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2018 – Bendegúz és Anna éve
Heves megye idei első babái nem siettek a születéssel
Minden évben nagy várakozás előzi meg az ország első
újszülöttjét, természetesen Heves megye kórházaiban is
drukkolnak, hátha náluk lesz az első. Idén azonban nem
siettek az itteni anyukák és picinyeik sem.
Heves megye első babája 2018-ban egy kompolti családba
érkezett. Hegyi Botond Bendegúz január elsején, 9:18kor látta meg a napvilágot. A boldog anyuka elmondta,
a kisfiú érkezésével igazi nagycsaláddá nőttek, hiszen őt
már két testvére is várja otthon. A pici 56 centivel és 3900
grammal született, a nevét pedig az apuka után kapta, akit
barátai becéznek Bendegúznak.
Ha a megyei baba nem sietett, akkor az egri egyenesen
ráért, hiszen a kis Annára január 2-án 10:30-ig kellett
várni. A Szlahorek család első gyermeke császármetszéssel
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született, 47 centivel és 2450 grammos súllyal. A picit
már nagyon várta a család, úgyhogy egyáltalán nem
szomorkodtak, hogy nem ők az elsők az országban, inkább
annak örültek, hogy ő is és az anyuka is egészséges. Ahogy
szerencsére Bendegúz és anyukája is minden komplikáció
nélkül hagyhatta el a Markhot Ferenc Kórház szülészetét.
Ahol egyébként – mint azt Szegedi Erzsében sajtóreferens
elmondta – 2017-ben 1455 baba született, 72-vel több,
mint előző évben. Bízzunk abban, hogy 2018-ban még
több gyermekkel nő a megye és a megyeszékhely lakóinak
száma.
Heves megye első babáját Szabó Róbert, a megyei
közgyűlés elnöke, Annát és anyukáját pedig Martonné
Adler Ildikó Eger alpolgármestere is köszöntötte.

DINAMIKUS VÁROS, OPTIMISTA JÖVŐKÉPPEL
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„A KÖZÖSSÉGET SZOLGÁLTAM, MINDIG ÉS MINDENHOL!”

HARMINCÉVES A SZEDERINDA NÉPTÁNCEGYÜTTES

SZÁVU DALMA, AKINEK PAPÍRJA IS VAN AZ
ELHIVATOTTSÁGÁRÓL

24–25 / JUHÁSZVIN

A SIKER KULCSA A KITARTÁS ÉS AZ ÖSSZEFOGÁS

Búcsú Ernő bácsitól
Életének 90. évében, a közelmúltban elhunyt Nagy Ernő, egri festőművész. Ernő bácsi
1926. augusztus 28-án született Felnémeten. A Tanítóképzőt Egerben, a Képzőművészeti Főiskolát pedig Budapesten végezte el. Tanulmányait olyan kiváló mesterek irányították, mint Domanovszky Endre, Hincz Gyula, Szőnyi István, Barcsay Jenő és Pap
Gyula. 1953-tól élt és dolgozott Egerben. Egész életében tanított, az Egri Tanárképző
Főiskola Rajz Tanszékének megbecsült tanszékvezetőjeként vonult nyugállományba.
Egyéni, gyönyörködtető, humánusan kifejező művészetében a barokk Eger szépsége, hajdan volt egri emberek belső arculata tárul elénk, tájképei és csendéletei
a magyar paraszti világ eltűnőben lévő világát idézik, tárgyi motívumai már-már
jelképes jelentést hordoznak.
Eger Város díszpolgára és Pro Cultura Agriae díjasa, 2016-ban átvehette a Magyar
Arany Érdemkereszt kitüntetést.
Nyugodjon békében!
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HÍREK

SZAVAZZ A DOKTORODRA MEGÚJUL A PALOTA
Lehet egri is az Év háziorvosa, csak meg kell
írni, ha jók a tapasztalatai saját orvosával

Több százmillió forintból újul meg Eger egyik legszebb épülete, az egykori nagypréposti palota

DECEMBER 20.

DECEMBER 21.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szervezésében ismét
elindult „Az év praxisa a Kárpát-medencében” pályázat a felnőtt
és gyermek háziorvosok munkájának elismerésére. Az orvosokat
betegeik ajánlhatják a címre. A kiírók szeretnék, ha nemcsak az
lenne a hír, hogy a betegeiket elhanyagoló orvosok és nővérek a
magyar egészségügy szereplői, hanem az is, hogy a hivatásuknak
élő háziorvosok és nővérek vannak többen. Az ajánlásokat 2018.
május 10-ig várják a www.evpraxisa.hu oldalon.

A Bródy Sándor könyvtárnak helyet adó épületet gróf
Batthyány Ignác káptalani nagyprépost építtette, Fellner
Jakab tervei alapján 1774 és 1776 között. az építtető Batthyány Ignác azonban soha nem lakott benne, mert időközben
erdélyi püspök lett. Az impozáns épület hamarosan megújul,
több százmillió forintot költenek majd a szépítésére. A munkálatok idejére a könyvtár a volt helyőrségi klub épületébe
költözik majd, amelyet előbb még szintén felújítanak.

DÍSZES KÖRFORGALMAK EGER ÜNNEPI CSÚCSON
Elkészültek azok a tervek, amelyek közül több
is megvalósul majd a körforgalmak közepén.

Bár ilyenkor drágábbak a szállodák, Eger
mégis telt házzal várta a szilvesztert.

DECEMBER 29.

DECEMBER 31.

Az M25-ös úthoz elkészült körforgalmak, valamint a Kertész
utcánál építendő körforgalom központi szigetének díszítésére írt ki ötletpályázatot Eger önkormányzata. A helyezetteket
az Egri Borszalonon hirdették ki. A 25-ös főút és Kőlyuk út, és
a Kőlyuk út és a 2500 j. út csatlakozásánál is Tálas László, valamint Ficsor Enikő és Fajcsák Dénes tervei lettek a nyertesek.
A Kertész úti körforgalomnál, Pogonyi Tímea és Heilingné dr.
Demeter Marianna, a Kertész és Frank Tivadar utcainál Ferenc
András Máté lett a befutó.

Budapest után Eger volt a második legnépszerűbb úti cél
szilveszterkor a Szállás.hu adatai szerint. A szállásfoglaló
oldal közleménye szerint Budapest tavaly is az első volt, Eger
a negyedik helyről ugrott a másodikra. A tízes lista további
sorrendje: Hajdúszoboszló, Hévíz, Gyula, Pécs, Siófok, Miskolctapolca és Zalakaros. A külföldi úti célok listájának élén
Zakopane állt, Krakkót és Pozsonyt megelőzve, ezeket főként
síközpontok követték, többek közt Bialka Tatrzanska, Liptószentmiklós, és Újtátrafüred.

4 / EGRI MAGAZIN

ÁLDOTTAK AZ EGRI BOROK

TOVÁBB SZÉPÜL A STADION

Szent János napján felszentelték az Egri
borvidék legfrissebb évjáratának borait

Nemzetközi események megrendezésére is alkalmassá válik és a sportturizmusnak is jót tesz

DECEMBER 27.

DECEMBER 28.

Szent János apostolra, evangélistára emlékeztek december
27-én, és az Egri borvidék termését is megszentelték. A szertartást Csizmadia István plébános celebrálta. A szentmise után a
Líceumban Pál Sándor, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke értékelte az évjáratot. Elmondta többek közt, hogy
a klasszikus Egri Bikavér alapanyagból 165 ezer 482 mázsát szüreteltek 2017-ben, ebből superior és grand superior 27 ezer 595
mázsa volt. Összességében a termés mennyisége 10 százalékkal
több az előző évinél és a minőség is kiemelkedő.

2,4 milliárd forint értékű sportlétesítmény-fejlesztés
kezdődhet Egerben. A kormánytámogatást a Szentmarjay
Stadion és környezetének megújítására kapja a Borsodsport Invest Kft., együttműködésben a Eger Labdarúgó
Sport Kft-vel. A pénzből egy új fejépület és egy fedett lelátó épül a stadionban, amely így 3500 fős lesz, és megfelel
majd a MLSZ NB II-es licencfeltételeinek. Ezen túl az északi
sporttelepen az öltöző és lelátórendszer fejlesztésével
egy korszerű utánpótlás akadémiát is kialakítanak majd.

PÜSPÖKI NEGYEDSZÁZAD

500 DOBOZ SZERETET

25 éve szentelték püspökké dr. Ternyák Csabát. Az egri érseket köszöntötte Ferenc pápa is

Tizenkettedik alkalommal szervezett Egerben
cipősdoboz akciót a Baptista Szeretetszolgálat.

JANUÁR 6.

DECEMBER 23.

Püspökké szentelésének 25. évfordulója alkalmából, Vízkereszt
ünnepén hálaadó szentmisét mutatott be az Egri Bazilikában
dr. Ternyák Csaba érsek. A szentmise ünnepi szónoka Erdő
Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek volt. A
szentmise Ferenc pápa levelének felolvasásával kezdődött, a
szentatya gratulált eddigi tevékenységéhez, és további sikeres
szolgálatot kívánt. A jubileumon jelen volt dr. Veres András,
győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
elnöke, aki szintén méltatta az érsek eddigi munkáját.

Karácsony előtt négy gyűjtőponton várták a Egerben a cipősdobozba csomagolt karácsonyi szeretetcsomagokat. Nem is
hiába, hiszen közel 500 gyermeknek tudtak örömet okozni az
adakozó kedvű egriek segítségével. A csomagok olyan gyermekekhez jutottak el, akik családjuk anyagi helyzete miatt
nem részesülhettek volna igazi ünnepben, ajándékozásban.
De jutott belőlük az egri Családok Átmeneti Otthonába, a
Verpeléti Óvodába, valamint a Keresztény Élet Központ Egyesület és Misszió által javasolt gyermekeknek is.
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AMIRŐL BESZÉLNEK

EGER EGYSZERRE LESZ
TÖRTÉNELMÉRŐL NEVEZETES
ÉS MODERN VÁROSA
MAGYARORSZÁGNAK
Tervszerűen halad a Modern Városok Program végrehajtása Egerben, folytatódnak a városban a közlekedési fejlesztések és az M25-ös összekötő út munkálatai is, zajlik a Vár rekonstrukciója és készül az úszóközpont – jelentette ki
Nyitrai Zsolt Egerben, a felújított Városfal átadásán.

Jó ütemben, az elképzelések szerint
haladnak a kormánnyal 2015-ben
megkötött megállapodás alapján a
Modern Városok Program beruházásai – hangsúlyozta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége országgyűlési képviselője.
Mint elmondta, az év végén az egymilliárdos támogatásból elkezdődött
Eger közlekedési infrastruktúrájának
korszerűsítése, melynek során új útszakaszok, járdák, körforgalmak épülnek meg. Mindettől nem különíthető el a legnagyobb projekt, az Egert
az autópályával összekötő M25-ös
út építése. Évtizedes várakozás után
végre kijelenthetjük, hogy megvalósul a régi álom, a város és térsége
bekapcsolódik az országos vérkeringésbe.
Hozzátette: a munkálatok miatt
elkerülhetetlenek az ilyenkor szokásos kellemetlenségek, ezért köszönet
illeti a lakosságot türelméért és megértéséért.
A Modern Városok Program megállapodás további pontjai kapcsán
Nyitrai Zsolt szólt egyebek mellett
az intermodális tömegközlekedési
csomópont megvalósításáról, megtudtuk, hogy a 6 milliárdos beruházás
már a szakmai előkészítés szakaszában van. Beszélt a déli iparterület 350
millió forintos fejlesztéséről, az úszóés vízilabdaközpont kapcsán pedig
elmondta, hogy a támogatási szerződés most érkezett meg, a korábbi
1,6 milliárdos összegen túl újabb 7
milliárdos forrásról született döntés.
Így a Bárány uszoda és a parkolóház
megvalósítása is a program szerint
haladhat.
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A honatya hangsúlyozta: 2-3 éven
belül az említett beruházások elkészülte után, Eger új fénykorát éli
majd, nem csupán egyedülálló történelmi emlékeiről lesz híres, hanem
arról is, hogy ez a modern település
élhetőbb, vonzóbb életet kínál majd
lakosságnak és a turistáknak is.
Habis László, a megyeszékhely
polgármestere elmondta, hogy a
program egyik fontos pontja a Vár
felújítása, a munka pedig jól halad
ezen a helyszínen is. A nemzeti kastély- és várprogram keretében 1,5
milliárdnyi uniós forrást sikerült
megszerezni, amelyből a vár főbejá-

ratát és környékét, a zászlódombot
is felújítják. A 4,8 milliárdos hazai
forrásból pedig a Gótikus palota, az
északi bástyarendszer és a Provizori
palota is megszépülhet.
A most átadott városfal – amely
egy közel 57 milliós projekt – a beruházás-sorozat első megvalósult állomása: egy 16. illetve 17. században
épült városképi jelentőségű műemléki értéket sikerül megmenteni. A
140 méter hosszú szakasz rossz állapota miatt ez komoly feladatot adott
a kivitelezőknek, de a végeredmény
mindenért kárpótol: a városfal Eger
új látnivalója lesz.

ERŐS RENDŐRSÉG,

NAGYOBB BIZTONSÁG

Minél erősebb a magyar rendőrség, annál nagyobb a közbiztonság!
– hangsúlyozta Nyitrai Zsolt azon az egri sajtótájékoztatón, ahol elhangzott az is: a hatékony működés és a gyors reagálás érdekében 55
új korszerű és biztonságos jármű áll szolgálatba a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság kötelékében.

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége országgyűlési
képviselője elmondta: minél erősebb a rendőrség, minél korszerűbbek
az eszközeik, annál hatékonyabban tudnak dolgozni, mindez pedig erősíti az ország közbiztonságát.
Az elmúlt évek sikereként említette, hogy 2010 óta 7000-el több
rendőr teljesít szolgálatot hazánkban, ennek következtében a bűncselekmények száma csökkent, miközben a felderítettségi mutatók jelentős mértékben javultak. Az eredményességet tovább növelheti Heves
megyében is a most átadott több mint félszáz új jármű – fejtette ki az
országgyűlési képviselő.
Nyitrai Zsolt szólt a rendőrök életpálya modelljéről is, amely nagyban
javítja a személyi állomány helyzetét, ugyanis 2019-ig 50 százalékkal
nő majd a bérük.
A honatya külön is köszönetét fejezte ki a rendőröknek amiatt, hogy
az illegális migráció elleni küzdelemből is kivették részüket, s közreműködtek az ország határainak védelmében.
Czinege László r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány a járművek ünnepélyes átadásán szólt arról is, hogy a kormány a rendvédelmi
és a honvédelmi szervezetek használatában lévő, elhasznált, magas futásteljesítményű gépjárművek folyamatos felváltásáról döntött.
Mint hozzátette: a beszerzések első ütemében 2017 végéig a járőr
személygépkocsik amortizációs cseréje valósult meg, amelynek során
Audi, Volkswagen, Skoda, Mercedes és Suzuki típusú autók kerülnek
használatba. Ezzel a Heves megyei rendőrségi gépjárművek átlagéletkora 5,8-ről, 2,5 évre csökkent.
A megyei rendőrfőkapitány szólt arról is, hogy a környezetbarát, biztonságos, a legújabb vezetést segítő rendszerekkel felszerelt autók hatékonyabbá teszik a kapitányság tevékenységét, majd átadta az új autók
kulcsait szolgálatot teljesítő munkatársainak.

Isten Veled,
Klárika néni!
Decemberben elhunyt Kovács Istvánné, vagy ahogy mindenki hívta
szerte a városban: Klárika néni.
Régóta ismertem őt, az volt, aki
soha nem adja fel. Az egri közélet
szeretett alakja volt, olyan ember,
akit az egy értékközösséghez tartozók
országosan is ismertek.
Klárika néni és Pista bácsi ott
voltak mindenhol: ha kellett, a Kossuth, illetve a Dísz téren, a Polgárok
Házában vagy éppen az egri piacon.
Nehéz időkben és sikerben egyaránt.
Mindig önzetlenül, a nemes cél, a
polgári lét érdekében munkálkodott
Klárika néni.
Kedvességből, kitartásból, bizakodásból, munkából példát mutatott
mindenkinek. Nemcsak virágot adott
a polgároknak a piacon, hanem mosolyt és közéleti útravalót is. Generációk között volt Ő híd a mindennapokban. Büszkén mondhatom, hogy
a mi közösségünk volt a második
családja.
Egyszer csak azt vettük észre, hogy
már ritkábban jár a rendezvényeinkre, lassabban, nehezebben mozog. Pár
napja elment közülünk, azt reméltük,
hogy ez a pillanat nem következik be
és az egész csak egy múló rosszullét.
A kórházban még átvehette Orbán
Viktor miniszterelnök írásos üdvözletét, hiszen az ország első emberével
régi jó szövetségesek voltak.
Kedves Klárika néni! Nyugodj békében! Tavasszal külön gondolunk
majd rád! Köszönjük, hogy az életünk és Eger életének része voltál!
Nyitrai Zsolt
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Eger 2017

DINAMIKUS VÁROS,
OPTIMISTA JÖVŐKÉPPEL
Évértékelő beszélgetés Habis László polgármesterrel
SZERZŐ: ANTAL ANETT FOTÓ: NEMES RÓBERT

– A beszélgetésre készülve végiggondoltam, mi minden
történt Egerben 2017-ben, egyszerűen nem értem a végére. A rengeteg megvalósult fejlesztés, és hosszú távú
terv közül számomra, egriként, egy valami mégis kiemelkedik, ez pedig az Európa Kulturális Fővárosa pályázat,
amelynek a pályázati anyagát nemrég nyújtotta be a város. Városvezetőként is ennyire kiemelkedő eseménynek
látja?
– Valóban az volt az elmúlt esztendő egyik csúcspontja,
amikor befejeztük a munkát, és a pályázati anyagot eljuttattuk a minisztériumba. A kulcsszó a közösségépítés volt,
mégpedig minden szinten. A képviselők, a civilek, a városlakók, az Eszterházy Károly Egyetem, az egyházak éppúgy az ügy mellé álltak, mint a koncepció kialakításában
résztvevő egri és Egerhez kötődő művészek, alkotók, kul-

turális intézmények, önkormányzati és állami szervek. Ez
is jelzi, hogy megértették: a pályázat célközönsége Eger és
környékének lakossága, az egri emberek, az egri családok.
Többször hangsúlyoztam én magam is, hogy nem beruházásközpontú pályázatot készítettünk, hanem rögösebb utat
választottunk, amelyben az emberi-, művészeti értékek
újra fogalmazása és erősítése a központi cél. Nagy öröm,
hogy a pályázat kapcsán az első eredmény is megszületett,
hiszen megalakult az Eger Városi Ifjúsági Kórus.
– Eléggé a jövőbe kellett tekinteni ahhoz, hogy ez a
pályázati anyag összeállhasson, hiszen 2023 még mes�sze van, de már olyan irányelveket, fejlesztési terveket
kellett megfogalmazni a város kulturális életével kapcsolatban, amelyek akkor is meghatározóak lesznek és nem
elavultak. Ha bármit ki lehet emelni a pályázatból, Ön mit
emelne ki?

– Számba vettük azokat a hagyományokat és erősségeket, amelyekkel Eger büszkélkedhet. Ezeket az elmúlt évtizedekben, évszázadokban hozták létre az egriek és az itt
élő, különböző nemzetiségek képviselői. Eger a szó nemes
értelmében mindig is befogadó város volt, és sokat kapott
többek közt az olasz kőfaragóktól, az osztrák festőművészektől és másoktól, akik az épített örökségünket létrehozták. Azért kezdtem ezekkel a hagyományokkal, mert idén
emlékeztünk meg Bakó Ferenc etnográfus, muzeológus
századik születésnapjáról és kiadtuk hasonmás kiadásban
az Egriség című kis tanulmányát, amelyben kiválóan bemutatta ezeket az évszázadok alatt létrejött értékeket. Úgy
hiszem, a pályázatunk többek között azt is tükrözi, hogy
ezek a kincsek ma is élnek, ma is elérhetőek Egerben. Igaz
ez az értékgazdagság a nemzetközi kapcsolatainkra, testvérvárosi együttműködéseinkre, s megmutatkozik abban
is, hogy csaknem mindegyik Budapesten működő európai
kulturális intézettel együttműködési megállapodást írtunk
alá az „EKF 2023” pályázatunk kapcsán. Hasonló megállapodást kötöttünk év végén a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal és tizenkét környékbeli településsel. Hasonlóan
fontosnak tartjuk a művészeti és közművelődési intézményeink szerepét, értékteremtő munkásságát. Az egyik
stratégiai célunk az, hogy a számítógépek és okostelefonok
korában olyan programokat valósítsunk meg az egriek, környékbeliek, honfitársaink és egész Európa számára, melyek
versenyképesek a digitális világgal.
– Hiszünk abban, hogy Eger Európa Kulturális Fővárosa lehet, de azt gondolom, a pályázatot megelőzően is
elmondhattuk büszkén, hogy egy nagyon gazdag kultúrájú városban élünk, és ezt a 2017-es év programkínálata
is alátámasztja. Tudatos törekvés ez a városvezetés részéről?
– Mindig is az volt, s új hagyományok születését is
örömmel támogatjuk, mint például az augusztus 20-i Szimfonik like, a bábszínházi találkozó, vagy bor-gasztronómiai
események sora a Csillag fellövéstől a Borszalonig. Beérett a hosszú távú törekvéseink közül is jó néhány, s ezek
közül is talán a legfontosabbak a büszke egriek számára a
várbeli fejlesztések, így a kazamata rendszer megújítása, a
Szép-bástya rekonstrukciója, vagy a várfalsétány létrejötte. Ezek már a turisztikai vonzerőnk javítását is szolgálják,
ahogy olyan nagyszabású rendezvények is, mint a Bikavér
Ünnep, vagy a már nemzetközileg is jegyzett Eger Advent.
Elmondhatjuk, hogy nyolc éve minden esztendőben nőtt a
városunk iránti érdeklődés, a vendégéjszakák száma. A 23
megyei jogú város között őrizzük a vezető pozíciót, s ebben a kulturális motivációjú turizmus mellett szerepe volt
a sporteseményeknek, valamint a konferenciaturizmusnak is. Egerben volt tavaly a Közgazdász Vándorgyűlés, egy
olyan komplex közlekedési konferencia, amely a közlekedési ágazat egészét és minden területét felölelte. Ezzel nem
csak turisztikai célpont jellegünk erősödött, hanem ennek
van közéleti jelentősége is.
– Az attrakciók mellett a turisztikai vonzerőt a megközelíthetőség is befolyásolja. A közlekedés terén is nagy
fejlesztések kezdődtek el 2017-ben. Folytatódnak ezek a
munkák?
– Természetesen. A kormányzattal kötött a Modern
Városok Program megállapodás első pontja, az M25-ös út
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megépítése éppen most, a szemünk láttára válik valósággá.
Öröm látni, hogy az építkezés ütemesen halad. Egy országos, kérdőíves felmérésünkre válaszolva minden harmadik budapesti, és minden harmadik felsőfokú végzettségű
megkérdezett azt mondta, ha ez az út megépül, gyakrabban
látogat majd Egerbe. Az M25-ös ügye hihetetlenül fontos
számunkra az ipari beruházások miatt is. Szisztematikusan, 4-5 éve dolgozunk azon, hogy lehetővé váljon egy több
tíz hektáros ipari park bővítés és 2017 tavaszán jelentette
be a legnagyobb egri iparvállalat, hogy több mint 30 milliárdos fejlesztést valósít meg a városban. Ezt a beruházást
és a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket a kormány
kiemeltté nyilvánította. Mi, mint önkormányzat, több mint
másfél milliárd forintnyi uniós forrást fordítunk arra, hogy
utat, közműveket építsünk. Menet közben a kormány ezt
egy 350 milliós kötelezettségvállalással megerősítette és
mi magunk, önerőből több százmillió forintot fordítottunk
a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekre. Aki látja a
helyszínt, az érzékeli, hogy ott fejlesztünk, ahol a legközvetlenebb kapcsolat alakul ki az autópályával.
– A Modern Városok Program több eleme milyen stádiumban van?
– Örömmel mondhatom, hogy a vár esetében egy másfél
milliárdos turisztikai csomag kivitelezésének közbeszerzési eljárása most kezdődik el. A másik, hazai költségvetési forrásból felhasználható elem esetében a tervezés
közbeszerzése zajlik. Ez azt jelenti, hogy ütemesen halad
az előkészítés e téren. Fontosnak tartom, hogy a városfal
rekonstrukció tavalyi év végén befejeződött, s egy jelentős
épület bontásával átalakult a vár központi tere, valamint
meghatározó jelentőségű ásatások is lezárultak 2017-ben.
– Jó híreket hallhattunk az intermodális csomóponttal
kapcsolatban is.
– Megállapodás született a közlekedési államtitkársággal, hogy az előkészítést el tudjuk kezdeni. Ez egyébként
számos egyéb közlekedési fejlesztéshez kapcsolódik. Reményeink szerint idén elindul a Kertész utca, a Mekcsey
utca fejlesztése és a Csiky utcai csapadékvíz-elvezetés és
útfejlesztés is. Év végén írtuk alá az Államkincstárral azt a
több mint 2 milliárdos keretmegállapodást, amely tartalmazza például a Sas út majdani, teljes átépítését. Emellett
kerékpárút- és járdaépítést tervezünk a Kistályai úton. A
város egészét érintően elmondható, hogy javulnak a közlekedési feltételek. Sokat lendített ezen az egymilliárdos
kormányzati forrásból elindított programunk: ősszel 20
helyszínen dolgoztak a kivitelezők, olyan jelentős utcák
újultak meg, mint a Barkóczy, az Almagyar és Kossuth utca
(a Megyeházáig) de hosszan sorolhatnám az eredményeket
Felnémettől Lajosvárosig. Ez évben további 550 millió forint felhasználásával 10 nagyobb projektet valósítunk meg
városszerte.
– Mindezek mellett elkészült, elindult néhány fejlesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
forrásaiból is. Melyeket tartja a legfontosabbnak?
– A 2017-es esztendőben elsőként a Napsugár utcai orvosi rendelők felújítása valósult meg, valamint a Bervában
zajlik egy nagyobb közterületi fejlesztésünk. Remélem,
2018-ban a város naperőműve is a megvalósítás szakaszába
lép. Összességében mintegy 14 milliárd forint áll rendelEGRI MAGAZIN / 9

kezésünkre a TOP-ban, itt a munkába járást, a közlekedést
segítő, egészségügyi és szociális célú beruházásokról, a
munkába állást segítő programról, valamint a kulturális és
civil tevékenységet támogató fejlesztések soráról van szó.

hiánypótló, karitatív, közösségteremtő, tehetséggondozó
munkáját és az Egri Civil Kerekasztal működését is. Velük
együtt megvalósítható az a cél, hogy Eger mindenkor egy
élhető és egy jól összefogott város legyen.

– Ez a rengeteg fejlesztés nagy figyelmet igényel az önkormányzat részéről is, miközben a hivatal napi ügyei is
megoldásra várnak. Hogyan értékeli a hivatal munkáját,
fel tudtak nőni a kihívásokhoz?
– Néha azt gondolják az emberek, hogy az önkormányzatban csak hatósági ügyintézés zajlik, akták születnek a
hivatalokban. A munka igen sokrétű: kollégáinkra rengeteg
feladat vár műszaki, pénzügyi, jogi, szociális, kulturális és
egyéb területeken. Örömömre szolgál, hogy a hivatal lakossági megítélésében 85% fölötti az elégedettségi mutató,
ami jól végzett szakmai munkára és jó hozzáállásra utal.

– Hogy látja, milyen irányt vett Eger, merre tart a város?
– Nagyon remélem, hogy az egriek is úgy érzik: Egerre
a dinamizmus a jellemző. A munkahelyteremtő törekvéseink eredményre vezettek és az ellátó rendszerek - a
gyermekintézményektől az idősgondozásig – biztonságot
adnak az egri polgárok mindennapjainak. Sokat tehetünk
még közösen a városunk jövőjéért, de optimizmussal és
hittel tekinthetünk a jövőbe.

– A hivatali szakembereken, a Közgyűlés tagjain kívül
több külső szervezet is komoly munkát végzett. Őket hogyan tudja segíteni a város?
– Több fejlesztésben, hosszú távú koncepció kialakításában is komoly segítségünkre vannak a különböző szakmai szervezetek, kamarák, sport- és civil szervezetek. Ilyen
volt a már említett Kulturális Főváros projekt, a kapcsolódó
kulturális- és közösségfejlesztési stratégia, a Dobó István
Vármúzeum középtávú stratégiája, a városi mobilitási tervünk, a vagyongazdálkodási koncepciónk, de a gyermek- és
ifjúsági koncepció is. Természetesen igyekszünk a lehetőségeinkhez mérten támogatni a munkájukat, csak a sportszervezeteknek több mint 200 millió forint támogatást
juttattunk. Számos eszközzel segítjük más civil szervezetek
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– Melyik volt a legemlékezetesebb esemény az Ön számára a 2017-es évben?
– Izgalmas kérdés. Talán azt az estét említeném, amikor
a büszke borbarátokkal együtt megünnepelhettük a várban, hogy az Egri Bikavér az első magyar vörösbor hungarikummá vált. Jelen volt Fazekas Sándor miniszter úr és még
egy kis tűzijáték is kerekedett a zászlódombon. Az ilyen
események a lokálpatriotizmus és az összetartozás érzését
erősítik bennem.
– Akkor csak azt tudom kívánni Önnek minden kollégám nevében, hogy még sok-sok ilyen élmény legyen az
életében és kísérje siker a 2018-as esztendőt is. Köszönöm a beszélgetést.
– Köszönöm a lehetőséget és mindenkinek áldott, boldog Újesztendőt kívánok.

„Máriát követve nem tévedhetsz el! ”
(Szent Bernát)
szerző: szecskó károly

DR. ANTALÓCZI LAJOS
(1947–2000)
Antalóczi Lajos 1947. október 20-án született Tiszaeszláron. Az
esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban érettségizett, s felvették az Egri Hittudományi Főiskolára. 1972. április
3-án szentelték áldozópappá. Káplánként szolgált Demecserben, Nyíradonyban, Kisvárdán, Kunszentmártonban és Egerben (1976-1982), a Nagyboldogasszony
plébánián. Beosztását megtartva 1978-tól
segédkönyvtáros lett a Főegyházmegyei
Könyvtárban. Főpásztora 1982-ben plébánossá nevezte ki a Kisboldogasszony plébániára. Ugyanebben az évben főkönyvtárosa, majd Iványi Sándor halála után, 1983tól igazgatója lett a könyvtárnak. Az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen 1979–1982
között elvégezte a könyvtárszakot. Szakdolgozatát továbbfejlesztve summa cum
laude minősítássel doktori címet szerzett.
Disszertációját Az Egri Nyomda Rt. története 1893-1949 címmel a Heves megyei Levéltár 1986-ban megjelentette.
Plébánosi kinevezése után nagy lendülettel fogott a Kisasszony temetőben lévő
kápolna külső és belső felújításához, amelynek eredményeként az épület, mintegy kis
ékszerdoboz ékeskedik Isten dicsőségére.
Dr. Seregély István érsek 1992 augusztusában a Kisboldogas�szony kápolnát engesztelő kápolnává szentelte fel.
A könyvtárban sikerült kedvezőbb feltételeket teremtenie a
munkavégzéshez. A Művelődési Minisztérium rendszeres támogatásával lehetőség nyílt egy újabb főállású könyvtáros alkalmazására. A szükséges technikai eszközöket személyes jó kapcsolata révén a Német Szövetségi Köztársaságból, Rottenburg
Egyházmegye ajándékaként kapta meg a könyvtár. A korszerű
fénymásoló és sokszorosító akkor különlegességnek számított.
A kétszáz éves barokk könyvtárterem könyvállományának és
berendezésenek korszerűsítése is megtörtént. Az 1980-as évek
végén a politikában bekövetkezett pozitív változások sosem látott lehetőséget nyitottak a gróf Eszterházy Károly által alapított
könyvtár számára. Antalóczi atya élt is ezzel, s közvetlenül Glatz
Ferenc művelődési miniszterhez fordult támogatásért. A miniszter ismerve az egyházi könyvtárak kulturális jelentőségét, lehetővé tette, hogy visszakapják az államosítás során elvett termeiket.
1982. március 7-én III. osztályú tudományos könyvtárnak minősítette a bibliotékát, amellyel tovább bővült a könyvtár szerepe.
A Főegyházmegyei Könyvtár létrehozásának kétszázadik évfordulója alkalmából tudományos konferenciát szervezett, 1993.
szeptember 7-én Eszterházy Károly emlékezete címmel. Számos
nagyszerű előadás hangzott el, ahol ő az Egri Főegyházmegyei
Könyvtár megalakulásáról, működéséről, s akkori helyzetéről
szólt, a szakma jeles képviselői között nagy sikert aratva.
A Kisboldogasszony plébánián 1988. október 14-én megkezd-

ték az engesztelő napokat. Híveivel minden pénteken délután
három teljes rózsafüzért, Szent Vér litániát, szentírás-olvasást,
szentmisét tartottak. Az országban harmadikként 1989-ben tizenöt fős imaközösség alakult. Antalóczi atya több zarándoklatot vezetett a Mária-jelenések színhelyére. Felkerestek minden
olyan helyet Európában, ahol a hagyomány
szerint a Szűzanya megjelent.
A kiengesztelődés, s annak fontossága
annyira foglalkoztatta, hogy megjelentette
azzal kapcsolatos gondolatait, Mi az engesztelés? címmel. Több könyvet írt a Mária-jelenések helyeiről: Litmanovai Mária-jelenések
(1990); Jelenések, üzenetek és a jövő (1991,
2000); La Salette-i Mária-jelenés (1995).
1997-ben kiadta boldog Faustyna Kowalska
nővér naplóját, az Isteni irgalmasság üzenete címen. Közzé tette az isteni irgalmassággal kapcsolatos gondolatait Irgalmad többet
ér, mint az élet (1999) kötetében. Lisztóczky
Lászlóval közös munkája A régi nagy pátrónánk, magyar Mária-versek (2000).
Fáradhatatlan papi munkája elismeréseként 1989-ben címzetes esperes, 1993ben címzetes kanonok, 1995. április 28.-án
pápai prelátus lett. Még ebben az évben
megtisztelték azzal is, hogy fertálymesterré avatták. A könyvtáros szakma megbecsülését jelentette, hogy 1991-ben Szabó
Ervin-emlékérmet kapott, 2000 júliusától haláláig az Egyházi
Könyvtárak Egyesületének elnöke volt. Amikor 1996 júliúsában
Habsburg Ottót díszközgyűlés keretében Eger díszpolgárává
választották, Antalóczi atyát kérték fel, hogy hogy üdvözölje a
trónörököst.
Dr. Antalóczi Lajos hosszan tartó súlyos betegség után Egerben
hunyt el, 2000. december 16-án. Lelki üdvéért a szentmisét dr.
Seregély István érsek úr tartotta a bazilikában, a szentbeszédet
pedig dr. Katona István püspök úr mondta. A templom zsúfolásig
megtelt. Határon túlról is lerótták kegyeletüket a paptestvérek
és a hívek. Antalóczi atyát a bazilika altemplomában helyezték
örök nyugalomra. Házvezetőnője, Vágó Imréné megdöbbenve
tapasztalta, hogy temetésének napján a Kisboldogasszony plébánián az aranyeső kivirágzott.
Horváth Tibor, a könyvtáros szakma jeles képviselője így ír
megemlékezésében: „Voltak elődeid, és lesznek követőid. Ameddig
a hit, tudás és az európai hagyatékú szellem hármassága adja az
emberi élet értelmét.” Földvári Sándor nekrológját kérdéssel zárja:
„…hozzá hasonló irodalompártoló, kultúraszervező egyéniség található-e ma, aki alkalmas egy ilyen értékes gyűjtemény vezetésére?”
Hívei 2001-ben emlékezetére márványtáblát helyeztek el a
Kisboldogasszony kápolna falán. Pappá szentelésének 40. évfordulójáról 2012. június 23.-án családja, munkatársai és hívei megemlékeztek.
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HELYI POLITIKA

Gyurcsány megszerezné Egert

Komlósi Csaba:

A baloldali bohózatban nem
szeretnénk részt venni
Decemberben az LMP is bemutatta országgyűlési képviselőjelöltjeit. Az 1. számú választókerületben Komlósi Csaba, a párt
országos elnökségének tagja, jelenlegi egri önkormányzati képviselő indul.

A DK AKARATA ÉRVÉNYESÜLT
AZ MSZP-VEL KÖTÖTT ALKUBAN
A baloldalon hónapok óta zajló egyezkedés Gyurcsány Ferenc győzelmét hozta Egerben, ahol a Demokratikus Koalíció állít képviselőjelöltet a tavaszi parlamenti választáson. Az MSZP jelenlegi képviselője, Korózs Lajos, sokak
meglepetésére kénytelen volt visszalépni a jelöltségtől. Ő maga ezt a megállapodásért hozott áldozatnak nevezte.
SZERZŐ: CSÁSZÁR FERENC

SZERZŐ: VARGA OTTÓ

FOTÓ: NEMES RÓBERT

– Hogy érzi, milyen esélyekkel vág bele a kampányba?
– Meggyőződésem, hogy egy politikai közösséget csak
ideig óráig tarthat össze a felkorbácsolt gyűlölet, hosszú
távon csak a megértés és a szolidaritás teremt valódi ös�szetartozást. A kormány félelemkeltéssel készül a választásokra, bennünket azonban a sikeres együttműködés
reménye egyesít: egy igazságosabb országot szeretnénk
felépíteni.
– Ez az együttműködés kiterjed választási összefogásra is más ellenzéki pártokkal? Szóba került egymás javára való visszalépés ebben a választókerületben?
– Az LMP közös programot dolgozott a Gémesi György
vezette Új Kezdet párttal, ennek tagjai a listánkon is helyet kaptak. Nyitottak vagyunk az együttműködésre a korszakváltásban elkötelezett szervezetekkel és személyekkel. Azonban nem kívánunk részt venni abban a bohózatban, ami az úgynevezett baloldalon zajlik, ahol hetente
változó szereplőkkel és felállásban a saját politikai túlélésükért folytatnak hatalomtechnikai játszmákat. Korábbi
kongresszusi határozatainknak megfelelően ezekkel a
pártokkal sem helyben, sem országos szinten nem fogunk
össze a választások során.
– Az egri közgyűlésben – konkrét ügyekben – láthatóan működik az ellenzéki összefogás, pártszinten ezek
szerint nem elképzelhető?
– Egerben, bizonyos ügyekben valóban jól együtt tudunk működni más ellenzéki pártok képviselőivel, de ez
nem összefogás. Korábbian is hangsúlyoztuk, hogy konkrét esetekben hajlandók vagyunk az adott ügy érdekében
közösen fellépni olyan pártok képviselőivel is, akikkel
egyébként a választási együttműködés kizárt. Hozzátenném azt is, hogy az elmúlt időszakban az egri közgyűlés
ellenzéki tagjai között normális emberi kapcsolatok alakultak ki, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennének határozott különbségek politikai nézeteink tekintetében.
– Létezhet olyan forgatókönyv, amelyben az LMP
együttműködik a Jobbikkal, amely párt, úgy tűnik, most
a legnagyobb ellenzéki erő? Egy volt jobbikos már indul
az LMP színeiben Baranyában. Ugyanakkor Vona Gábor
azt nyilatkozta, hogy az LMP-nek nem a kormányváltás
a célja, hanem a Momentum leváltása, és fordítva…
– Ezen az alapon azt is kérdezhetné, hogy a Fidesszel
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szövetségben indulunk-e a választásokon, hiszen Hadházy Ákos, az LMP egyik társelnöke, a jelenlegi kormány
korrupciós ügyeinek egyik legkíméletlenebb feltárója, korábban a Fidesz önkormányzati képviselője volt. A válasz
nem, a korábban említett határozataink a Jobbikkal való
választási szövetség lehetőségét is kizárják, függetlenül
attól, hogy Vona Gábor éppen pozitív vagy negatív módon
nyilatkozik-e rólunk.
– És az MSZP-vel? Mit mond erről Ron Werber, aki
most az LMP kampánytanácsadója, korábban a szocialistáké volt, és a negatív kampány szinonimája hazánkban, de más országokban is ahol dolgozott.
– A fentiekben már kizártam az együttműködést a
magukat baloldalinak nevező pártokkal. Egyébként pedig ezekről a kérdésekről nem a kérdésében említett úr,
hanem az LMP kongresszusa dönt. Ron Werber csak egy
tanácsadó.
– Apropó MSZP: mi a véleménye arról, hogy a hatvani
körzetben a 19 éves Tóth Norbertet indítják, ugyanakkor az LMP jelöltét is Tóth Norbertnek hívják?
– Szerintem most komolyan fel lett adva a lecke a Fidesznek és a Jobbiknak, hogy nekik sikerül-e Tóth Norbert nevű jelöltet találni a hatvani körzetbe!

Hosszú huzavona és egymásnak ellentmondó nyilatkozatok után decemberben megállapodott az MSZP és
a Demokratikus Koalíció (DK) a közös egyéni képviselőjelöltekről mind a 106 választókerületben. Az alku
eredményeként Egerben meglepetésre a szocialisták
átadták a jelölés jogát
a DK-nak, így a jelenleg MSZP-s parlamenti
képviselő, Korózs Lajos nem indul az áprilisi országgyűlési választásokon. Ez azért is
meglepő, mert ősszel
még mindenki biztosra vette, hogy Korózs
lesz az MSZP képviselő-jelöltje Egerben.
A baloldali alku következtében azonban
kénytelen volt visszalépni a rutinos szocialista politikus, egy alig
ismert DK-s pedagógus
– Kertészné Kormos
Noémi – javára. Korózs
Lajos érthetően csalódott volt a fejlemények miatt, és a
nyilvánosság előtt a megállapodás érdekében hozott áldozatról beszélt. Ezt hangoztatta az ATV Start adásában
is. Úgy fogalmazott: „Én áldozatot hoztam a megállapodás érdekében és a DK jelöl Egerben.” Hozzáfűzte: az elmúlt 20 évben bizonyította, hogy tisztességes politikus.
Az alkufolyamatban tehát Gyurcsány Ferenc akarata érvényesült, aki a jelek szerint meg akarja szerezni
Egert. A két párt egyezsége alapján az MSZP 60, a DK 46
körzetben indít képviselő-jelöltet a választáson, ugyanakkor nem lesz közös pártlista.

Bár a legutóbbi hírek szerint a szocialisták vezérkara
nem tett le még eredeti szándékáról, hogy a baloldal
közös listával és közös miniszterelnök-jelölttel vágjon
neki a választásoknak, de ez a kísérletük eddig kudarcba fulladt, mivel a DK ragaszkodik az önálló listaállításhoz. Úgy tűnik, ebben
a kérdésben is Gyurcsány kerekedik felül,
aki elemzők szerint
Botka László MSZP-s
miniszterelnök-jelölti
bukása után átvette az
irányítást a baloldalon.
A
szocialistáknál
komoly dilemmát jelent, hogy az országos
pártlistát a „külsős”
miniszterelnök-jelölt,
Karácsony Gergely, a
Párbeszéd politikusa
vezeti-e majd. Sajtóinformációk szerint Molnár Gyula pártelnök
mellett Hiller István
választmányi elnök és
Kunhalmi Ágnes budapesti pártelnök neve is felmerült.
Ők viszont csak akkor kerülhetnek előtérbe, ha Karácsony Gergely – ahogyan ezt a DK a közös jelöltségért
cserébe feltételül szabta – neve nem szerepel az MSZP
listáján.
Gyurcsányék már korábban világossá tették, hogy csak
olyan közös kormányfőjelölt mögé sorakoznának fel, aki
egyik párt listáján sem szerepel. Az MSZP február 14-i
kongresszusán jelenti be azoknak a nevét, akik a párt országos választási listáján képviselőként szerepelhetnek a
2018-as megméretésen.
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Sok-sok élményt és igazi látványosságokat kínált a karácsonyvárás időszaka

„Fény, zene, hangulat.” E mottó jegyében zajlott a 2017. évi Eger Advent, és a rendezvényre kilátogatók meg is kapták
mindazt, amit vártak. A látványos ünnepi kivilágítás közepette ötvennél is több fellépő, valamint igazi, hamisítatlan karácsonyi vásári forgatag szórakoztatta a városlakókat és a turistákat november 26-tól december 24-ig, majd tovább, Vízkeresztig.
SZERZŐ: STANGA ISTVÁN FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT, NEMES RÓBERT, LÉNÁRT MÁRTON

Messzire ragyogtak az

EGER ADVENT
fényei
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Ahogy azt a hevesi megyeszékhely egyik legnagyobb és
legnépszerűbb programsorozatának számító Eger Advent szervezői előzetesen is hangsúlyozták, az idei rendezvény célja nem az volt, hogy túlszárnyalják a tavalyi
év hasonló eseményének sikerét, hanem, hogy annak
tapasztalataira alapozva tegyék a látogatók számára
még élménydúsabbá, még feledhetetlenebbé az ünnepvárás időszakát. Ami sikerült is, hiszen a 2017-es Eger
Advent mind a helyiek, mind a várost felkereső turisták
körében rendkívül népszerűnek bizonyult, a híre pedig
még azokhoz is eljutott – legyen szó a határainkon belül
élőkről vagy külföldiekről –, akiknek nem volt lehetőségük arra, hogy a november 26-a és december 24-e közötti
hetekben személyesen is felkeressék a rendezvény helyszíneit. Az Eger Advent sikere most is túlmutatott a város határain, az eseményeiről a hazai média is többször
beszámolt, a közösségi oldalakon sok ezren osztották meg
az itt készült fotókat és videókat. A külföldi lapok összeállításaiban is többször szerepelt a rendezvény, még az
Egyesült Államok legnagyobb, több mint 2,2 millió példányban megjelenő napilapja, az USA Today is bemutatta a világ leglátványosabb karácsonyi helyszíneiről szóló
összeállításában a Dobó téri fényeket. E tények – ahogy
arra Antal Anett, az Eger Advent 2017 házigazdájának
számító Média Eger Kft. ügyvezetője is utalt – nem kizárólag azért fontosak, mert általuk még többekben tudatosulhat, hogy a város valóban egy szép „ékszerdoboz”,
de azért is, mert minden másnál jobban mutatják Eger
európai voltát, ami az Európa Kulturális Fővárosa 2023
projekt sikere szempontjából is sokat nyomhat a latban.
A „fény, zene, hangulat” hármasa jegyében lezajlott eseménysorozat iránti fokozott érdeklődés nem
véletlen, a 2017-es Eger Advent valóban különleges
látnivalókat kínált. A 2016-os advent idején debütált
fénygömb és a látványos fénykontúrt kapott egri vár
mellett számos újdonsággal lepték meg a szervezők a
vendégeket. Ilyen volt többek közt a Jégpalota, amely
a városháza üvegtermében gyermek játszóházként és
egyfajta közösségi térként is működött, és amelyre
szinte mindenkor kitehették volna a „megtelt” táblát,

köszönhetően a legkisebbeket vonzó ezernyi programnak, no, meg persze, a gyermekek körében megjelenő
Jégkirálynőnek, aki még varázslatosabbá, meseszerűbbé tette a helyszínt.
Míg a kicsinyeknél a „Jégpalota” vitte a prímet, a felnőttek között minden bizonnyal a Gárdonyi téren elhelyezett
jókora „EGER” felirat aratta a legnagyobb sikert. A város
hivatalos betűtípusával megjelenített, szépen kivilágított
installáció nemcsak népszerű találkozási pontként funkcionált, de olyan helyszínként is, ahol fotók százai, ezrei
születtek, amelyek aztán a legnagyobb látogatottságú közösségi oldalakon keltek új életre, illetve vitték el szinte
mindenüvé a város hírét. Egyebek mellett ezért is öröm,
hogy az ünnepek elmúltával sem kell majd elköszönni a
nevezetes felirattól, hiszen az – a tervek szerint – állandó
látványossága lesz a Dobó térnek, sőt, a város legnagyobb
rendezvényein is találkozhatunk vele.
És bár még hosszasan lehetne sorolni a helyiek és a
turisták által kedvelt programokat és látnivalókat – így
például a fénnyel festett környezetben elhelyezett korcsolyapályát, a Dobó teret és a kis Dobó teret összekötő
„fényalagutat”, vagy az ünnepi üzenőfalat –, érdemes kitérni arra az akcióra, amely nem látvány, hanem a karácsonyi ünnepekre oly jellemző szeretet és segíteni vágyás
jegyében született. A már hagyományos, jótékony célokat
szolgáló „bögre akcióról” sokat elárul a tény, hogy a karácsonyi bögrék már az advent harmadik hetére elfogytak,
ezáltal közel 400 ezer forint gyűlt össze a Családok Átmeneti Otthona számára. Az otthon ennek köszönhetően
nemcsak nagyképernyős televízióval, mosó- és szárítógéppel gazdagodott, de a lakói (az Eger Sikeréért Egyesület áldozatvállalásának is betudhatóan) személyre szóló
karácsonyi ajándékcsomagoknak is örülhettek.
Az, hogy a 2017-es Eger Advent – a szlogenjének megfelelően – nemcsak más, de több is lehetett, mint egy ünnep, sokaknak köszönhető. Leginkább azoknak, akiket
egy közös cél vezérelt: boldoggá, tartalmassá tenni az év
legszebb időszakát mindenki számára, gyönyörködtetni
és gyönyörködni a látványban, örülni a csillogó gyerek- és
felnőtt szemeknek.
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FEBRUÁR

JANUÁR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda

Újév, Fruzsina
Ábel
Genovéva, Benjámin
Titusz, Leona
Simon
Boldizsár
Attila, Ramóna
Gyöngyvér
Marcell
Melánia
Ágota
Ernő, Cézár
Veronika
Bódog
Lóránt, Loránd
Gusztáv
Antal, Antónia
Piroska
Sára, Márió
Fábián, Sebestyén
Ágnes
Vince, Artúr
Zelma, Rajmund
Timót, Xénia
Pál
Vanda, Paula
Angelika, Angéla
Károly, Karola
Adél
Martina, Gerda
Marcella

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

JÚLIUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd

Annamária, Tihamér
Ottó
Kornél, Soma
Ulrik
Emese, Sarolta
Csaba
Apollónia
Ellák
Lukrécia
Amália
Nóra, Lili
Izabella, Dalma
Jenő
Örs, Stella
Henrik, Roland
Valter
Endre, Elek
Frigyes
Emília
Illés
Dániel, Daniella
Magdolna
Lenke
Kinga, Kincső
Kristóf, Jakab
Anna, Anikó
Olga, Liliána
Szabolcs
Márta, Flóra
Judit, Xénia
Oszkár

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda

Ignác, Virginia
Karolina, Aida
Balázs
Ráhel, Csenge
Ágota, Ingrid
Dorottya, Dóra
Tódor, Rómeó
Aranka
Abigél, Alex
Elvira
Bertold, Marietta
Lívia, Lídia
Ella, Linda
Bálint, Valentin
Kolos, Georgina
Julianna, Lilla
Donát
Bernadett
Zsuzsanna
Aladár, Álmos
Eleonóra
Gerzson
Alfréd
Mátyás
Géza
Edina
Ákos, Bátor
Elemér

MÁRCIUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

AUGUSZTUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Boglárka
Lehel
Hermina
Domonkos, Dominika
Krisztina
Berta, Bettina
Ibolya
László
Emőd
Lőrinc
Zsuzsanna, Tiborc
Klára
Ipoly
Marcell
Mária
Ábrahám
Jácint
Ilona
Huba
Állami ü., István, Vajk
Sámuel, Hajna
Menyhért, Mirjam
Bence
Bertalan
Lajos, Patrícia
Izsó
Gáspár
Ágoston
Beatrix, Erna
Rózsa
Erika, Bella

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

Albin
Lujza
Kornélia
Kázmér
Adorján, Adrián
Leonóra, Inez
Tamás
Zoltán
Franciska, Fanni
Ildikó
Szilárd
Gergely
Krisztián, Ajtony
Matild
Nemzeti ü., Kristóf
Henrietta
Gertrúd, Patrik
Sándor, Ede
József, Bánk
Klaudia
Benedek
Beáta, Izolda
Emőke
Gábor
Irén, Írisz
Emánuel
Hajnalka
Gedeon, Johanna
Auguszta
Nagypéntek, Zalán
Árpád

2018

ÁPRILIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SZEPTEMBER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

Egyed, Egon
Rebeka, Dorina
Hilda
Rozália
Viktor, Lőrinc
Zakariás
Regina
Mária, Adrienn
Ádám
Nikolett, Hunor
Teodóra
Mária
Kornél
Szeréna, Roxána
Enikő, Melitta
Edit
Zsófia
Diána
Vilhelmina
Friderika
Máté, Mirella
Móric
Tekla
Gellért, Mercédesz
Eufrozina, Kende
Jusztina
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos

vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő

Húsvét, Hugó
Húsvét, Áron
Buda, Richárd
Izidor
Vince
Vilmos, Bíborka
Herman
Dénes
Erhard
Zsolt
Leó, Szaniszló
Gyula
Ida
Tibor
Anasztázia, Tas
Csongor
Rudolf
Andrea, Ilma
Emma
Tivadar
Konrád
Csilla, Noémi
Béla
György
Márk
Ervin
Zita, Mariann
Valéria
Péter
Katalin, Kitti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

OKTÓBER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda

Malvin
Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó, Renáta
Amália
Koppány
Dénes
Gedeon
Brigitta, Gitta
Miksa
Kálmán, Ede
Helén
Teréz
Gál
Hedvig
Lukács
Nándor
Vendel
Orsolya
Előd
Nemzeti ü., Gyöngyi
Salamon
Blanka, Bianka
Dömötör
Szabina
Simon, Szimonetta
Nárcisz
Alfonz
Farkas

JÚNIUS

MÁJUS
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök

Munka ü., Fülöp, Jakab
Zsigmond
Tímea, Irma
Mónika, Flórián
Györgyi
Ivett, Frida
Gizella
Mihály
Gergely
Ármin, Pálma
Ferenc
Pongrác
Szervác, Imola
Bonifác
Zsófia, Szonja
Mózes
Paszkál
Erik, Alexandra
Ivó, Milán
Pünkösd, Bernát, Felícia
Pünkösd, Konstantin
Júlia, Rita
Dezső
Eszter, Eliza
Orbán
Fülöp, Evelin
Hella
Emil
Magdolna
Janka, Zsanett
Angéla, Petronella

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NOVEMBER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Mindenszentek,Marianna
Halottak napja, Achilles
Győző
Károly
Imre
Lénárd
Rezső
Zsombor
Tivadar
Réka
Márton, Martin
Jónás, Renátó
Szilvia
Aliz
Albert, Lipót
Ödön
Hortenzia, Gergő
Jenő
Erzsébet, Zsóka
Jolán
Olivér
Cecília
Kelemen, Klementina
Emma
Katalin, Katinka
Virág
Virgil
Stefánia
Taksony
András, Andor

péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

Tünde
Kármen, Anita
Klotild
Bulcsú
Fatime
Norbert, Cintia
Róbert
Medárd
Félix
Margit, Gréta
Barnabás
Villő
Antal, Anett
Vazul
Jolán, Vid
Jusztin
Laura, Alida
Arnold, Levente
Gyárfás
Rafael
Alajos, Leila
Paulina
Zoltán, Szidónia
Iván
Vilmos, Viola, Vilma
János, Pál
László
Levente, Irén
Péter, Pál
Pál

DECEMBER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő

Elza
Melinda, Vivien
Ferenc, Olívia
Borbála, Barbara
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália
Judit
Árpád
Gabriella
Luca, Otília
Szilárda
Valér
Etelka, Aletta
Lázár, Olimpia
Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zénó
Viktória
Ádám, Éva
Karácsony, Eugénia
Karácsony, István
János
Kamilla
Tamás, Tamara
Dávid
Szilveszter

FOTÓ: BUSÁK ATTILA

Sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak!
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PORTRÉ

A KÖZÖSSÉGET SZOLGÁLTAM,
MINDIG ÉS MINDENHOL!
Kenyeres fiú (akkoriban még ilyen is volt!), frakkos felszolgáló, szállodaigazgató, városi képviselő, ügyvivő alelnök egy
egyesületben, fertálymester, 50 évesen lefutni a maratont, vízilabdázó és edző, szenior világbajnok úszó. Próbaképp
megmutattam ezt a felsorolást egy ismerősömnek és megkértem, hogy tippeljen: ez a sokféle tevékenységi kör hány
embert takarhat? Rövid gondolkodás után rávágta: „A sokszínűségből ítélve legalább három, de inkább több!” Nos,
rosszul tippelt. Mindez egy emberhez, Bíró Józsefhez köthető, aki nemrég Pro Agria Életműdíjban részesült.
SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN   FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

– Hogyan fér bele egy ember életútjába ennyi minden?
– Napi 8 órába semmiképp, az biztos.
Életem során bárhol, bármilyen beosztásban mindig arra törekedtem, hogy
jó közösséggé formáljam a körülöttem
levő embereket. Jó példa erre az, hogy
első és egyetlen munkahelyem, a Park
és a később épült Hotel Eger Szállodában, az akkor ehhez a komplexumhoz
tartozó vendéglátó egységekben (Dobos
Cukrászda, Fehérszarvas Vadásztanya,
Fellner Söröző, Mecset Étterem, Senátor
Ház, gyöngyösi szállodák és turistaházak) mindig törekedtem a jó kollektíva
kialakítására, hogy a dolgozók szeressék
munkájukat, mert a vendégekkel csak
akkor lehet megfelelően foglalkozni.
Nem erre a pályára készültem, de az élet,
az akkori politikai helyzet és az, hogy
a családomnak segíteni kellett, mint a
legidősebb testvérnek, gyorsan kenyérkeresőnek kellett lennem. A Dobóban
a 4. osztályt már magánúton végeztem.
1956 augusztusában próbaidőre vettek
fel a Park Szállodába, mint kenyeres fiú.
Akkoriban ez volt Eger egyetlen szállodája. Az érettségi idején már dolgoztam.
szeptembertől lettem felszolgáló tanuló,
egyetlen érettségizettként…
– És nem mellesleg hamarosan a város legelegánsabb embere, ahogy akkoriban ezt meg is jegyezték!
– A kenyeres fiúból aztán felszolgáló
lett és frakkban dolgoztam a „Grill” éjszakai bárban. Akkoriban ez elég ritka
jelenség volt. Jöttek a katonaévek, ami
kicsit hosszabbra sikeredett a politikai
helyzet miatt. Leszerelés után visszatértem munkahelyemre, tanultam, képeztem magam és az évek során egyre
előbbre léptem. Először üzletvezető he18 / EGRI MAGAZIN

lyettes, aztán üzletvezető, áruforgalmista,
igazgatóhelyettes és 1973-ban igazgatói
kinevezést kaptam, amit 28 éven át végeztem, minden lépcsőfokát végig járva
ennek a nem könnyű szakmának. Azt
mondhatom, nemcsak szerettem, hanem bele is szerettem a vendéglátásba.
Ezen a területen eltöltött 45 év alatt lett a
munkám egyben a hobbim is. Úgy éreztem, ha már megkaptam ezt a lehetőséget, akkor az a fő feladatom, hogy minél
többet tegyek ezért a közösségért, hiszen
ez volt a második otthonom. Csak egy
példa: saját magunknak, a dolgozóknak,
pótszilvesztert is szerveztünk. Akik szilveszterkor nem dolgoztak, azok akkor
mindezt pótolták a munkatársaknak. Én
is, mint igazgató beálltam a csapatba és
felszolgáltam azoknak, akiknek szilveszter idején a konyhában vagy az asztalok
körül volt munkájuk. Még műsort is adtunk egymásnak, sok humorral és önkritikával. Sokat jelentett az is, hogy Európa számos országában komoly sikereket
értünk el az „Egri napok” gasztronómiai
rendezvényünkkel.

SZDSZ-ről a Lokálpatrióta frakció, mégpedig azért, mert a döntések nagy része politikai döntés volt. A frakció azt képviselte,
azt mondtuk, hogy nem politizálni akarunk, hanem a várost vezetni. Mi lettünk a legnagyobb erő az akkori testületben. Nem
volt könnyű, mert egyikünknek sem volt önkormányzati tapasztalata. A polgármester, dr. Ringelhann György mellett ekkor még
nem volt a közigazgatási dolgokban járatos szakember sem. Az
én javaslatomra került Habis László alpolgármesterként a városhoz, mivel neki a megyénél már volt ilyen munkatapasztalata.

Testület. Amikor a kiérdemesült, vagyis a volt fertálymesterekből (egy évre szól a tisztség) mindez kialakult, akkor kezdtünk
el gondolkodni, hogy hogyan lehetne a Csákót, az itt lakókat is
egy kicsit jobban összefogni. A város negyedei közül először mi
rendeztünk Mikulás napi ünnepséget, fenyőfaállítást. 2017-ben
volt a tizenegyedik alkalom, saját anyagi erőnkből. Ma már mindenütt van ilyen. Aztán ott volt a Bajza és Tinódi utca kereszteződésénél egy kihasználatlan kis tér. Arra gondoltunk, hogy „ide
kellene valami, ami akár összehozhat egy közösséget!” A csákói
városrészben nincs semmilyen szakrális építmény. Ezért találtuk ki a Haranglábat és a pihenő parkot, melyet Hoór Kálmán
építész, fertálymesterünk tervezett. 2014-ben a város (3 millió)
a városrész akkori képviselőjének (3 millió) hozzájárulásával elindulhatott az építkezés. A csákói lakosok, vállalkozók kb. 2 milliós hozzájárulásával decemberre elkészült a Harangláb, benne a
délidőben megszólaló haranggal. Az összefogás, a lelkesedés, a
jó szándék, a közösség ereje bizonyított ismét! Mindez 5 hónap
kemény munka eredménye. Kialakítottuk a környezetét is. 2016ban indult a Csákói Napok rendezvényünk, ami helyileg már a
Haranglábhoz, a Szent István parkhoz köthető.

– A mozgalmas évek valójában a nyugdíjazás után (2001)
sem értek véget, csak más formában folytatódtak! Jött az Egri
Borút Egyesület, a fertálymesterek, a Csákó városrész, hogy
csak a legnagyobbakat kiemeljem.
– Állandóan azon járt az agyam, hogy hol, mit tudok segíteni.
Az Egri Borút Egyesület létrehozásánál (2001), majd utána 15
évig, a mindennapi munkában is részt vettem. Akkoriban egyedül Villány járt előttünk, ahol létrehozták az első ilyen egyesületet. Ahhoz, hogy egy pincészet tag lehessen, az egyik alapfeltétel
az volt, hogy legyen vendéglátásra alkalmas, infrastruktúrával
ellátott külön helyisége, ahol a vendéget fogadhatják. 2001-ben
egyedül Gál Tibor Pincészetnél és később a Thummerer Pincé– Egyéb mérföldkövek? Esetleg olyanok is, amiket nem emszetnek volt Noszvajon ilyen helyisége. Ma már azt látjuk, hogy lítettünk a bevezetőben?
ez mindenütt megvan. A Szépasszonyvölgyet is újra felfedezték!
– Az ezredfordulós Bikavér! Mint ötlet, tőlem származik, a
Akkoriban a völgybe egyik pincészet sem igyekezett. Most már technikai megoldás pedig idősebb Gál Tibornak köszönhető.
majdnem minden borászat képviseltetAztán ott van a Hotel Senator-Ház. Koni kívánja magát ebben a térségben is.
rábban az én cégem volt a tulajdonosa és
Örömmel tapasztalom, hogy egyre naNév: Bíró József
jött a 1992-es privatizáció. Javaslatomra
gyobb és egyre jobb híre van Eger egyik
Született: Budapest, 1939. június 2.
vette meg Eger Város Önkormányzanevezetességének, a SzépasszonyvölgyCsalád: házas, 2 gyermek, 6 unoka
ta ezt a gyönyörű épületet és adta bérnek.
Munkahely: Park Szálló, majd
be a Cseh-házaspárnak. Az ő áldásos
Hotel Eger-Park (1956–2001), az
munkájuknak köszönhetően életre kelt
– És a Csákó, vagyis a Szent István
utolsó 28 évben igazgató
a kis Dobó tér, mára igazi gyöngyszenegyed? Épp a nyugdíjazás előtt, 2000Sport: korábban úszás, vízilabda, teme lett a városnak. Ami büszkeséggel
nisz, futás, szeniorként úszás – szeniben volt a XIII. negyed fertálymestere.
tölt el – visszatérve a szakmámhoz – a
or világbajnok 4 × 50 mix vegyesváltó
– Ahhoz, hogy egy közösség kialakulszállodánkban végzett oktatás lett a „ki(2017)
jon legalább 8-10 ember szükséges. 1996
képző központ”. Ha bementem a város
óta létezik Egerben újra a Fertálymesteri
valamelyik kisebb üzletébe, akkor olyan

– Közben azért nem csak a vendéglátás terén tett sokat Egerért. A rendszerváltás után 8 évig volt képviselő a
Közgyűlésben.
– Nem akartam képviselő lenni, de
felkértek rá. Végül önálló jelöltként, az
SZDSZ támogatásával kerültem be a
képviselő testületbe. Azért vállaltam,
mert a jelölőlistán senki sem volt, aki a
szakmámat képviselte. Úgy gondoltam,
hogy a vendéglátás és az idegenforgalom egy olyan fontos tevékenysége a városnak, amit valamilyen úton-módon a
képviselőtestületben is segíteni kellene.
Ez volt a célom!! Az első ciklus érdekessége, hogy rövid időn belül levált az
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HARMINCÉVES
a Szederinda Néptáncegyüttes

emberekkel találkoztam, akik nálunk kezdték a szakmát vagy
ott végeztek. No és persze, a Bitskey uszoda! Annak idején attól
félt a városvezetés, hogy nem lesz meg a pénz az kivitelezésre
és az akkori ellenzék nem erre a területre kívánta kivitelezni.
Mielőtt jött az új választás, én buzdítottam a polgármester urat,
hogy „Most, vagy soha, el kell indítani a beruházást”. És sikerült, megépült… Ugyanígy a Hotel Eger szálloda építésénél is
kiharcoltam, hogy legyen uszodája, wellness részlege. Ezért is
érdemes volt küzdeni.
– Van egyáltalán olyan dolog, ami nem úgy sikerült, ahogy
azt tervezte?
– Két nagy szívfájdalmam is van, mindkettő a borhoz kapcsolódik. Az egyik az Egri Bikavér Ünnep. Ennek az elindításában
is benne voltam. Mára már kinőtte magát. Évek óta ostromlom
a hegybírót, a borászokat, hogy ebből az eseményből legyen egy
egri borok fesztiválja, vagy valami ilyesmi. Az Egri Bikavérnek
– Eger zászlós borának – nem nyáron, mert akkor fogyasztanak
ebből a borból a legkevesebbet, hanem későbbi időpontban, egy
külön, elegáns, szép ünnepet lehetne szervezni a mostani Egyetemünk bevonásával, mint helyszínnel. A másik álmom egy állandó Bormúzeum, amit a belvárosba, a Bajcsy-Zsilinszky utca
egyik városi tulajdonú épületébe képzeltem el. Két szinten bemutató termek és üzlet is elfért volna. Sajnos, ezt az épületet időközben eladták.
– Elérkeztünk a sporteredményekhez. Azért nem mindenki mondhatja el magáról, hogy 78 évesen szenior-világbajnok
lesz úszásban!
– Nem, de ennek is volt előzménye. Gyerekként Bitskey Aladár bácsinál úsztam. 16-18 éves koromig versenyekre is jártam.
Akkor viszont döntenem kellett. Éjjel a bárban dolgoztam, alig
aludtam valamit, majd hatkor ébresztő, irány Budapest, az úszóverseny. Ezt nem lehetett sokáig bírni, illetve a munkám miatt – a
tányérok, terítékek a bal kezemen voltak – más lett a két karom.
Abba kellet hagynom a versenyszerű úszást, de később elkezdtem vízilabdázni. OB II-ben játszottam, aztán elvégeztem a segédedzőit és edző lettem a Vízmű csapatánál. Cégemnél minden
évben volt „vállalati olimpia”, ahol a 3000 méteres futószámot
mindig az egyik festőnk nyerte meg. Mondtam neki, hogy jövőre
elindulok és meg fogom verni. Azt mondták, olyan nincs. Nem
volt szerencséje, mert megnyertem a versenyt. Utána elhatároztam, hogy rendszeresen fogok felkészülni és 50 éves koromra lefutom a maratont. Lefutottam, méghozzá jó idővel. Fél maratont,
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SZERZŐ: MAKKAI ZSANETT

FOTÓ: GÁL GÁBOR

Jubileumi gálaesttel ünnepelte fennállásának harmincadik évfordulóját november közepén a többszörös nívódíjas, közönség
díjas, Eger Csillaga Díjjal elismert és a 2011-ben Junior Primissima díjra jelölt Szederinda Néptáncegyüttes a Gárdonyi Géza
Színházban. Az eseményen felléptek egykori és jelenlegi szederindások, aki az est folyamán bemutatták a Kárpát-medence
tájegységire jellemző néptáncokat gyönyörű viseletekben a zsúfolásig megtelt nézőtér előtt. Ami nem is csoda, hiszen Egerben
a Szederinda már fogalomnak számít, egy igazi márkanévvé vált. A három évtized alatt több ezer fiatal és felnőtt tanult nép
táncot. A város kulturális életében is meghatározóak, rendszeres fellépői a rendezvényeknek, valamint nyaranta megrendezik
a Szederinda Nemzetközi Néptáncfesztivált is. A jubileum kapcsán beszélgettem Balogh Ágnessel a Szederinda alapítójával,
vezetőjével és Csank Anitával, aki szinte a kezdetektől aktív tagja az együttesnek.
maraton váltókat, müncheni 10 km-es távokat többször megtettem. A futásban az a nagyszerű, hogy nem kell alkalmazkodni
senkihez, csak a magam akaraterején múlik. 2011-ben jött a csípőprotézis és a futásnak vége lett. Szerettem a futást, mert kikapcsolt, tudtam a gondolataimat rendezni, a nappali feszültséget
levezettem. Visszatértem az úszáshoz, eljártam országos versenyekre az Egri Senior Úszóklub színeiben. Jöttek az eredmények:
magyar bajnoki címek és a végére a mix világbajnoki váltó! Ezt
nem könnyű összehozni egy egyesületen belül úgy, hogy együttesen 320 év fölött legyünk, de megcsináltuk! Szilváné Graffjódy
Eszter, Madaras Sándorné, Fábián Béla és Bíró József, az Egri
Senior Úszó Klub 4 × 50 méteres vegyesváltója első lett a tavalyi
budapesti MASTERS világbajnokságon.
– Gondolom, a család nélkül mindez nem ment volna így…
– Igen, kell a szerető család, a biztos háttér, akik tolerálják
mindezt. Szerencsémre olyan társat, feleséget kaptam a Jó Istentől, aki mindezt megteremtette számomra. 55 éve élek boldog
házasságban. Két felnőtt (mondhatnám középkorú) fiam van,
hat unokával örvendeztettek meg. Rendezett, szeretetteljes családjuk van és itt élnek Egerben, szoros kötelékben velünk. Életem
legnagyobb és legszebb ajándéka ez!!
A nyugdíjas évekkel együtt 60 év munka van mögöttem. Utólag azt mondom, amikor a fiaim és az unokák kicsik voltak, több
figyelmet kellet volna rájuk fordítani. Most már úgy mondom
„sajnos” annyira lekötött és érdekelt a munkám, mindig meg
akartam felelni az elvárásoknak, hogy nem jutott kellő energiám
a családomra.
A közösséget szolgáltam, mindig és mindenhol!

– Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre, honnan jött az
indíttatás, hogy megalapítsa a Szederindát?
– Gyerekkoromtól kezdve táncoltam, később együttesekben táncosként, népdalénekesként, zenészként dolgoztam. Nagyon sok táncházat tartottunk akkoriban középiskolában is, de ott mindig azzal kellett szembesülnöm
a fiatalok nem érzik át a magyar népzenét és a néptáncot,
nem tudnak azonosulni vele. Ekkor született meg bennem a gondolat, ezt csak gyerekkorban lehet elkezdeni.
Minél korábban megismerkedik a gyermek az alapokkal,
annál jobban magába tudja szívni a népi kultúrát.
– 30 év telt el az indulás óta, hányan tanultak meg
táncolni a kezei alatt?
– Több ezer gyerek megfordult az együttesben 1987 óta,
sokan vannak, akik azóta is visszajárnak táncolni, sokan
lettek közülük népdalénekesek is. Az alapító tagok közül
többen már a gyerekeiket is hozzák magukkal, épp ezért
hoztuk létre a legfrissebb csoportunkat a Lépegetőt, ahol
már 1 éves kortól várjuk a gyerekeket, emellett még négy
csoportunk van, jelenleg 70 fővel működünk.
– Ha néptáncról és népzenéről beszélünk, akkor elengedhetetlen, hogy megkérdezzem, honnan vannak a
szebbnél-szebb népviseletek, amiben színpadra lépnek?
– Mindig arra törekszem, hogy autentikus, tiszta legyen a viseletünk, épp úgy mint a táncunk. A ruhákat
magam tervezem, szerencsére fantasztikus szakemberekkel vagyok körülvéve, akik megvarrják a ruhákat, mint a

Népművészet Mestere díjas Berzeviczy-Fehér Jánosné és
Laczikó Lajosné.
– Mit gondol, mi az üzenete a néptáncnak és a népzenének?
– Minél tisztábban, minél erkölcsösebben és örömmel
táncoljunk – én azt gondolom. A tánc és a zene egy örömforrás az ember számára.
Csank Anitát is valami ehhez hasonlítható foghatta meg
majd három évtizeddel ezelőtt, amikor csatlakozott a Szeder
indához.
– Honnan jött az indíttatás a néptánchoz?
– Akkor kezdetem az általános iskolát, hat éves lehettem.
A tanév során néptáncosok érkeztek az iskolába Erdélyből. Egyszerűen elvarázsoltak a bemutatójukkal. Amikor
hazamentem tanítás után, mondtam anyukámnak, hogy
én néptáncot szeretnék tanulni és keressen nekem egy
helyet, ahol ezt lehet. Talált is, ez volt a Szederinda, akkor
még az Úttörő házban működött. Azóta is ott vagyok.
– Mit gondol, mi a szép a néptáncban, mit adott Önnek?
– A tánc tartást ad, a gyerekeimnek is ezt adom tovább,
már ők is járnak a Szederindába. Szerintem a tánc kihagyhatatlan az ember életében. Nekem barátokat, társat, örömet, vidámságot adott. Mindent.
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PORTRÉ

EREDMÉNYES ÉVET ZÁRT A KÓRHÁZ
Folytatódnak a fejlesztések

Akinek papírja is van
az elhivatottságáról
RANGOS ELISMERÉS SZÁVU DALMÁNAK,
a Markhot Ferenc Kórház fiatal szakápolójának

Noha az elmúlt években a magyar egészségügyben dolgozók közül jó néhányan hagyták el hazánkat, hogy – elsősorban az itthoninál
magasabb fizetések reményében – külföldön próbáljanak szerencsét, nagyon-nagyon sokan vannak, akik továbbra is itthon végzik nem
könnyű munkájukat, méghozzá nem is akármilyen színvonalon. Utóbbiak közé tartozik Szávu Dalma, a Markhot Ferenc Kórház sürgősségi betegellátó osztályának 27 éves szakápolója is, aki a közelmúltban vette át az „Az év elhivatott fiatal szakdolgozója 2017” elismerést,
miután kategóriájában első lett a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara által évről évre kiírt országos pályázaton.
szerző: stanga istván

Dr. Ringelhann Béla professzorról nevezte el a Markhot
Ferenc Kórház azt az ösztöndíjat, mellyel a pályakezdő orvosokat támogatja szakvizsgájuk megszerzésében. Az országosan is egyedülálló és példaértékű kezdeményezést a
kórház stabil anyagi helyzete tette lehetővé. Tizennyolc rezidens kötött szerződést a kórházzal az elmúlt évben, mely
szerint az intézmény havi bruttó 100 ezer Ft-al támogatja a
fiatal orvosokat a szakvizsgájuk képzési ideje alatt.
Segítséget adunk és kapunk
A Kárpátaljai Református Egyházkerület és a Markhot Ferenc Kórház együttműködésében a kórház havonta két
kárpátaljai beteg kezelését vállalja az elmúlt évtől. Az
intézmény széleskörű társadalmi kapcsolatokkal is rendelkezik. 2017-ben is több millió forint értékben kapott
adományokat, műszereket egyesületektől, cégektől és
magánszemélyektől. A kórház dolgozói nagy örömmel fogadták, hogy Heves megye közgyűlése a Markhot Ferenc
Kórház eredményes gyógyító tevékenységét rangos kitüntetéssel ismerte el az elmúlt évben, a Heves Megyéért kitüntető díjjal, amelyet a kórház gyógyító közössége kapott
a több éven keresztül végzett értékteremtő, kimagasló és
példamutató tevékenységéért.

fotó: nemes róbert, lénárt márton

– Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy én
nyertem – mondja Szávu Dalma –, hiszen ez egy
országos pályázat volt, vagyis tavaly a fiatalabb
szakdolgozók közül engem találtak a legérdemesebbnek erre az elismerésre az egész országban.
Nagyon jólesett, hogy a munkatársaim velem
örültek, és gratuláltak, a szüleim pedig különösen boldogok voltak: el is tették a Hivatásunk
című újságot, aminek a címlapján szerepeltem a
kitüntetés apropóján.
– Ha már a szüleit említette… Ők is az
egészségügyben tevékenykednek? Netalán tőlük kapott kedvet ehhez a hivatáshoz?
– Nem. Édesapám karbantartó, édesanyám
az egyik áruház vevőszolgálatánál dolgozik,
míg a bátyám optikus. Az igazság az, hogy egészen fiatal korom
óta vonzott ez a pálya, mert úgy hiszem – és ez nem közhely –,
hogy rendkívül szép és nemes dolog másokon segíteni. Akik
ezt hivatást választják, bizonyára nem a pénzért teszik, sokkal
inkább az elhivatottság miatt.
– Ön – ha úgy tetszik – „frontvonalban” dolgozik, ugyanis
a sürgősségi osztályon igencsak zajlik az élet. Melyik a kedvenc helye: a traumatológia, a belgyógyászat, netán a betegirányítás?
– Mindenütt szívesen vagyok, de talán a traumatológiai ellá22 / EGRI MAGAZIN

Az elmúlt évben is sokat fejlődött a Markhot Ferenc Kórház: a nagyberuházás lezárulta után közel félmilliárdos
fejlesztést valósított meg az intézmény állami és uniós
forrásból. Megtörtént a nővérszálló energetikai felújítása,
a gőzfejlesztő cseréje, a Tüdőbeteg Gondozó és az Igazgatás beköltöztetése a központi telephelyre. Az Aranykehely patika és a laboratórium vérvételi helye is új helyet
kapott a Rendelőintézetben, valamint hamarosan befejeződik az energetikai működést költség hatékonnyá tevő
napelem projekt.
Saját forrásból megtörtént a teljes lapostető terület felújítása is.
A nővérszálló energetikai felújítása, a napelem beruházás jelentős költségmegtakarítást eredményez a kórház
számára. Csökkent a telephelyek száma, a betegek egy
helyen, egyszerűbben érhetik el a diagnosztikai vizsgálatokat.
A kórház 2017-ben több mint harminc kisebb-nagyobb
felújítási munka közbeszerzési eljárását koordinálta, több
mint 400 millió forint összegben. A felújítások pénzügyi
fedezetét a fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően a
kórház saját maga teremti elő. Ezek közé tartozik a kórház
udvar felőli, rendelőintézetbe vezető bejáratának – lépcső, ajtó – felújítása, az udvaron további parkolók kialakítása, a járdák rendezése.

Országosan egyedülálló kezdeményezés – ösztöndíj pályakezdő orvosoknak

tás áll hozzám a legközelebb. Egyébként tény,
hogy a sürgősségi elég pörgős, és hogy ott olykor
nagyobb a feszültség, de ez valahol érthető is:
a betegek még nem tudják, mi a bajuk, mi lesz
a sorsuk, ezért bizonytalanabbak és ingerlékenyebbek, mint később az osztályokon.
– Nem volt könnyű időpontot egyeztetnünk, mert javában tart a vizsgaidőszak, és
ezt önt is érinti.
– Igen, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán tanulok, s ha minden jól megy,
2020-ban végzek majd diplomás ápolóként.
Ebben a félévben összesen 13 vizsgám van,
úgyhogy valóban nem unatkozom.
– És amikor nem a kórházban dolgozik vagy épp nem tanul, mivel tölti a szabadidejét? Van valamilyen hobbija?
– Régebben sportoltam, futottam. Nem tudom, mennyire számít hobbinak, de nem csupán gyűjtöm, hanem nagyon
szívesen iszom is legkülönfélébb teákat. Megnyugtat, felfrissít,
szóval számos előnyös tulajdonsága van.
– Családalapítás? Van-e már jelölt?
– Jelölt természetesen van, de nem szoktam előre megtervezni a dolgokat, ugyanis meggyőződésem, hogy minden úgy alakul, ahogy alakulnia kell.
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„Év vállalkozója” díjat kapott Juhász Attila, a Juhászvin Kft. ügyvezetője

A SIKER KULCSA A KITARTÁS
ÉS AZ ÖSSZEFOGÁS
Juhász Attila, a Juhászvin Kft. ügyvezetője „Az Év Vállalkozója” elismerést vehetett át Varga Mihály nemzetgazdasági
minisztertől, valamint Demján Sándor VOSZ-elnöktől. A díj nem érdemtelenül került hozzá, 22 év alatt egy alig három
hektáros, szülőktől örökölt dűlőből az Egri borvidék egyik legnagyobb borászatává fejlesztették a Juhász Testvérek Pincészetét.

SZERZŐ: VARGA OTTÓ

FOTÓ: LÉNÁRT MÁRTON

– Egy borászatnál nem ritkaság egy-egy érem, díj, ha
borversenyeken is indulnak a termékeikkel. A Juhász
Testvérek Pincészete pedig már a világ legnagyobb borversenyein is nyert. Hova illeszthető ezek közt az Év vállalkozója elismerés?
– Azért ez egész más kategória, mint egy borversenyen
szerzett érem, bár természetesen azok is fontosak egy borászat számára – mondja Juhász Attila. – Azt gondolom,
ez sokkal „összetettebb” elismerés, hiszen egy vállalkozást
felépíteni, vezetni, sikerre vinni, sokrétű munka, rengeteg téren kell jónak lenni. A szűken vett szakmai tudás
mellett kell gazdasági rálátás, pénzügyi ismeret, megfe-

Juhász Attila feleségével az Év vállalkozója díjátadáson
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lelő tárgyalástechnika, értékesítési tapasztalat, marketingmunka, fontos a dolgozókkal való bánásmód, és még
sorolhatnám, mi mindenre kell figyelni egy ekkora cég
vezetésénél. Feltehetően az eredményeink, a sikereink,
a cégünk folyamatos növekedése volt az oka, hogy a díj
odaítélői úgy gondolták, nálunk jó helyre került az elismerés. Ennek megfelelően az én értékítéletemben és a
vitrinemben is a legmagasabb polcra kerül.
– Már a pincészet elnevezése is utal arra, hogy nem
egyedül kell minden munkát elvégeznie.
– A díjakat rendszerint a cégvezető veszi át, de ahogy
általában, ebben az esetben sem csak az én elismerésem
ez, hanem mindenkié, aki részt vett az elmúlt 22 év sikereiben. Először is a szüleimé, akiktől az alapokat kaptuk, és ez alatt nem csak a földet, a szőlőterületet értem,
hanem kitartást, a hitet, az akaratot, a becsületességet, a
szorgalmat, a munkához való hozzáállást is, amit kamatoztatni tudtam az életem során. Nagy szerepe van sikerben a családomnak, a feleségemnek, aki biztosította a biztos hátteret ahhoz, hogy a munkára tudjak koncentrálni.
És nem utolsósorban a testvéremnek, Péternek, aki nem
csak a vállalkozásban társam, hanem munkában is, immár harminc éve. Vele közösen építettük fel ezt az erős,
folyamatosan fejlődő céget. De szerencsére már fiamnak,
Ádámnak is van mit megköszönni, hiszen két éve már
teljes jogú tagja a csapatnak és bízom benne, hogy viszi
majd tovább a vállalkozást hasonló szellemben, a kornak
megfelelően.
– A vállalkozás pedig fejlődik tovább, ezekben a napokban költözik át a cég az új, egerszalóki borászati és
logisztikai központjába. Mit jelent ez a pincészet életében?
– Ez a beruházás teljesen új dimenzióba helyezi a Juhász
Testvérek Pincészetét. A fejlesztéssel új távlatok nyílnak
meg előttünk, hiszen a mostani, évi mintegy hárommillió
palackos termelési kapacitásunk akár háromszorosának,
8-9 millió palack bor feldolgozására, palackozására, raktározására, és minden ehhez kapcsolódó adminisztrációs
munka elvégzésére alkalmas. Még a mostaninál is sokkal
jobb minőségű borok készítését, rugalmasabb, pontosabb
kiszolgálást tesz lehetővé. És gazdaságilag is előnyös, hiszen egyrészt már nem kell bérleti díjat fizetni, de ennél

Egységben az erő: Juhász Péter, Juhász Ádám és Juhász Attila jól osztják fel egymás közt a munkát
is fontosabb, hogy mivel a teljes vertikumot, a szőlőtermeléstől és felvásárlástól, a feldolgozáson és palackozáson
át a kereskedelem kiszolgálásáig saját
magunk végezzük, világszínvonalú
technológiával, tovább javul termékeink versenyképessége, minőségben
és árban egyaránt. A magyar piacon
is és reményeink szerint a német és
lengyel piacokon is új pozíciókba kerülhetünk. Ezek persze nem rövidtávú
tervek, a jövőben, de nem beláthatatlan időtávokban gondolkodunk.
– Van a cég fejlődésével kapcsolatba kimondott cél, mondjuk, hogy
10 vagy 20 év múlva hány palack bor
készül Juhász testvérek címkével?
– Az elmúlt években folyamatosan
fejlődtünk, több esetben is megdupláztuk az előző évi termelésünket. Ez
ma már szerencsére nem reális cél, de
az igen, hogy a fejlődés, a növekedés
ne álljon meg, és jussunk el a nem túl
távoli jövőben oda, hogy a hazai és az
exportpiacok felfutásával kihasználhassuk az új borászati központunk
teljes kapacitását. De ez már inkább
a család következő generációjának a
feladata lesz.

22 év kemény munka eredménye
Az 1980-as évek közepén örökölték meg a Juhász testvérek – Juhász Attila és Juhász Péter – azt az alig 3 hektáros szőlőterületet a
Egerszalók dűlőiben, amely az alapját adta a mai pincészetnek. A
rá következő évben már bort készítettek, amit akkor még egyben
adták el egy másik pincészetnek.
A kezdeti sikereken felbuzdulva, az 1990-es évek elején, kárpótlási jegyekből folyamatosan földet vásároltak és szőlőt telepítettek.
1996-ban már céget alapítottak, és a Juhászvin Kft. tovább bővítette
a termőterületet, majd 2002-ben megépült az első saját feldolgozó
üzem is. 2004 után uniós források segítségével tartályokat, feldolgozó gépeket, berendezéseket vásároltak és 2006-ban már kiléphettek a piacra az első palackozott boraikkal. Azóta töretlen a fejlődés,
több éven át megduplázták az előző évi értékesített mennyiséget.
2015-ben elérték az évi 2 millió, 2017-ben a 3 millió palackot.
A sikerük titkát – a folyamatos termékfejlesztés mellett – a fogyasztók személyes meggyőzésében látják. Az évek során több száz kiállításon, bemutatón, több ezer borkóstolón mutatták be termékeiket.
Borkínálatuk sikerterméke a Juhász Rosé, amelyből már egymilliónál is több palack fogy el évente. Másik fontos boruk az Egri Bikavér,
amely nem csak a boltokban, de a gasztronómiában is keresett, ebből a márkából is több mint 300 ezer palackot értékesítenek minden
évben. Csúcsboraik, a Grand Superior család, a Paptag és Gesztenyés
sorozatuk pedig egyre-másra söpri be a hazai és nemzetközi borversenyek díjait.
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BORÁSZ ÉVZÁRÁS
az elegancia jegyében

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN

FOTÓ: NEMES RÓBERT

Idén már 17. alkalommal gyűltek össze az Egri borvidék legjobb borászai,
és hozták magukkal a legjobb boraikat a Hotel Eger Parkba, hogy a ha
gyományos Borszalonnal búcsúztassák az évet. Idén egy új szervező csapat
igyekezett megújítani a rendezvényt, adódott a kérdés, sikerült-e?

MOST VÁLTSA MEG ÉVES
ORSZÁGOS VAGY MEGYEI
E-MATRICÁJÁT!
A tavalyi évre vásárolt éves országos és megyei
e-matricák 2018. január 31-ig érvényesek.
ONLINE VÁSÁRLÁS: EMATRICA.NEMZETIUTDIJ.HU
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– Valóban, számos ponton megújult a Borszalon – mondta Oroján
Sándor főszervező. – A program elején volt egy egyórás csendes kóstoló, ahol nyugodt körülmények között lehetett értékelni a borászok legjobb borait. A szakmát a nagyközönség elé borász pódiumbeszélgetésekkel vittük ki, ami szintén sokakat vonzott. Az este folyamán három
fellépő szórakoztatta jazz zenével a vendégeket, Csisztu Zsuzsa pedig
háziasszonyként profin vezette a szalon teljes programját. Emellett bővült az ital, étel- és a borkínálat is. Örömmel láttuk, hogy a vendégeink
elégedetten távoztak, ez a legfontosabb. Köszönet minden borásznak
és kiállítónak, aki bízott a rendezvény sikerében, és velünk tartott.
Aki részt vett a rendezvényen, tapasztalhatta, hogy kisebb volt a
tömeg, mint az előző években. A szervezők szerint azonban nem a
vendégek száma volt kevesebb, hanem a rendezvény nőtt meg térben
és időben.
– Hamarabb kezdődött és tovább tartott a Borszalon mint eddig –
mondta Oroján Sándor. – Ráadásul nagyobb volt az alapterülete is,
hiszen a borászok standjai, a négy ételpult, a fröccs- és a pálinkasarok
nemcsak a nagyteremben kapott helyet, hanem birtokba vehették a
színpad környezetét, a közlekedőket és az előteret is. Így oszlott el
kényelmesebben az a közel ezer fő, ami valóban szellősebbé, kényelmesebbé tette a rendezvényt.
Ami biztos, hogy Borszalon lesz jövőre is. Hogy mire számíthatunk?
– Kiváló új borokra, hiszen a 2017-es, kiemelkedő évjárat vörösborait kóstolhatják meg vendégeink a 2018-as Borszalonon. Hosszú
távú célunk, hogy a borász szakma évzáró eseményeként, országos
esemény legyen a Borszalon Egerben. Ez jót tenne Egernek és az egész
borvidéknek.
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VARÁZSTORONY

MEGÉRDEMELT SIKERÜK
A MI JÖVŐNK.

AZ EGRI LÍCEUMBAN
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Az Eszterházy Károly Egyetem Líceum épületének tornyában működő Természettudományi, Pályaorientációs és Módszertani Központ 2006-tól Varázstorony néven vált ismertté országszerte.

Beszállítóknak
adnak munkát

A toronyépület 9. emeletén elhelyezkedő Camera Obscura (sötétkamra, periszkóp) nem csak Magyarországon,
hanem az egész világon ritkaságnak számít. Az óriási fényképezőgéppel Eger kicsinyített, mozgalmas városképe vetíthető le a besötétített terem közepén lévő fehér asztalra.
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A Csillagászati Múzeum (6. emelet) előtörténete a 18. századra
nyúlik vissza. Az akkor legkorszerűbb csillagászati eszközöket
Hell Miksa magyar születésű, bécsi királyi csillagász, a legjobb
bécsi és londoni távcsőkészítő mesterektől rendelte meg.

Adóbefizetésükkel
mindenki jólétét szolgálják

A Varázsteremben (6. emelet) interaktív eszközök működtetésével a fizika törvényeinek megértése „kézzelfogható” módon történik. Az ide ellátogatók „játszva” ismerkedhetnek meg alapvető fizikai jelenségekkel.
A Planetárium (6. emelet) félgömbhéj vetítőfelületén az
éjszakai csillagos égbolt valósághű képmása jelenik meg,
az iskolai fizika és földrajz tantárgyakban szereplő csillagászathoz kapcsolódó ismereteket látványosan és élmény
szerűen közvetíti.
Keltsd életre
a plakátot
az AppStore-ból
és a GooglePlay-ből
ingyenesen letölthető
LARA alkalmazással!

Egy emelettel lentebb a Panoráma teraszról madártávlatból szemlélhető meg a város. Itt folynak az egyre több
látogatót, érdeklődőt vonzó esti (éjszakai) távcsöves bemutatók is.

28 / EGRI MAGAZIN

A Jedlik Ányos Experimentáriumban (3. emelet) kísérleti
bemutatókkal ötvözött foglalkozásokat, rendhagyó, fizika,
kémia, biológia és földrajz órákat tartanak. A rendhagyó órák
az iskolai tananyagok kiegészítői, azokat az iskolás csoportok
előre egyeztetett témákban és időpontokban igényelhetik.
A Tudományos Játszóházban kis-és nagygyerekek építőjátékokkal, modellekkel fejleszthetik tudásukat. A játszóházi program részét képezi egy interaktív fizikai-kémiai kísérleti show,
egy planetáriumi műsor és egy csináld magad foglalkoztató is.
A Régi Optikai Eszközök kiállítása (5. emelet) két évszázadot is átfogó mikroszkóp, távcső, foto- és videotechnikai
gyűjteményt mutat be.

Új munkahelyeket
teremtenek

Helyi kezdeményezéseket,
intézményeket támogatnak
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100 000 NYERTES PÁLYÁZÓ
A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT

G o n d o s k o d ó k e zü k b e n
a jövőnk

Pályázati forrásból fejlesztettem
a vállalkozásomat, ma már
250 anyajuh van a tenyészetünkben.
Balázsik Zsófia

agrár szaktanácsadó, állattenyésztő

TÉLI LEÉRTÉKELÉS
AZ AGRIA PARK ÜZLETEIBEN

Akár 70% kedvezmény visszavonásig, vagy a készlet erejéig.
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