országosan, hogy 
„minél rosszabb, annál jobb”. A város fejlődéséért és az eg-
riek jólétéért kívánunk a jövőben is dolgozni. Megvédjük 
az értékeinket és a közös eredményeinket, a jó dolgokban 
támogatni fogjuk a városvezetést.” (fotó: nemes róbert)

A JÖVŐBEN IS AZ 
EGRI POLGÁROKÉRT, 
EGER SIKERÉÉRT 
DOLGOZUNK!
Az új politikai felállásról, a jelenlegi helyzetről és a jövőről 
beszélgettünk Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízottal, 
Eger és térsége országgyűlési képviselőjével.
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Október 19-én szombaton vált jogerőssé az önkormány-
zati választás eredménye, így október 21-én dr. Holtzer 
Olivér, a Helyi Választási Bizottság elnöke összesen 17 
megbízólevelet adott át. 

Az újonnan létrejött grémium választókerületek szerint:
Mirkóczki Ádám – polgármester (Egységben a Városért 
Egyesület)
1. vk: Császár Zoltán (Egységben a Városért Egyesület)
2. vk: Komlósi Csaba (Egységben a Városért Egyesület)
3. vk: Sós Tamás (Egységben a Városért Egyesület)
4. vk: Farkas Attila (Egységben a Városért Egyesület)
5. vk: Kovács-Csatlós Tamás (Fidesz-KDNP)
6. vk: Juhász Ádám (Fidesz-KDNP)

7. vk: Berecz Mátyás (Egységben a Városért Egyesület)
8. vk: Oroján Sándor (Fidesz-KDNP)
9. vk: Keresztes Zoltán (Egységben a Városért Egyesület)
10. vk: Mirkóczki Zita (Egységben a Városért Egyesület)
11. vk: Minczér Gábor (Egységben a Városért Egyesület)
12. vk: Bódi Zsolt (Fidesz-KDNP)

Kompenzációs listáról bejutott képviselők:
Orosz Lászlóné (Fidesz-KDNP)
Lombeczki Gábor (Fidesz-KDNP), aki Martonné Adler Il-
dikó helyét vette át
Dr. Pápai Ákos (Mi Hazánk)
Dr. Pócs Alfréd (Egri Városvédők Egyesülete)
Földvári Győző (Egységben a Városért Egyesület)

Heves megyében 60%-os támogatottság mellett, a Fi-
desz-KDNP győzelmével zárult az október 13-i önkormány-
zati választás. A 15 mandátumból a kormánypárt kilencet, 
míg az ellenzék hatot szerzett meg. A 
részvételi arány a megyében 52,25 szá-
zalékos volt, ami az egyik legmagasabb 
az országban. Dr. Juhász Attila Simon, a 
megyei közgyűlés új elnöke köszönetet 
mondott azoknak, akik szavaztak, és el-
mondták véleményüket, illetve azoknak 
is, akik közreműködtek a választás lebo-
nyolításában. Hangsúlyozta: képviselő-
társaival közösen igyekeznek megőrizni 
az eddig elért eredményeket és válto-
zatlanul fejlődő pályán tartani a telepü-
lési önkormányzatokat.  

dr. Juhász Attila Simon közölte azt is, 
hogy a következő ciklusban alelnökként 
számít Szabó Róbert és Tóth Csaba mun-
kájára és tapasztalatára, majd bemutat-
ta képviselőtársait. A Fidesz-KDNP He-

ves megyei listáján jutott be a közgyűlésbe Szepesi Ádám, 
Csik Balázs, Kovács Béla, Kómár József, Rozmán Éva és Tuza 
Gábor.
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Megnyíltak a pályázatok a Nemzeti 
Együttműködési Alap forrásaira
Csaknem kétmilliárd forinttal emelkedett a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) forrásainak összege, melyre ok-
tóber elsejétől már pályázhatnak a civil szervezetek. A pályázati döntésekben bizonyos mértékig „tükröztetik” a 
kormány értékrendjét, filozófiáját, és az „álcivileket”, ahogy tudják, „kiszűrik” a rendszerből.

Újabb 22 terepjáróval bővült a halőri flotta
A horgászszövetség és további 17 sikeresen pályázó horgászszervezet kaphatott újabb 22 terepjárót.  A mostani beszerzéssel újabb jelentős lépés történt 
a több, mint 600 főt számláló rendészeti vizsgával is rendelkező hivatásos horgászszervezeti halőrzés rendszerének technikai és arculati fejlesztésében.

Nyitrai Zsolt, a Miniszterelnökség civil és társadalmi 
kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a kormány 
nevében köszönetét és tiszteletét fejezte ki a civil szer-
vezeteknek az általuk végzett színvonalas munkáért, ér-
tékőrző tevékenységükért. Elismerte azt is, hogy azok se-
gítik az állam és az önkormányzatok működését, sőt, sok 
esetben átvállalnak tőlük feladatokat.

2019-ben több mint 27 ezer szervezet kapott egyszá-
zalékos felajánlást, összesen 8,3 milliárd forintot. Ez az 
összeg az elmúlt időszakban folyamatosan nőtt, ami kö-
szönhető a magyar gazdaság jobb teljesítményének és ez 
által annak, hogy a magyar adófizetők jobban tudják tá-
mogatni a civil szervezeteket. 

Szalay-Bobrovniczky Vince a Miniszterelnökség helyet-
tes államtitkára arról beszélt, hogy idén 5,9 milliárd fo-
rintra lehetett pályázni a kormány által létrehozott NEA 
keretein belül, 2020-ra pedig ez az összeg már 7,7 milliárd 
forintra emelkedik. A jelentős növekmény részben annak 
tudható be, hogy a személyi jövedelemadónak az az egy 
százaléka, amelyet civil szervezeteknek adhatnak, de nem 
rendelkeznek róla, a Nemzeti Együttműködési Alapba ke-
rül. Így azt a civil szervezetek támogatására fordítják.

Hozzátette azt is: az összevont pályázatokat október 1. 
és november 8. között lehet beadni. A közösségi környezet 
kollégiumba november 4-ig, a mobilitás és alkalmazkodás 
kollégiumba november 5-ig, a nemzeti összetartozás kol-

légiumba november 6-ig, a társadalmi felelősségvállalás 
kollégiumba november 7-ig, az új nemzedékek jövőjéért 
kollégiumba pedig november 8-ig lehet pályázni. Novem-
ber 11-étől december 20-áig lesznek elérhetők az egysze-
rűsített pályázati kategóriák – 1,2 milliárd forint értékben 
–, amelyek esetében a támogatás összege legfeljebb 200 
ezer forint. Az összevont pályázatok esetében szakmai 
bírálat történik, míg az egyszerűsített pályázatoknál a 
keretösszeg erejéig szinte automatikusan, bírálat nélkül 
juthatnak a civil szervezetek támogatáshoz.

Kiemelte: jövőre megalakítják az Értékteremtő közössé-
gekért díjat, amelyet egy civil szervezet és egy civil sze-
mély kaphat meg.

Nyitrai Zsolt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda Kiemelt Társadalmi Ügyekért felelős mi-
niszterelnöki megbízottja köszöntőjében azt mondta: a több, mint félmillió főt számláló 
horgásztársadalom a jövőben is számíthat Magyarország kormányára. Kiemelte azt is, 
hogy kéréseiket és javaslataikat megvitatva 2010 óta egy sor olyan közös döntés szüle-

tett, amely szélesíti a horgászat lehetőségeit, egyszerűsíti az adminisztrációt, így érdem-
ben is segíti a horgászok mindennapjait.

Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke ugyanakkor fontos feladatként említette, hogy a jövő-
ben is hatékony, de együttműködő, a megelőzésre hangsúlyt fektető helyszíni ellenőrzés-
sel kell segíteni a horgászat és a horgászturizmus továbbfejlesztését. Hozzátette: a tech-
nikai támogatás mellett legalább olyan fontos a hivatásos halőri életpálya támogatása.

2016. január elsejétől megszűnt a kereskedelmi célú halászat a természetes vizeken, 
bűncselekménnyé minősítették az orvhalászatot, modern eszközökkel szerelték fel 
a Halőri szolgálatokat és a Magyar Horgászkártyával egyszerűbbé vált az ügyintézés. 
Jelentősen átalakult és feladataiban kibővült a Magyar Országos Horgász Szövetség 
(MOHOSZ), amely 2030-ig a legtöbb vízterület haszonbérlője lett valamint 2019. január 
1-től minden állami horgászjegy bevétele is a szövetséghez kerül. 2019-től a MOHOSZ 
központi szervezeti átalakulása is befejeződött, közfeladat-ellátó szervezetté vált, az ah-
hoz szükséges állami források egyidejű biztosítása mellett.

A regisztrált horgászok száma dinamikusan emelkedik – köszönhetően a horgász-
vizsga időközben ingyenessé vált rendszerének is. 2019 októberében már több, mint 
552  000 regisztrált horgász volt Magyarországon. Ez a szám 2,5 év alatt több, mint 
165 000 fős növekedést jelent.

Október közepétől az Eger felirat mellet egy újabb tu-
ristalátványosság, egy óriáskerék is díszíti a Gárdonyi 
teret. Egyelőre a város panorámáját, az adventi idő-
szak beköszöntével azonban a karácsonyi díszbe öl-
töztetett belvárost és a vásári forgatagot is megtekint-
heti madártávlatból az, aki felszáll az óriáskerékre. 
A szerkezetet Gay Krisztina, a Média Eger ügyvezető 
igazgatója adta át a közönségnek. Mint a megnyitón 
elmondta: a Média Eger Kulturma csoportja folyama-
tosan keresi a lehetőséget Eger város marketingjének 
fejlesztésére. Ennek jegyében igyekeztek olyan látvá-
nyosságot a városba csábítani, amire eddig még sem 
Egerben, sem egész Észak-Magyarországon nem volt 
példa. Innen jött az óriáskerék felállításának ötlete, 
amelyet a Habis László polgármester vezette önkor-
mányzat is örömmel fogadott. Helyismerettel rendel-
kezőként a Média Eger vállalta magára, hogy összekö-
tő szerepet tölt be az óriáskereket üzemeltető cég és 
az önkormányzat között. Segített a különböző enge-
délyek beszerzésében, a kivitelezés megszervezésé-
ben. A megnyitón elhangzott az is: a vidéki nagyvá-
rosok, Debrecen, Szolnok vagy Hajdúszoboszló után 
Eger is megérdemli, hogy egy különleges látványos-
ságnak adhasson otthont.

Az átadó után közvetlenül, majd még két napon át 
a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szak-
emberei tartottak gyakorlatot a Gárdonyi téren annak 
érdekében, hogy baleset esetén a leggyorsabban és a 
leghatékonyabban végezhessék el a mentést.

AMIRŐL BESZÉLNEK

ÓRIÁSKERÉK
Eger új turisztikai attrakciója a Gárdonyi téren

Sem Egerben, sem egész Észak-Magyarországon nem vendégeskedett még akkora óriáskerék, mint ami október közepétől 
a Gárdonyi téren várja a látogatókat. A harminc méter magas és ötven tonnás szerkezetről egyszerre nyolcvanan gyönyör-
ködhetnek Eger panorámájában és a hamarosan megnyíló, csodásan kivilágított adventi vásári forgatagban.
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„Kívánom, hogy Eger polgárai minőségi életet élhessenek”

TIZENHÁROM ESZTENDŐ  
A MEGYESZÉKHELY ÉLÉN

Beszélgetés Habis Lászlóval
Az október 13-i önkormányzati választásokon a szavazópolgárok többsége úgy döntött, hogy a megyeszékhe-
lyet nyolc esztendeig alpolgármesterként, majd 2006-tól a város első embereként szolgáló Habis László poszt-
ját a több ellenzéki pártot tömörítő, Egységben a Városért Egyesület jelöltjeként induló Jobbikos Mirkóczki 
Ádám vegye át. Milyen érzésekkel hagyja el a városházát Habis László? Hogyan értékeli a nevével fémjelzett 
időszakot? Miket sorol a sikerek közé, illetőleg mi miatt van – ha van – hiányérzete? Milyennek képzeli el a 
hétköznapjait? Egyebek mellett ezekről a kérdésekről faggattuk őt alig néhány nappal a választások után. 

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

PORTRÉ

– Most, amikor beszélgetünk, még egy hét sem telt el 
a voksok összeszámlálása óta, így még nagyon frissek az 
élmények. Milyen érzések kavarognak most Önben? Mi-
lyen gondolatok foglalkoztatják leginkább?

– Nyugodtan kijelenthetem – mondja Habis László –, 
hogy életem legutóbbi időszakának valamennyi napját, 
óráját és percét kitöltötte Eger vezetése, ami – többek kö-
zött – azt is jelenti, hogy nem „csupán” főállású polgármes-
ter voltam, hanem minden gondolatomat ez a tevékeny-
ség kötötte le. Ezzel most is így vagyok, hiszen leginkább 
az foglalkoztat, hogy mi lesz a sorsuk azoknak a folyamat-
ban lévő projekteknek, amiket már elindítottunk, avagy 
szerettünk volna megvalósítani. Példaként említhetem 
azt az elképzelésünket, amelynek révén új alapokra he-
lyeztük volna nemcsak az ipari park, de a város egészé-
nek elektromos ellátását. Mindezt kulcskérdésnek tartom 
a high-tech iparágak egri megtelepedése szempontjából. 
De ide sorolhatom a vasútállomás környékére tervezett 
közlekedési központot is – az úgynevezett intermodális 
csomópontot –, vagy éppen azt a kérelmünket, amelyet 
elektromos buszok próbaüzemére nyújtottunk be. Végül 
– de nem utolsósorban – azoknak a nagyszerű kollégáim-
nak a helyzete is foglalkoztat, akikkel hosszú-hosszú éve-
ken át együtt dolgoztunk a polgármesteri hivatalban és 
akiknek most megszüntették a munkaviszonyát. 

– Egy város vezetése nem pusztán rengeteg munkával, 
hanem óriási felelősséggel is jár. Érdekelne, hogy érez-e 
valamiféle megkönnyebbülést – elvégre összehasonlítha-
tatlanul kevesebb lett a teher –, vagy inkább csalódott? 

– Bár eleddig sosem volt olyan autóbalesetem, amelynek 
során kinyílt volna előttem a légzsák, kicsit mégis olyannak 
érzem ezt a szituációt, amelyben most vagyok. Az nagyon 
jól esik, hogy nap mint nap sok-sok elismerést kapok, le-
gyen szó személyes találkozásokról vagy elektronikus leve-
lekről. Mindez azt jelzi, hogy az egriek értékelik az általunk 
elvégzett munkát. Azt, hogy Eger ismertségét és elismert-
ségét, gazdasági erejét, valamint turisztikai látogatottságát 
sikerült növelnünk, értékeit gazdagítanunk. 

– 1990 és 1998 között alpolgármesterként, 2006-tól 
pedig egészen mostanáig polgármesterként vett részt 
Eger életének alakításában. Mai fejjel – tudva az összes 
nehézséget, buktatót – ugyanúgy igent mondana a fel-
kérésre, mint tette azt 1990-ben, illetve 2006-ban?

– Én 1990-ben dr. Ringelhann György hívásának tettem 
eleget. Ami egyébként a legjobbkor érkezett, hiszen ma-

NÉVJEGY

Név, foglalkozás: Habis László, leköszönő polgár-
mester
Születési hely, idő: 1952. 06. 20.
Iskolák: Gárdonyi Géza Gimnázium, Kereskedelmi 
és Vendéglátó-ipari Főiskola, Marx Károly, majd Bu-
dapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
Család: két gyermeke – László (1980), Helga (1983) 
– és három unokája van
Hobbi: sétálás, olvasás, zenehallgatás
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szerző: szecskó károly

GRÓF ESZTERHÁZY KÁROLY 
EMLÉKEZETE

Dr. Ternyák Csaba érsek úr kezde-
ményezésére, 2019. szeptember 
29-én felavatták Eszterházy Károly 
püspök szobrát – Kovács Jenő alko-
tását – az egri bazilika és az egye-
tem főépülete között megújult té-
ren.

Gróf Eszterházy Károly kétszáz-
húsz évvel ezelőtt, 1799. március 
15-én hunyt el. Utóélete, emléké-
nek ápolása már június 18-i gyász-
szertartásán elkezdődött. Temeté-
sén hervadhatatlan érdemeit Nová-
ky József kömlői plébános, a későb-
bi egri kanonok mindmáig időtálló 
magyar nyelvű gyászbeszédben 
méltatta, amely később nyomta-
tásban is megjelent. Halálának két 
évtizedes évfordulóján, 1819-ben a 
Tudományos Gyűjteményben „igaz 
tisztelői” megemlékeztek róla. 
1871-ben a Természettudományi 
Közlöny is méltatta Eszterházy Károly munkásságát. 

1875-ben Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter egri látogatása során felvetette Samassa József érseknek 
egy készítendő Eszterházy-életrajz tervét. A biográfia elké-
szítésére az 1880-as évek végén Kandra Kabos levéltáros ka-
pott megbízatást, de megjelenésére nem került sor. Marczali 
Henrik neves történész Magyarország története II. József korá-
ban (Bp., 1888) című, máig hasznosítható munkája, amelyben 
Eszterházy püspökről is írt, különös tekintettel az 1790–91-es 
országgyűlési szereplésére.

Bozsik Pál Az egri papnevelés története a XVIII. században 
1780-ig (Eger, 1910) című monográfiája, amelyben tüzetesen 
szólt arról, hogy mit tett Eszterházy főpásztor az intézet fej-
lesztéséért. Ebben az évben jelent meg az Egri Egyházme-
gyei Közlönyben Huttkay Lipót érseki könyvtáros Eszterházy 
Károly gróf, az utolsó egri püspök emlékezete című írása is. 

1925. december 13-án, a püspök születésének 200-dik év-
fordulója alkalmából a város díszközgyűlést rendezett, ahol 
Trak Géza polgármester méltatta érdemeit, majd Kriston 
Endre segédpüspök olvasta fel Szmrecsányi Miklós művé-
szettörténész Eszterházy Károly és a művészet című előadá-
sát. Veszprémy Dezső tanár előadta ünnepi ódáját, amelynek 
elhangzása után Breznay Imre, az érseki tanítóképző intézet 
címzetes igazgatója Eszterházy Károly gróf és Eger címmel 
tartott előadást. A polgármester elnöki zárszavában töb-
bek között  a következő indítványt tette, hogy állítsák visz-
sza a hatvani III. és IV. városnegyed régi elnevezéseit: „Alsó 
Károly-város” és „Felső Károly-város” névre. 1926-ban meg-
jelent a díszközgyűlés anyagát tartalmazó emlékkötet, s az 
Egri Egyházmegyei Közlöny publikálta Szmrecsányi Lajos ér-
sek Eszterházy Károly gróf emlékezete című beszédét.

1930-ban jelentette meg Bevi-
laqa – Borsody Béla Galánthay gróf 
Eszterházy Károly egri püspök által 
alapított egri egyetem csillagvizsgá-
lójának története 1762–1883 című 
dolgozatát, amelyben közreadta 
Eszterházy és Hell Miksa csillagász 
levelezését is.Szmrecsányi Miklós 
művészettörténész, több dolgoza-
tot tett közzé Eger művészetéről, 
különös tekintettel Eszterházy Ká-
roly építkezéseire. 

A második világháború utáni tör-
ténelmi változások nem kedveztek 
az Eszterházy-kutatásoknak. Az 
1960-as években a Heves megyei 
műemléki topográfia készítése so-
rán Soós Imre foglalkozott az egri 
egyetem felállításának tervével, 
amelynek eszméje Barkóczi Ferenc 
püspöktől származott. Soós bizo-
nyította, hogy az Eszterházy Károly 

által egyetemnek szánt líceumot nem Fellner Jakab, hanem 
Gerl József bécsi építész tervezte. Eszterházy Károly építke-
zéseivel ebben az időszakban foglalkozott kandidátusi disz-
szertációjában Voit Pál művészettörténész is Eger művészet-
földrajza és a közép-európai barokk címmel. 

Sugár István történész. Az egri püspökök története (Eger, 
1984) című művében olvasható Eszterházy-életrajz mindmá-
ig egyetlen korszerű biográfia a püspökről. A Kétszáz éves az 
Egri Főegyházmegyei Könyvtár 1793–1993 című emlékkönyv-
ben több neves szerző – Antalóczi Lajos, Bitskey István, Bosák 
Nándor, Iványi Sándor, Kádár László – foglalkozott Eszterhá-
zy munkásságával. Az Érseki Gyűjteményi Központ 1997-ben 
és 1998-ban Kovács Béla szerekesztésében több kötetben 
tette közzé Eszterházy Károly püspök egyházlátogatásának 
latin nyelvű jegyzőkönyveit.1990. szeptember 7-én a Tanár-
képző Főiskolán tudományos emlékülést rendeztek abból az 
alkalomból, hogy az intézmény felvette Eszterházy püspök 
nevét. 

1999-ben Eszterházy Károly püspök halálának 200. évfor-
dulója alkalmából az Érseki Gyűjteményi Központ Eszterházy 
Károly Emlékkönyvet jelentetett meg, amelyben a szerzők 
különböző nézőpontokból vizsgálták életművét: Antalóczy 
Lajos, Bán Péter, Bitskey István, Bosák Nándor, Kiss Péter, 
Kondorné Látkóczki Erzsébet, Kovács Béla, Löffler Erzsébet, 
Szecskó Károly, Tusor Péter.

2012. október 25-én Eszterházy Károly Egerbe érkezésé-
nek 250. évfordulóján konferenciát rendeztek az Eszterházy 
Károly Főiskola és az Egri Főegyházmegye szervezésében. 
Dr. Ternyák Csaba bejelentette, hogy megszervezik az Ester-
hazyanum Kutatócsoportot, amely feladatának tekinti Esz-
terházy Károly hagyatékának ápolását.

gam is azt gondoltam: egy egyedülálló lehetőségről, kihí-
vásról, egy nagy-nagy kalandról van szó. Ráadásul akkor 
már volt mögöttem vagy két évtizednyi tanulás, három 
diploma, nyelvtudás, nem szólva a munkatapasztalatról. 
2006-ban pedig az esélytelenek nyugalmával szálltam 
harcba a polgármesteri székért, elsősorban azon megfon-
tolásból, hogy az általam is preferált lokálpatrióta szem-
lélet ne tűnjön el a közgyűlésből. Anyagi megfontolások 
szóba sem jöhettek, hiszen az ember önkormányzati te-
rületen összehasonlíthatatlanul kisebb jövedelemre tehe-
tett szert, mint mondjuk a pénzügyi vonalon. A közszférá-
ban eltöltött időszak megfelelt mind a végzettségemnek, 
mind az emberi habitusomnak. 

– Ha azt kérdezném, mire a legbüszkébb a polgármes-
teri időszakából, mit válaszolna? Maradt-e Önben hiá-
nyérzet?

– Nagyon nehéz egy-egy sikert kiemelni, hiszen egy jó 
apa minden gyermekét egyformán szereti. Ezért inkább 
egy rövid listát sorolok fel. Ennek élén mindenképpen az 
M25-ös gyorsforgalmi út áll. Nem elsősorban azért, mert 
egy 75 milliárd forintos projektről van szó, hanem mert 
Egernek évszázados gondja a megközelíthetősége. Most 
viszont az új út helyzetbe hozhatja a várost, a térséget. 
Emellett szívesen gondolok a belvárosi közterületek, 
középületek rendbe tételére, legyen szó akár a Minorita 
templomról, akár a városházáról, és még hosszasan so-
rolhatnám. Aztán nagyon lényegesnek gondolom az ipari 
park fejlesztését, amelynek köszönhetően ezres nagy-
ságrendben létesültek új munkahelyek. Nem különben 
a turisztikai célú beruházásokat – elég, ha csupán a vár 
felújítását említem –, és akkor még egy szót sem ejtettem 
a Bárány uszoda újjáépítéséről vagy éppen a kerékpárút-
ról, amire szerintem egyre nagyobb szükség lesz, ugyanis 
családonként két-két autóval aligha lehet normális életet 
teremteni a városban. Ami a hiányérzetet illeti, az döntő-
en a jövővel kapcsolatos.

– Polgármesterként az ember – ha máshogy nem is, 
protokolláris okokból bizonyosan – egy seregnyi kiváló-
sággal találkozik. Kik azok, akikre mindig is emlékezik 
majd?

– Még jóval korábban – egy, a Gárdonyi Géza Színház-
ban bemutatott darabja okán – volt alkalmam fogadni 
Sütő Andrást, ami örök élmény maradt. De ugyanilyen 
felejthetetlennek tartom a Helmuth Kohl német kancel-
lárral, valamint Hans-Dietrich Genscher német külügy-
miniszterrel való találkozást. Aztán ott vannak a filmvilág 
kitűnőségei, így Illés György, Koltai Lajos és Zsigmond 
Vilmos operatőrök. Persze, sosem felejtem el a városhá-
za dísztermében dekázó Puskás Öcsit, a kitűnő humorú, 
szintén az Aranycsapathoz tartozó Buzánszky Jenőt, aki 
dedikált is nekem egy labdát. Eszembe jut még kitűnő 
egykori színművészünk, Bánffy György is, akit a ciszterek-
nél édesapám tanított, majd akinek én adtam át a dísz-
polgári címet. Az igazság az, hogy reggelig sorolhatnám 
azokat a nagyszerűbbnél nagyszerűbb embereket, akikkel 
a jó sorsomnak köszönhetően megismerkedhettem. 

– Ennyi év tapasztalatával a birtokában mit mondana, 
ha arra kérném, fogalmazza meg, nézete szerint melyek 
egy jó polgármester ismérvei.

– Ezt így nehéz megmondani, hiszen különböző stílu-
sú és felfogású városvezetőkkel találkoztam, akik a ma-
guk módján helyt álltak, sőt, sikeresek voltak. De – hogy 
ne kerüljem meg a kérdést – úgy vélem, kell egyfajta lé-
nyeglátás, nem kis munkabírás, kiegyensúlyozott, stabil 
lelkivilág. Én egyébiránt azokat kedvelem, akik nem a sa-
ját mániáikat akarják mindenáron megvalósítani, hanem 
jól felmérik az adott településen élők igényeit, a kitöré-
si pontokat, az esetleges veszélyeket, majd mindennek 
megfelelően alakítják ki a koncepciójukat, figyelemmel a 
lehetőségekre. 

– Ha történetesen egy polgármester-jelöltnek kellene 
jó tanácsot adnia, mire hívná fel a figyelmét?

– Talán arra, hogy mindenkor mérlegelje, egy-egy dön-
tés mit jelent a következő generációk számára. Tehát, ha 
úgy látja, hogy amit tesz, az jó a gyerekeink, az unokáink 
számára, akkor azt bátran merje képviselni. Ha viszont 
nem, úgy álljon el tőle. És még valami… Véges számú 
stratégiai célt kell kitűzni, magyarán fókuszpontokat kell 
találni. 

– Azon volt-e már ideje eltöprengeni, hogy a jövőben 
hogyan telnek majd a mindennapjai?

– Ilyen röviddel a választások után erre még nem igazán 
tudok felelni. Bizonyos fajta közéleti szerepet vállalok, 
ami – épp azon logika alapján, amiről az imént beszéltem 
– egy-egy ügy képviseletét jelenti. Már az elképzelésem 
is megvan. Természetesen nagyon fontosak számomra az 
unokáim, rájuk is nyilvánvalóan több időm jut majd.

– Mit kívánna a városunknak, az itt élőknek az elkö-
vetkező időszakra?

– Főként azt, hogy városunk legyen Észak-Magyaror-
szág fókuszpontja. Kívánom, hogy Eger polgárai minőségi 
életet élhessenek. Természetesen ez óriási kihívás, de ta-
lán éppen ezért érdemes érte dolgozni. Végül most, itt is 
szeretném megismételni azt a mondatot, amit a választás 
éjszakáján mondtam és ami szerintem nagyon jól össze-
foglalja mindazt, amiről most beszélgettünk. Így hangzik: 
élmény és megtiszteltetés volt számomra Eger jövőjét épí-
teni.
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„Kulcskérdésnek tartom az alázatot”
Programról és felelősségről Mirkóczki Ádám polgármesterrel

Mirkóczki Ádám azt mondja, egyáltalán nem zárta ki azt a forgatókönyvet önkormányzati választásokon, amely végül is 
bekövetkezett. Hogy miért? Találkozásunkkor erre a kérdésre is választ vártunk tőle, de kíváncsiak voltunk arra is, minek 
tudja be az ellenzék sikerét. 

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

– Négy nap telt el a választások óta. Még mindig az eufória 
határozza meg az érzéseit, avagy egyfajta rádöbbenés, hogy 
„mennyi munka, mekkora felelősség szakadt a nyakamba”? 
Hacsak nem készült fel minderre lelkiekben.

– Erre szerintem lehetetlen felkészülni – mondja Mirkócz-
ki Ádám. – Még örömre sem volt idő, olyan hirtelen követték 
egymást az események. Rögtön kiderült például, hogy egy 
seregnyi dolog már az én aláírásomtól függ, noha még meg 
kellett várni, hogy a választás eredménye jogerőre emelked-
jen. Azzal is tisztában voltam, hogy mind a hivatalban, mind 
az intézményekben dolgozók éreznek egyfajta egzisztenciális 
kiszolgáltatottságot, ami érthető emberi reakció. Ezért véltem 
fontosnak bejelenteni, hogy mindenki szakmai munkájára 
számítok, legyen bármilyen a pártszimpátiája. Ettől függetle-
nül ért kellemetlen meglepetés: egy olyas valaki felmondását 
találtam az asztalomon, aki jól ismer engem. Tudhatja, hogy 
nem az indulatok vezérelnek. Most ő vár gesztust tőlem az 
iksz havi végkielégítését illetően. Szóval találkozik ilyesmivel 
is az ember. A felelősségről annyit, hogy az a bizalom, ami a 
választáskor felénk irányult, félelmetes. Nem nyomasztó, csak 
épp megmutatja mekkora felelősség hárul ránk. 

– A felesége mit szól ahhoz, hogy ennyire megsokasodtak a 
tennivalói? Vagy a gyermekei, akik talán még kevesebbet lát-
ják majd.

– A feleségem tisztában van azzal, hogy amíg nem áll be egy 
automatizmus, sokat leszek tőlük távol. De már az is nagy do-
log, hogy ezentúl velük töltöm az éjszakákat, nem pedig Buda-
pesten, ahogyan az sokszor előfordult. A gyermekeim nyilván 
kevésbé látják át, hogy a mostani munkám mivel jár, igyek-
szem majd összehangolni a családi életet és a polgármesteri 
feladatokat.

– Miért döntött a politika mellett? Elvégre lehettünk volna 
például kollégák, hiszen a médiában is dolgozott. 

– Ez egy folyamat eredménye. Az korábban is világos volt 
számomra – nem véletlenül tanultam, majd műveltem az új-
ságírást –, hogy mivel a közélet érdekel, azzal akarok foglalkoz-
ni. Hogy ebből a politika világa lett, jórészt a sajtóban eltöltött 
időszaknak köszönhető. Amikor újságírói minőségemben 
találkoztam politikusokkal, ezerszer az eszembe jutott, hogy 
hát, ezt én sokkal jobban tudnám csinálni. A továbbiakat már 
az élet hozta: csatlakoztam az egyre inkább tényezővé váló 
Jobbikhoz, amelynek nem egy alapító tagját ismertem az egye-
temről vagy éppen a kollégiumból. Ez az út vezetett aztán az 
egri polgármesteri hivatalig.

– Mielőtt a jelenről és a jövőről beszélgetnénk, érdekelne, 
hogy minek tulajdonítja az ellenzék egri győzelmét?

– Az ellenfelünkkel nem igazán akarok foglalkozni, így csak 

NÉVJEGY

Név, foglalkozás: Mirkóczki Ádám, polgármester
Születési hely, idő: Eger, 1978. 06. 23.
Iskolák: Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, ELTE 
(szociológia szak)
Család: nős, felesége magyar–történelem szakos ta-
nár, akivel három gyermeket nevelnek
Hobbi: főzés, különösen a szabadtéri hússütés

egyetlen megjegyzést tennék: szerintem rengeteg hibát kö-
vettek el, amelyek egyike volt a gőg. El sem tudták képzelni, 
hogy veszíthetnek. Ami azért különös, mert én hónapokkal ez-
előtt tudtam, hogy bármelyik forgatókönyv is valósuljon meg 
– azaz, hogy veszítek, de miénk a képviselő-testület, nyerek, 
ám a közgyűlésben nincs többségünk, stb. –, a meccs nagyon 
szoros lesz. Ők ezt másként gondolták. Számomra viszont az 
EP-választás azt mutatta, hogy nincs többségük, és ha a polgá-
rok látják a tétet, plusz egy megfelelő programmal állunk elő, 
komoly esélyünk lehet. 

– Milyen polgármester szeretne lenni?
– Egyet kijelenthetek: hatalom ide vagy oda, nem fogok el-

szállni magamtól. A neveltetésemtől, az emberi habitusomtól is 
idegen a gőg, az arrogancia. A jó értelemben vett alázatot kulcs-
kérdésnek tartom, így ezt a magatartást várom el a mieinktől is. 
Nem szabad olyanná válnunk, mint azok közül elég sokan, akik 
most akár az országban, akár helyben kikerültek a hatalomból. 

– Milyen Eger-kép él a fejében? 
– Egy modern települést és egy lakosságbarát városházát 

képzelek el. Ez nem megy egyik napról a másikra. Eltökélt 
szándékom – ez a programom hangsúlyos eleme volt –, hogy 
nem egy személyben, de még csak nem is kizárólag a képvi-
selő-testülettel vezetem majd Egert. A döntésekbe az itt élők 
mindegyikét szeretném bevonni, aztán pedig a többségi állás-
pontot képviselni, függetlenül attól, hogy a politikai szekér-
táborok miként látják az adott kérdést. Ezt szolgálja majd az 
elektronikus népszavazás, illetve a közgyűlési felszólalások 
intézménye vagy éppen a polgármesteri fogadóóra. Az egriek-
nek látniuk kell: a sorsuk a saját kezükben van. 

– A programjában vannak olyan elemek, amiket afféle kö-
zérzetjavító intézkedéseknek gondolok: ilyenek, hogy az egri-
ek egy órát ingyen parkolhatnak a városban, illetve, hogy ne-
kik sem a helyi múzeumok és kiállítóhelyek, sem a kulturális 
események látogatásáért nem kell majd fizetniük. Úgy hiszem, 
mindezek elég gyorsan keresztülvihetők.

– Igen, és ezt is a szeretném. Emiatt tartottam fontosnak 
a vállalalásaim ismertetésekor megjegyezni – lényeges, hogy 
vállalásokról beszéltem, nem ígéretekről, ugyanis utóbbiak 
jócskán devalválódtak az elmúlt évtizedekben –, hogy azok 
között vannak rövid, közép- és hosszú távú célkitűzések is. 
Könnyű belátni, hogy nem azonos idő kell az ingyenes par-
kolás vagy a közgyűlési felszólalások bevezetéséhez, mint az 
elektromos buszok üzembe állításához, netán a laktanyai bér-
lakások kialakításához. Azt kell mondanom, hogy ami politi-
kai szándék kérdése, ott a lehető leghamarabb akarunk lépni, 
aztán fokról-fokra haladunk a többivel is. 

– Most, amikor beszélgetünk, alig egy-két napja polgármes-
ter. Milyenek az első élmények?

– Szó mi szó, rám férne egy kiadós alvás, hiszen a válasz-
tások éjjele óta csak alig pár óra ilyen „luxust” engedhettem 
meg magamnak. Most különben is húzós időszak van, hiszen 
zajlik az átadás-átvétel és ezen a téren is szeretnék igen ala-
pos lenni. Amit kiemelten fontosnak tartok, az a gördülékeny, 
gyors és békés átmenet. Az én politikai felfogásomba nem fér 
bele a bosszú, a leszámolás – és mindezt másoknak sem enge-
dem meg –, különösen, mert éppen azt szeretném-szeretnénk 
megmutatni, hogy lehet bánni másként is az ellenzékkel, mint 
tették azt az elmúlt években.
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A közelmúltban Egerszalókon rendezték meg a Magyar 
Üzemegészségügyi Tudományos Társaság XXXIX. kong-
resszusát. Az esemény nemcsak azért lehet emlékezetes 
dr. Verrasztó Ágnes főorvos számára, mert kollégáinak 
bemutathatta, hogy az általa szakmailag vezetett foglalko-
zás-egészségügyi szolgálat, a Prevenció Eger Kft. hogyan 
működik együtt a munkáltatókkal a munkahelyek kémiai 
biztonságáért, hanem azért is, mert a kongresszuson vette 
át a tudományos társaság főtitkárától és elnökétől a szer-
vezet legrangosabb elismerését, a Tóth Imre Emlékérmet.

Mint a főorvos asszony lapunknak elárulta, mintegy három 
évtizede tevékenykedik az egészségügynek ezen a speciá-
lis területén, amelyben mindenkor a prevenciót, vagyis a 
megelőzést tartotta a leglényegesebb feladatának. Bár vala-
mennyi orvos szeret gyógyítani, de igen könnyen belátha-
tó, hogy ha ezt vagy azt a betegséget sikerül megelőzni, az 
mindenki számára sokkal kedvezőbb, még ha utóbbi mun-
ka nem is feltétlenül olyan látványos, mint valamelyik kór 
legyőzése. Ezért is vélekedik úgy, hogy a preventív szemlé-
let döntő fontosságú.

A szakterületén az idők folyamán végbement változások-
ról elmondta: az, hogy az üzemegészségügy a ’90-es évek 
közepe táján foglalkozás-egészségüggyé változott, nem ki-
zárólag elnevezésbeli, hanem nagyon komoly tartalmi át-
alakulást is jelentett. Ez alapvetően a magyar gazdaságban 
bekövetkezett változásoknak volt köszönhető, így – egye-
bek mellett – egy seregnyi nagy állami cég megszűnésének, 
illetőleg kisebb magánvállalkozások létrejöttének. Az üze-
megészségügy főként a nagyvállalatok kiszolgálására volt 
berendezkedve, emiatt rengeteg foglalkozás a látókörén kí-
vül esett, azaz ellátatlan volt. Az átalakulásnak köszönhe-
tően egy jó ideje már a különféle foglalkozásokra koncent-
rálnak, vagyis egyetlen olyan munka sem létezhet, amely 
esetében ne vizsgálnák, hogy az azt végző egészségügyileg 
alkalmas-e a feladat ellátására. Míg az üzemegészségügy 
középpontjában a megbetegedett dolgozók gyógyítása állt, 
addig manapság – az egyes foglalkozások összes lehetsé-
ges kockázatának a felmérése után – az ilyen-olyan kórok 
megelőzése az elsőrendű cél. Ebben kitüntetett szerepe van 
annak az előírásnak, amely a munkáltatókat arra kötelezi, 
hogy minden létező munkakör esetében készítsenek egy 
úgynevezett kockázatértékelést. Ez azt jelenti, hogy szám-
ba veszik az adott tevékenység kockázatait – porártalom, 
vegyi anyagok, vibráció, zaj, fertőzésveszély, stb. –, így az-
tán a foglalkozás-egészségügyi orvos ezeknek megfelelően, 
célzottan állíthatja össze a vizsgálati protokollt. Minden-
nek a prevenció szempontjából kiemelt jelentősége van.

Ami pedig a kitüntetését illeti, dr. Verrasztó Ágnes a kö-
vetkezőképpen fogalmazott:

– Felemelő érzés, amikor az ember hosszú évtizedeken át 
végzett munkája ilyen pozitív visszajelzést kap, épp ezért 
rendkívül nagyra tartom ezt az elismerést. Különösen ér-
tékessé teszi a szememben az a tény, hogy előttem olyan 
jeles személyiségek vehették át a Tóth Imre Emlékérmet, 
akik valamikor a tanáraim voltak, akiktől rengeteget tanul-
tam. Az 1998-ban alapított emlékérmet első alkalommal az 
a prof. Ungváry György kapta meg, aki a szakterület egyik 
kiválósága, és akinek a könyve számomra is tananyag volt. 
Úgy hiszem, ilyen szaktekintélyekkel bárhol együtt szere-
pelni, nem mindennapi megtiszteltetés.

A hangsúly a foglalkozási ártalmak 
megelőzésén van

Dr. Tóth Imre Emlékéremmel ismerték el dr. Verrasztó Ágnes főorvos munkáját
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KÍSÉRLETEZÉS ÉS ÚTKERESÉS A 
BÚTORMŰVÉSZETBEN

Design a mindennapokban – A magyar formatervezés témájában nyílt kiállítás a Kepesben
Nem múzeumi raktárakból, hanem magángyűjteményekből előkerült bútorok, szőnyegek, plakátok és használati 
tárgyak alkotják a Design a mindennapokban című kiállítást. A magyar formatervezés 1920 és 1940 közötti idősza-
ka, vagyis a magyar bútorművészet útkereső és kísérletező korszaka adja a témáját Kepes Intézetben bemutatott 
tárlatnak, amely a budapesti Design Héthez is kapcsolódott, és november 30-ig látogatható.
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– Milyen stílusok találkoznak a kiállításon, mely irány-
zatok határozták meg elsősorban az alkotók munkáit, és 
hogyan kapcsolódnak az idén 100 éves Bauhaus-hoz?

Dr. Lipp Mónika Mária művészettörténész: – A szecesszió 
utáni, I. világháborút követő időszak a magyar bútorművészet 
útkereső, kísérletező kora. Létezett egy tradicionális forma-
kultúra, amely a népművészet hatása alatt állt, illetve ekkor 
még felfedezhetők voltak a 19. századi stílusok is. Ugyanak-
kor Nyugat-Európából már érkeztek olyan áramlatok, ame-
lyek kapcsán az alkotók funkcionalista vagy Bauhaus mo-
dern bútorok megalkotásával kezdtek foglalkozni. Emellett 
beindult a tömegtermelés is, hiszen korábban a legtöbb bútor 
asztalosműhelyekben készült. A kiállítás jól illusztrálja mind 
a két tendenciát. Akadtak olyan művészek, akik továbbra is 
ragaszkodtak a hagyományos, népiesebb, barokkosabb mű-
fajokhoz, és voltak, akik elkezdték a ma is használt bútorok 
elődjeit gyártani. Ilyen például Breuer Marcell (világhírű épí-
tész, formatervező, a Bauhaus egyik mestere) csőszéke.

– A kiállított bútorok esetében mekkora hangsúlyt fektet-
tek a funkcionalitásra? 
– Fontos szerepet kapott a funkcionalitás, amely igazán a 
Bauhaus-zal jelent meg. Az építész Molnár Farkas Magyar 
Iparművészetben megjelent, Az új fémbútorok című cikke 
szerint: „A mérnöki gondolkodás legalább akkora értéket 
jelent, mint a művészi formálás tehetsége. A célja az volt 
Brauer Marcellnak, hogy minden feleslegest, feltűnőt, formá-
lisat elkerüljön, a tárgy egyszerű, tiszta, átlátható legyen.”

– Mennyire szánták mindennapi használatra ezeket a tár-
gyakat, és ez milyen mértékben valósult meg a gyakorlat-
ban?
– A kiállításnak az a különlegessége, hogy ezek bútorok, 
szőnyegek és használati eszközök nem múzeumokból vagy 

múzeumi raktárakból kerültek ide, hanem több mint tíz ma-
gángyűjtőtől, tehát a 20-as, 30-as évektől egészen napjainkig 
használatban voltak. 

– Október 4-13-ig tartott a 16. Design Hét Budapest, ahol a 
formatervezés, a divat, a belsőépítészet és a tervezőgrafika 
is helyet kapott. Milyen központi témára fűzték fel a soro-
zatot, és Eger hogyan kapcsolódott a fesztiválhoz? 
– 2019-ben a Design Hét a flow, vagyis az áramlás tematiká-
jára épült, ehhez számos program kapcsolódott. Budapesten 
és vidéken is műhelybeszélgetésekre és -látogatásokra várták 
a közönséget. A szervezők idén elsősorban a balti államok al-
kotóinak munkáit hangsúlyozták – főleg a fiatal tervezőkre és 
a kortárs művészekre koncentrálva. Az észt, lett, illetve litván 
nemzet nagyköveti szinten is képviseltette magát a budapes-
ti megnyitón, a Hagyományok Házában. 

Eger először csatlakozott a programsorozathoz. Városszerte 
több előadásra, kerekasztal-beszélgetésekre, illetve fotó- és 
designkiállításokra várták a látogatókat. Ilyen például a De-
sign a mindennapokban című tárlat is, amely kapcsán ah-
hoz, hogy megértsük a jelenlegi tendenciákat, nagyon fontos 
megismernünk, hogy honnan indult a bútortervezés. A két 
világháború között nagy hatású és több évtizeden át megha-
tározó volt például az építész, iparművész, grafikus, tipográ-
fus Kozma Lajos és Kaesz Gyula építész, bútortervező, grafi-
kus, főiskolai tanár. Munkásságuk sok követőre akadt.

– Kiket céloz elsősorban a kiállítás?
– A tárlat az egri művészetszakos egyetemistákat is szeretné 
megszólítani. Érdekes lehet akár a mozgóképkultúra szakon 
tanuló hallgatóknak, ahogy az installációk között végigsétál-
va olyan érzésük támadhat, mintha egy Csortos Gyula vagy 
valamely két világháború közötti filmbe csöppentek volna. 
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szerző: szecskó károly

SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA
(1876–1919)

Mészöly Géza Bozsokon (később 
Balatonbozsok) született 1876. 
szeptember 8-án. Édesapja Sárbo-
gárdi Mészöly Gyula (1838–1935) 
nyugalmazott járásbíró, ügyvéd 
volt. Fia a katonai pályát választotta 
s 1892–1895 között elvégezte a Bu-
dapesti Császári és Királyi Gyalogos 
Hadapródiskolát. 1895–96-ban ha-
dapród tiszthelyettes volt Szatmár-
németiben, majd 1896 novembe-
rétől hadnagyként szolgált 1898-ig 
Miskolcon. 1899-ben Komáromban, 
majd 1901-ig ismét Miskolcon telje-
sített szolgálatot. 1901-ben Egerbe 
vezényelték és 1908-ig itt szolgált, 
rövid (1906 eleji) Kassai kitérővel. 
Egerben század-beosztásokban tel-
jesített szolgálatot. Időközben 1907-
ben egyhónapos, 1908-ban pedig 
hathónapos tanfolyamon vett részt 
Ausztriában. 1908–09-ben Iglón tel-
jesített szolgálatot. 1912-ben száza-
dossá léptették elő. 

Mészöly Géza sportlövőként részt vett az 1912-es olimpián, 
ahol hadipuska lövészetben csapata a tizedik helyen végzett. 
A svéd király olimpiai emlék ezüst érdemrendet adományozott 
neki. Az olimpia után kérte áthelyezését a 29. Honvéd Gyalog-
ezredhez, ahonnan kétévi szolgálat után az 1914-es mozgósí-
táskor csapatával az elsők között érkezett a szerb harctérre. 
1915 januárjában az orosz frontra került, ahol a Munkácsi Hon-
véd Gyalogezred 4. zászlóaljának parancsnoka lett. Katonáival 
a Kirlibaba nevű települést visszafoglalta az oroszoktól. Ekkor 
kapta meg a hadidíszítményes katonai érdemkereszt 3. osztá-
lyát. A háborúban tanúsított hősiességéért 1915 decemberében 
a Vaskoronarend 3. osztályát kapta meg. 1916-ban a Gypsar-
ka-hegycsúcs visszafoglalása a túlerőben lévő oroszoktól is az 
ő vezényletével történt, amellyel a zászlóalj részére kedvezőbb 
védekezési pozíciót biztosított.

 1916 júliusában fogságba esése után Szibériába a Tomszki 
hadifogolytáborba került, ahonnan sikerült megszöknie. Mi-
után elfogták, a még távolabb lévő Habarovszkba vitték. Ki-
használva az időközben 1917 októberében győzedelmeskedő 
bolsevik forradalmat ismét megszökött. Többszöri letartózta-
tása után Szentpéterváron és Berlinen keresztül tért haza 1918 
júliusában családjához Egerbe. Miután őrnaggyá léptették elő, 
az év októberében győzedelmeskedő polgári demokratikus 
forradalom kitörése után a nyugalom fenntartása érdekében 

a Nemzetőrség megszervezésével 
bízták meg. 

Időközben megnősült. Feleségül 
vette Meyer Teréziát. Házasságuk-
ból három gyermek (Agatha, Szilvia, 
Géza) született.

Mészöly Géza őrnagynak fontos 
szerepe volt Egerben az 1919. május 
1–3. között a polgári rend visszaállítá-
sáért vívott harcban. Megszervezte 
a fegyveres felkelést, amelynek cél-
ja a vörös uralom megdöntése volt. 
A megmozdulás május 1-jén sikerre 
vezetett és Egerben estére visszaállt 
a régi rend. A hatalmat újból átvevő 
Isaák Gyula alispán, Jankovics Dezső 
polgármester és Szita Mihály kato-
nai parancsnok május 2-án felhívást 
tettek közzé, amelyben tudatták a 
lakossággal, hogy a városi katonai 
parancsnokság a hatalmat átvette. 
A tanácsköztársaság helyi vezetői 
azonban Tormási Károly vezetésével 
terrorcsapatot küldtek Egerbe. Az 

ellenálló katonaság parancsnoka Mészöly Géza őrnagy a ter-
rorcsapat támadásának elhárítására Andornaknál elrendelte a 
vasúti sínek felszedését. A támadást nem sikerült meggátolni 
és Mészöly Gézának családjával együtt menekülnie kellett. Me-
nekülés közben bement a tihaméri vasúti őrházba, ahol az ott 
tartózkodó vöröskatona május 4-én hajnalban agyonlőtte. Az 
akkor már letartóztatott Szmrecsányi Lajos érseknek és titká-
rának, Kriston Endrének is megmutatták elrettentésül a vértó-
csát. Mészöly Géza földi maradványait az egri Grőber temető-
ben helyezték örök nyugalomra, a családi sírboltban.

1924. október végén emléktáblával jelölték meg a Rózsa 
Károly utca 8. szám alatti lakóházát. Az emléktáblán, amelyet 
a II. világháború után eltávolítottak a következő szöveg volt 
olvasható: „E házban lakott Sárbogárdi Mészöly Géza M. Kir. 
honvéd-őrnagy, ki 1919. május 3-án (Téves. Sz. K.) a tihaméri 
őrháznál a Kommün vörös terroristáinak golyójától vértanúha-
lált szenvedett – nemzeti ügyünk védelmében. Hálás kegyelet-
tel Eger város közönsége.” A rendszerváltás után, 1992-ben az 
Egri Városszépítő Egyesület új táblát helyezett el a házon. 

2019 május 4-én Mészöly Géza halálának 100. évfordulója 
alkalmából családja Bakosné Szanday Edit és dr. André Tibor 
vezetésével méltó megemlékezést szervezett tiszteletére a Lí-
ceum kápolnájában. Az ünnepség keretében emléktábláját és 
sírját is megkoszorúzták.

„A magyarság nem kalapdísz, hanem a szíve mélyében viseli a magyar, mint tenger 
csigája a gyöngyét. A magyarságunk érzése mélyen bent ég bennünk, hogy szinte ma-
gunk sem tudunk róla, mint a tűzhányó hegyek, amelyek hideg kőhegyek, de egyszer 
megmordulnak.”  (Gárdonyi Géza)

AZ EGRI VÁR NAPJA
A vár hőseire emlékeztek

Színes és elsősorban a gyermekeknek szánt programokkal készültek 
október 17-re, az Egri Vár Napjára a szervezők. Szándékuk szerint 
ezzel is igyekeztek közelebb hozni a dicső csata jelentőségét a diá-
kokhoz.

467 évvel ezelőtt, 1552. október 17-én egy napos, de hűvös hajnalon a 
vár 38 napja tartó ostroma véget ért. Erre, a siker és győzelem napjára 
emlékeznek 2002 óta minden évben az Egri Vár Napján, ahol ezúttal is be-
mutatókkal, rejtvényekkel várták az érdeklődőket. A szervezők szándéka, 
hogy a programok segítségével a mai kor diákjaihoz is közelebb hozzák 
ezt a történelmi jelentőségű eseményt. 

Ringert Csaba, a Dobó István Vármúzeum igazgatója a megnyitón azt 
mondta: a hősies diadal mindenkit hazaszeretetre nevel és arra, hogy ki 
kell állni az értékeink, a kultúránk mellett és meg kell azokat védenünk a 
mindennapokban is. 

Az Egri Vár Napján megkoszorúzták Dobó István síremlékét a Hősök 
termében és ezen a napon a Vármúzeumot és kiállításait is ingyenesen 
tekinthették meg az érdeklődők.

Világnap

Állati BemutatkoZoo
Az állatok világnapja alkalmából különle-
ges napra várták a kicsiket és nagyokat a 
Felsővárosba, a Nemzedékek terére. Az ér-
deklődők a Felsőváros Csillagai- Közösen a 
közösségért elnevezésű projekt keretében 
megrendezett programon találkozhattak 
többek között rágcsálókkal, madarakkal, 
háztáji jószágokkal, de még halakkal is. 

Állati BemutakoZoo-ra várták az érdeklődő-
ket a Felsővárosban, a Nemzedékek terén.  Az 
állatok világnapjához kapcsolódó programon 
mini állatkerttel és állatsimogatóval egyaránt 
készültek a szervezők. A rágcsálók, madarak és 
vízi élőlények mellett háztáji jószágokkal ta-
lálkozhattak a gyerekek. A szervezők azokra is 
gondoltak, akik már határozott céllal érkeztek 
a programra és az életüket a jövőben szeretnék 
egy állattal megosztani. Éppen ezért a családi 
napot örökbefogadási akcióval színesítették. 
A résztvevők ugyanakkor megtudhatták azt 
is, hogy egy nemzetközi konferencián merült 
fel az állatok világnapja létrehozásának ötle-
te és az, hogy ezt a napot Assisi Szent Ferenc 
halálának időpontjához, október 4-hez kössék. 
Az Állati BemutatkoZoo-t a Felsőváros Csilla-
gai- Közösen a közösségért elnevezésű projekt 
keretében szervezték meg.

Szépkorúak fesztiválja
Az időseket ünnepelték

Szépkorúak fesztiváljával ünnepelte idén már második alkalommal az idősebb generáció tagjait a Magyarok Vására. A ren-
dezvényen Eger és Eger környéki klubok, kórusok, tánccsoportok léptek föl.

A Magyar Vásár Kulturális Egyesület, a Nyugdíjasok Heves 
Megyei Szövetsége, az Ezüstidő Szabadidős Egyesület, illetve a 
Dobó Katica Nyugdíjas Szövetség idén már második alkalom-
mal rendezte meg a Szépkorúak Fesztiválját, hogy így ünne-
pelje meg az idősebb generációhoz tartozókat és köszönje meg 
nekik eddigi munkájukat. A fesztivál lehetőséget biztosított 
arra is, hogy bemutatkozhassanak a közönségnek az egri és 

Eger környéki klubok, kórusok, tánccsoportok. A színvonalas 
műsort a Kaptárkő Egyesület akciónapja egészítette ki, mellyel 
a lakosságnak az EU mezőgazdasági politikájával kapcsolatos 
tudatosságának és elkötelezettségének növelése volt a cél. Ezzel 
is elősegítve a helyi gazdák és a fogyasztók közötti kapcsolat ki-
alakulását, a rövid ellátási láncok felépítését, a helyben termelt 
élelmiszerek népszerűsítését.
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Az elmúlt évtizedekből csak több kisebb-nagyobb felújítás 
jutott az eszembe. A Hild József tervei által készített Bazil-
ka építése 1831-ben indult és öt évig tartott. A klasszcista 
stílusú épületet 1837 májusában szentelték fel. Hivatalos el-
nevezése egri Szent Mihály- és Szent János-főszékesegyház, 
egyben az egri főegyházmegye katedrálisa. A belső tér és 
az oltárok kialakítása, a freskók festése azonban még továb-
bi 120 éven át tartott. A kivitelezései munkák így lényegében 
1950-re értek véget. Közben, 1904 és 1909 között Nagy Virgil, 
műegyetemi tanár vezetése mellett esett át egy komolyabb 
rekonstrukción. A most indult, a kormány által is támogatott 
3,8 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően kívül-belül 
megújul majd az épület és környezete. A Bazilika felújítása a 
tervek szerint 3 évig fog tartani, miközben csak részlegesen 
lesz lezárva. A miserend ezen idő alatt nem változik. Viszont 
ezt követően sokkal többet kap majd a nagytemplomba be-
térő hívő és turista egyaránt.

– Nagyon ágas-bogas ez az egész munka – mondta kérdé-
sünkre Rudolf Mihály, a kiviteli terveket készítő építész, ve-
zető tervező, akivel végigjártuk a Bazilikát és környezetét a 
munkaterület átvételét követően. – Aki műemlékkel már fog-
lalkozott, tudja, hogy egy ilyen épület esetében létezik egy 
külső és egy belső környezet, annak használt és használaton 
kívüli részeivel, de az úgynevezett berendezés sem egysé-
ges, hiszen különböző korok lenyomataival lépten-nyomon 
találkozhatunk a templomban. Elég csak azt megemlíteni, 
hogy a korábban, a 18. században itt állt főszékesegyházból 
is vannak freskók, képek, míg a mezőkövesdi Takács István 
kupolafreskói 1949–50-ben készültek.

– Az alapot viszont Pyrker János László érseknek kö-
szönhetjük, aki úgy gondolta, hogy a híveknek és az 
immár érseki központnak [1804-től lett érseki központ 
Eger] egy impozáns nagytemplomra van szüksége.

– A Velencéből érkező [1827] pátriárka érsek nem akárki-
vel, hanem Hild Józseffel tervezteti a Bazilikát, de nem akárki 
a vezérművész sem, az itáliai Marco Casagrande, aki a szob-
rok nagy részét készítette. Az alatt a hét év alatt, (1831–37) 
amit lehetett, mindent megcsináltak. Viszont még évekig 
tartott, amíg befejeződött a nagytemplom építése. 

– Mi mindenre terjed ki ez a mostani felújítás? 
– Nemcsak építészeti, hanem művészeti megújuláson is 

átesik majd az épület és környezete. A hagyományos építé-
szeti rekonstrukció – pl. falak, vakolat, burkolat, tetőszerke-
zet, csatorna – mellett nagyon sok dolgot restaurálni kell. Ez 
éppúgy jelenti a kő, a fa, a fém és a festmények restaurálását, 
mint a műmárvány burkolatok megújítását. 39 különböző 
munkanem, az üvegművészettől a tárgyrestaurálásig dol-
gozik majd együtt a nagytemplom szépítésén. És akkor még 
nem is emltettük az orgonát, amit most nem kell felújítani, 
ellenben meg kell óvni majd a keletkező portól. Ez is komoly 
kihívás lesz. Érdekes, hogy a várban és az itt korábban álló 
plébániatemplom, majd székesegyházak története milyen 
régmúlt időkbe nyúlik vissza [lásd: keretes összeállításunk], 
míg ez a mostani Bazilika gyermeknek számít a maga 180 
évével. Mégis komoly nyomott hagytak rajta az évek. Komp-
lex felújítás a 20. század eleje óta nem volt az épületen. 

– Milyen további konkrét példákat említhetünk még?
– A turizmus szempontjából jelenleg a templom mindkét 

tornya használhatatlan. A déli, Lajosváros felé néző csak a sek-
restye felől közelíthető meg, így a látogatók előtti megnyitása 
nem lehetséges. Ellenben a belváros felé néző torony és an-
nak megközelítése megoldható. Ez annál is inkább érdekes 
lesz, mert ez volt a régi városi tűzőrség megfigyelő tornya. 
Ezt szeretnénk majd ismét megnyitni, látogathatóvá tenni. Az 
Érseki Levéltárban nagyon sok értékes adat van arról, hogy 
milyen volt az eredeti külseje és belső tere az épületnek. A 
Bazilika eredeti színe sokkal visszafogottabb volt. Ez az erős 
okkersárga 1981-től jellemzi az épületet. Sokkal szerényebb 
lesz az új külső. A közvetlen környezet is megújul majd. A falak 
mellett és azok közelében álló fákat – többségében magról 
kelt fenyőket – ezekben a napokban távolítják el, hiszen ezek 
gyökerei lényegében az épület alá – ahol altemplom is talál-
ható – vezetik a nedvességet. Ha valaki korábban körbejárta a 
Bazilikát, látott egy szép épületet, amelynek környezete nem 
túl szép. Véletlenszerűen berakott halszálkás parkolók, töre-

Több mint 100 év után 
MEGSZÉPÜL A BAZILIKA

A kivitelező szeptemberben átvette a munkaterületet, elindul az egri főszékesegyház, a Bazilika három évre tervezett 
felújítása. A munka a megrendelő, vagyis a római katolikus egyház, az egri érsekség jóvoltából már jóval korábban 
elindult, hiszen a tulajdonképpeni felújítást komoly tervezés előzte meg, amit a miskolci székhelyű Hadas Építész 
Mérnöki Művészeti Kft. nyert el. Nyáron, az Egri séták sorozatban már láthatták, hallhatták ezeket a terveket az 
érdeklődők. Most viszont a tetteken a sor – legalább három évig. 

SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN

EGRI FŐSZÉKESEGYHÁZ 

VÁR
Szent János székesegyház, majd katedrális (1568-ig, 
román, majd gótikus stílus)

VÁROS
a Hatvani kapu közelében, ahol most a Bazilika áll

Püspöki székesegyház
  Szent Mihály plébániatemplom (Épült 1310 előtt – 

1568, román stílus)
  Szent Mihály és Szent János templom (1568–1580. 

január)
  Szent Mihály- és Szent János székesegyház (1580. 

január – 1580. 06. 04.)
  Török mecset (1596–1687)
  Szent Mihály és Szent János székesegyház átépítés 

(1704–1727, barokk stílus)
  Szent Mihály és Szent János székesegyház javítás 

(1739–1742)
  Bontás (1820-as évek közepe)

Érseki főszékesegyház
Szent Mihály és Szent János főszékesegyház (Építés: 
1831. 03. 22. – 1836., klasszicista stílus)

Tervezte: Hild József
Szobrok: Marco Casagrande
Szentelés: Pyrker János László érsek (1837. 05. 06-07.)
Nagyobb felújítás: Nagy Virgil (1904–1909)

Basilica minor rang: VI. Pál pápa (1970. 03. 14.)

dezett aszfalt és elérett, hiányos lépcsők jellemezték. Hátul, a 
szentély mögött pedig a rézsűnek köszönhetően szinte ráfo-
lyik az esővíz az épületre, amit védenünk kell. A tervezői gár-
dában természetesen volt tájépítész is, aki végiglajstomozta 
az itt található fákat. Vannak, amelyek magról nőttek, ráadásul 
közvetlenül a fal mellett, van olyan, ami szép és megfelelő tá-
volságra van a faltól, de villám sújtotta és lesz olyan fa is, ami 

éppen megmaradhatott volna, de sokal szebbre 
tudjuk majd kicserélni. Az épület felújításával 
együtt a környezet, a kert is megújul. Egy nagy, 
6 méter széles körmeneti utat, az épületet körbe-
vevő mandorlát rajzoltunk a kertbe, amiben lesz 
zöldfelület és fák is.

Érdekesség, hogy a régi képeslapokon, kora-
beli fotókon ennek a körmeneti „övnek” látha-
tó egyfajta kezdeménye, ami az idők folyamán 
változott. Most visszakap valamit a régmúlt 
időkből így a Bazilika, miközben mindez a fala-
kat is védi majd a nedvességtől. A tervezéssel 
egyidőben elkészült a főszékesegyház lézeres 
szkennelése is, így most már mindenről milli-
méter pontosságú adatok állnak rendelkezésre. 
A nagytemplommal párhuzamosan az Érseki 
Palota felújítása is folytatódik, így újabb jelentős 
belvárosi térrész újul meg a közeljövőben.Eger Főszékesegyház (képeslap 1915-ből) forrás: hungaricana.hu
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KULTÚRA

APU, VEDD MEG NEKEM A VÁROST!  
FOMO – Megosztod, és uralkodsz

SZERZŐ: VERES PETRA

Az, hogy miként részegedik és aljasodik le egy gimnazista társaság rendszeresen hétvégente, erre ki hogyan reagál, 
és egy kiskorú lány megerőszakolása, illetve ennek videón rögzítése után egy apa-fia párbeszédben miként adható 
a „semmi extra” válaszul a „mi történt a buliban” kérdésre nem kellene, hogy generációfüggő legyen. Ami viszont 
az, az a hibák feldolgozása, fiókba söprése, vagy annak megértése, hogy a digitális lenyomatok kitörölhetetlenek, és 
a pörgő likeok, gifek világában nem lehet semmit meg nem történtté tenni.

A címben szereplő FOMO (fear of missing out) egy angol mozaik-
szó, amit a kimaradástól, lemaradástól való félelemre használ-
nak elsősorban a fiatalabb generációk tagjaival kapcsolatban. A 
mindent megosztani akaró tinédzserek hétköznapjait feldolgozó 
film életszerűen mutatja be az egyre türelmetlenebb korosztá-
lyokat, a tweeteken szocializálódott felhasználókat, akik már 
egy 10 mp-es hirdetést sem hajlandók végignézni az áhított tar-
talom előtt. A bemutatott netes fogyasztók azonban nemcsak a 
kínált produktumok élvezői, hanem a kapcsolataikban is hasz-
nálóként, kihasználóként kezdenek viselkedni.

A film technikailag is alkalmazkodik a Z-generációhoz, a saját 
tapasztalataikon keresztül mutatja be a szereplőket. A nézők szá-
mos mobilos felvételen keresztül követhetik a hősök szubjektív 
nézőpontját, vagyis az elkényeztetett, 
tizenéves budai zsúrfiúk ámokfutását 
a pesti éjszakában. A falka, ha igazán 
belelendül a „buliba”, végigzaklatja 
a várost, és minden létező kisebbsé-
get inzultál. Az a videómegosztókon 
trófeagyűjtő challenge-ekről készült 
felvételeket megosztó banda, ame-
lyik kedvtelésből hajléktalant táncol-
tat egy ezresért, és nem érzi, hogy ez 
miért megalázó a rászorulóval szem-
ben, soha nem fogja érteni, hogy hol 
vannak a határok, – ha léteznek még 
olyanok egyáltalán.

A FOMO-ban az iskolások közötti 
bullying is felmerül témaként a netes 
cikizéstől a megfélemlítésen át egé-
szen a fizikai zaklatásig. A gyerekek 
történelemtanárja, aki a megerősza-
kolt lány édesapja miután elő akarja 
állítani a lehetséges tettest, vagy leg-
alábbis nyomozásba kezdene, már a 
saját kollégájánál falba ütközik. A pe-
dagógusnak azonnal felhívják a figyel-
mét a hátulütőkre egy jól irányzott 
kérdéssel, miszerint „tudod, hogy ki ennek a gyereknek az apja?”  
A tanár egy reménytelenül elérhetetlen körbe nyúlna, ahol a jó 
tanuló, gazdag háttérrel rendelkező Gergő üzleti iskolába menne 
az USA-ba, és a vádak, még ha igazak is, útjában állnak a családi 
törekvéseknek.

A szereplők sokáig fel sem fogják, mi történt, és a tetteikért 
utána sem akarnak felelősséget vállalni. Az erre való igényt 
nem tapasztalták korábban, az eltusolást viszont sokkal inkább. 
Gergő haverjai segítőkészek és a „ha már megtörtént, mossuk 
le rólad” felkiáltással vetik bele magukat az eseményekbe. A 

bandatagokban mindvégig él egy saját igazság, egy énközpontú 
elképzelés a történtekről, ami kizárólag a szubjektív véleményü-
ket keretezi, a valóságot pedig ehhez alakítják. Mindvégig erősí-
tik, biztatják egymást, minden kétséget kizáróan kerülve a külső 
nézőpontokat. 

Az, hogy valójában erőszak történt, először a taxiban merül 
fel. A fiúkat a sofőr szembesíti, amikor arról tanakodnak, hogy 
a lány vajon csak részeg volt, vagy eszméletlen. A falka az első 
elítélő visszajelzést, és egyáltalán Gergő tettének tényként keze-
lését, hogy megerőszakolt valakit, amire a haverjai kifejezetten 
biztatták, először attól az embertől kapják, akitől egy végelát-
hatatlan antiszemita monológ után az a mondat is elhangzik, 
hogy „vannak jó zsidók is”. A sofőr bár először rájuk ijeszt, és 

a bíráló reakciójára szinte már éhezik 
a néző, végül kiderül, hogy csak vic-
celődik (elmondja, mit tenne azzal, 
aki hasonlót csinál a lányával… majd 
elneveti magát, hogy nincs is lánya). 

A fiúk nem igazán találkoznak a 
közvetlen környezetükben, baráti tár-
saságukban olyan kortársakkal vagy 
akár felnőttekkel, akikről példát ve-
hetnek, tanácsot kérhetnek, a szüleik 
pedig fel sem merülnek ilyen téren 
még ötletként sem.

Elsősorban a feltétlen bizalom hi-
ányzik a kapcsolataikból, így az aggó-
dósabb, a csemetéiben kevésbé bízó, 
gyengébb idegzetű szülők a film lát-
tán lehet, hogy soha többé nem fog-
ják elengedni a gyerekeiket egyedül 
sehová. Mert bár lehet legyinteni, 
hogy ez csak egy film, de a jeges vízzel 
önmagukat leöntő és a mosókapszu-
lát lenyelő, szakadék szélén vagy vo-
natsíneken szelfiző, -nem feltétlenül 
csak fiatalokat bevonzó- kihívások 
után nem meglepő a filmben szerep-

lők „szintlépései”. A példavételre pedig inkább jellemző, hogy a 
Z- után az Y-generáció is átveszi, és alkalmazza a fiatalabb kor-
osztályoknak szánt alkalmazásokat, lehetőségeket, sokszor a 
legminimálisabb kritikai érzék nélkül. 

A FOMO egy pörgő, színes korlenyomat, tele kortárs zenével és 
olyan helyszínekkel, emberekkel, amelyek és akik miatt mindig is 
vonzó város lesz Budapest. Hiszen, hogy is lehetne autentikusabb 
egy alter romkocsma, a haverjával ott kuporgó Beck Zoli nélkül…

FOMO – Megosztod, és uralkodsz
91 perc, 2019

Új felületkezeléssel a betegbiztonságért
Új, eddig világszinten is egyedülálló felületkezelési eljárással vette föl a harcot a kórokozókkal szemben az Egri 
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet. A cél, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kocká-
zatának csökkentése. Az eljárás segítségével a betegellátási pontokon, valamint a személyzet által leggyakrabban 
érintett területeken eredményesen föl lehet venni a harcot a kórokozók ellen, folytonosan biztosítva a felületeken a 
magas szintű higiénés környezetet.

BőveBB információ és az elfogadóhelyek listája: 
www.agriapark.hu

Az egri Markhot Ferenc Kórház számos megoldást alkalmaz párhuzamosan a fertő-
zések megelőzésére: ilyen például az új, belépő munkatársak kézhigiénés oktatása, 
vagy a dolgozók éves ismétlő jellegű oktatása. Az intézményben a tárgyi feltéte-
lek folyamatos rendelkezésre állnak: nincs korlátozva az alkoholos kézfertőtlenítő 
mennyisége, ugyanakkor a kórház szakemberei nyomon követik a fertőtlenítő sze-
rek, antibiotikumok felhasználását, hatásfokuk alakulását, a higiénés takarítást, a 
kórtermek megfelelő fertőtlenítését. A kórház munkatársainak szakmai versenye-
ket, továbbképzéseket szerveznek, előadások, publikációk készítésére ösztönzik a 
szakdolgozókat. Az egri kórház munkatársai büszkék arra, hogy olyan kórházban 
dolgozhatnak, ahol innovatív eljárásokat alkalmaznak és segítve érzik a fertőzé-
sek megelőzése érdekében folytatott tevékenységüket, éppen ezért fogadták 
nagy örömmel a Resysten Hungary Kft. innovatív technológiáját. A komplex pro-
jekt során – a világon elsőként – a Markhot Ferenc Kórházban az összes olyan felü-
let megkapta a Resysten tartós, fotokatalitikus védőbevonatát, mely az érintéssel 
történő fertőzések szempontjából kritikus, megszakítva ezzel a fertőzési láncot. A 
szolgáltatást 3 éves folyamatos szerződés keretében veszi igénybe az intézmény,  
amelyről a napokban számolt be a Reuters Hírügynökség is. A Markhot Ferenc Kór-
ház komplex megoldásokat alkalmaz a fertőzések megelőzése érdekében, támogat-
ja munkatársainak munkáját és a betegek egészégvédelmét. Az intézmény célja a 
biztonságosabb ellátás, a kockázatok csökkentése, a minőségibb ellátás biztosítása.
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ORSZÁGOS KÉKTÚRA
Árkon és bokron keresztül Magyarországon több mint 1100 km-en

Mindenkinek vannak az életében emlékezetes pillanatok. Házasság, gyermekszületés, különböző évfor-
dulók, netán születésnapok. Ezt igyekszünk a magunk módján megünnepelni. Most a saját példá-
mat hozom elő, amit bárkinek jó szívvel ajánlok. Én az 50. születésnapomat az Országos Kéktúra 
jelenleg 1167 km-es gyalogos távjának a befejezésével ünnepeltem Szarvaskőn, ott ahol 3 éve 
és 5 hónapja nekiindultam. Mit adott nekem, és mit adhat annak, aki vállakozik ennek a 
távnak a legyaloglásra? Ezt próbálom most leírni. Nehéz, mert nagyon sokrétű ez a dolog. 

SZERZŐ ÉS FOTÓ: TURAY ZOLTÁN

Véletlen, hogy majdnem napra pontosan 40 évvel azu-
tán, hogy a Másfélmillió lépés Magyarországon stábja, Roc-
kenbauer Pál vezetésével megérkezett az 1979-es Kék-
túra akkori végpontjára, az osztrák határhoz közeli Szent 
Vid-hegyre (október 15.), én is letettem az 1974-ben, még 
Zakopanéból kapott túrabotomat, a nyári meneteknél min-
dig velem levő ausztrál krikett kalapot, a hátizsákot a sok 
apró felszereléssel és bepecsételtem az OKT-igazolófüzetbe 
az utolsó bélyegzőt. Ami történetesen az első is volt, hi-
szen 2016. május 26-án Szarvaskőnél, az italbolt és ABC-
nél kezdtem meg a 3 évig és 5 hónapig tartó, keresztben, 
a hegyeken át vezető túrámat. Azt akartam, hogy a vége az 
50. születésnapomon, október 19-én legyen. Nos, megcsi-
náltam. Ahogy a Magyar Természetjáró Szövetség írja hon-

lapján, „Az Országos Kéktúra 1167 
km hosszú, 27 szakaszból áll, 152 
bélyegzőponttal. A túramozgalom 
1952 óta létezik, 1962 óta a Magyar 
Természetjáró Szövetség és jogelődjei 
koordinálják azt. Az utolsó, most átadott jelvény sorszáma 
a 6628-as. (http://www.kektura.hu)” Hamarosan én is be-
küldöm a füzetemet és az elbírálás után megkaphatom a 
sorszámozott jelvényemet. Valószínűleg 6600 és 6700 kö-
zött leszek, mint teljesítő. Lassan 70 éves az Országos Kék-
túra, ami nemcsak Magyarország, hanem egyben Európa 
első hosszútávú turistaútja. Mit adott nekem ez az élmény? 
Megpróbálom felvázolni néhány mondatban. 

Először is, sokkal jobban megismertem Magyarorszá-
got, hiszen 54 túranap alatt gyalogosan, keresztben végig 
mentem rajta. Amit eddig a vonat, a busz, vagy az autó ab-
lakából láttam, az most igazi valójában mutatkozott meg 
előttem az osztrák határon álló Írott-kőtől a szlovák határ-
nál található Nagy-Milicig, illetve Hollóházáig. Nagyon sok 
felejthetetlen élmény és új ismeretségek fűződnek ezekhez 
az évekhez. 

Tavaly a Vértesben egy székesfehérvári túratárssal, Mind-

szentpusztánál – egy kiadós eső után – majdnem letarolt 
bennünket egy szarvastehén a borjával. De szó szerint. Egy 
lépésre volt tőlünk, ott farolt ki előttünk. Láttuk a rémült 
szarvastehén szeme fehérjét! De a mi lábunk is földbegyö-
kerezett ám! Hogy nem vett észre bennünket? Meg hogyan 
nem vettük mi észre őket. Azóta is emlegetjük!

Idén a Gerecsében, Péliföldszentkereszten, egy német 
kéktúrázó hölggyel elegyedtem beszélgetésbe, akivel aztán 
két napig együtt mentünk Dorogig. Mint kiderült, május 
elején Írott-kőtől indult és június végére Budapestre akart 
érni, végig a Kéken haladva. Többnyire sátorban aludt és 
naponta 30 percet tanult a mobilja segítségével magyarul 
és esténként skype-on beszélt a férjével, aki tanár. Alap 
dolgokat a szállással, vásárlással, bemutatkozással kap-
csolatban el is tudott mondani magyarul. Kelet-Németor-
szágból származott, úgyhogy én is be tudtam vetni a régi 
NDK-s építőtáboros élményeimet. Biciklibalesetet szenve-
dett Németországban, elütötte egy autó, megműtötték, le-
százalékolták, nyugdíjazták, de neki kellettek a kihívások. 
Olvasott a magyar Kékről és elhatározta, hogy megcsinálja.

Vagy a másik véglet a terápiás céllal felírt OKT! Ugyan-
is egy luxemburgi túrázónak lényegében felírta az orvos!!!!, 
hogy egy hónapra vonuljon ki a közéletből, telefont heten-
te egyszer használhat és messze el kell hagynia a komfortz-
ónáját és országát. Így esett a választás a magyar Kéktúrára. 
Már csak egy magyarul tudó kísérő kellett. Ez pedig egy 
Luxemburgban dolgozó erdélyi magyar lány volt. Velük a 
Vértes és a Gerecse között, Szárligeten találkoztam.

Az esti fürdések a Balatonban; a hévízi pihenő, ahol a tó-
nál lényegében csak orosz szavakat hallottam; számtalan 
vár, kastély, templom, emlékmű, kilátó, különös természeti 
képződmények felkeresése, olyanok is, ahová nem hittem 
volna, hogy eljutok. És persze, az emberek. Lehet, hogy 
amíg el nem indulsz, nem igazán hiszel az emberek segí-
tőkészségében. De ha ezt a több mint 1000 kilométert nyi-Kilátás a Sas-kőról a Mátrában

tott szemmel, füllel és szívvel teljesíted, akkor szerintem 
helyreállhat az emberekbe vetett hited. Én már véglegesen 
„megfertőződtem”, úgyhogy megyek tovább! Megcsinálom 
a Kékkört, vagyis a Dél-Dunántúli és az Alföldi Kéket is! 
Javaslom kipróbálásra. Idősebbek is elkezdhetik, de a fiata-
loknak sem válik kárára.

forrás: www.kektura.hu
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DUNAKANYAR

Itthon az ősz százszínű táj,
indulj el, és rád talál!
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34 ÜZLET
AZ ORSZÁG MINDEN PONTJÁN!

TAKARÍTSON MEG

  ENERGIÁT!

BUKÓ
NYÍLÓ

REDŐNYÖK

RELUXÁK

ABLAKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

AJÁNLATUNK 2019.11.20-IG ILL. A KÉSZLET EREJÉIG TART, A KÉPEK ILLUSZTRÁCIÓK! AZ ÁRAK AZ ÁFA-T TARTALMAZZÁK!

EGYENESEN ÜZEMÜNKBŐL!

EGYENESEN ÜZEMÜNKBŐL!

DEKOR 
BELTÉRI 
AJTÓK

BELTÉRI AJTÓK

KARCVÉDETT

BELTÉRI 
AJTÓK

  FT

  FT

BOROVI 
BEJÁRATI AJTÓ

MŰANYAG 
BEJÁRATI AJTÓ

BEJÁRATI AJTÓK
LUC BELTÉRI AJTÓ

×

LUC BELTÉRI AJTÓ
×

  FT

  FT

LEMEZELT BELTÉRI AJTÓ ×

  FTÖnkéntes műszakokkal segítenek 
a ZF Hungária informatikusai

Rövid időre elköszöntek a monitoroktól, a billentyűzetektől, és kéziszerszámokat ragadtak a ZF Hungária Kft. egri 
informatikusai. Immár hagyománnyá vált, hogy évente egy munkanapon egri szociális és oktatási intézményekben 
szorgoskodnak, szebbé téve azok környezetét. 

A ZF Hungária Informatikusai a ZF IT Center Hungary szerve-
zeti egység keretében dolgoznak, egri és budapesti irodáik-
ban. Globális informatikai szolgáltatásokat nyújtanak a ZF 
konszern tagvállalatai számára, programokat fejlesztenek, 
módosítanak a megrendelő vállalatok igényeinek megfele-
lően. Munkájuk fontosságát és keresettségét jelzi, hogy a 
csapat létszáma évről évre dinamikusan nő, és jelenleg már 
meghaladja a száz főt. Az informatikusokhoz hasonlóan glo-
bális szolgáltatásokat nyújtanak a konszernen belül az egri 
beszerzők, konstruktőrök és kontrolling szakemberek is, vi-
lágszínvonalú teljesítményt nyújtva.

Őszi Csilla, a ZF Hungá-
ria Kft. ügyvezető igaz-

gatója hangsúlyozta: a 
vállalat kultúrájának 
alapvető eleme, hogy 
ne csak a város leg-
nagyobb munkál-
tatójaként, hanem a 

társadalmi élet szerep-
lőjeként is részt vegyen 

a térség életében, mások 
javára, hasznos célokért akar-

tak közösen dolgozni, így született meg az önkéntes 
műszak ötlete is. 

2017-ben a Benedek Elek óvodában, 2018-ban a Joó 
János tagóvodában, a Mlinkó István Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézményben, illetve a fü-
zesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskolá-
ban tartottak az informatikusok önkéntes műszakokat. 
Ezek keretében bútorokat festettek, játszótéri játékokat 
javítottak, kerítéseket renováltak, biztonságosabbá és 
szebbé tették a kisgyerekek környezetét. 

Idén a Markhot Ferenc megyei kórházba látogat-
tak el az informatikusok. Feladatuk az Eger-patak 
mentén húzódó támfal tetején található virágtartók 
gyomtalanítása, rendbe tétele, illetve az egyik alagsor 
kitakarítása volt. Az akciót szeptember 20-án hajtotta 
végre a mintegy negyven fős egri csapat. (X)

Minőségi
SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS, 

SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb  

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19 WWW.EGRIPROGRAMOK.HU

PROGRAMOK

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



A TE TÖRTÉNETED

TŰZTORONY JÁTSZÓHÁZ ÉS JÁTSZÓPARK

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

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

Cím: Eger, Tűzoltó tér 5. (belső udvar).
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