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Nyitrai Zsolt:
M25 – Gyors ütemben haladunk
az autópálya felé
Minden fejlesztés komoly
kihívás – városszerte zajlanak
a felújítások

Egri leányka Európa legjobb fiatal tudósai között

NOVÁK BLANKA
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6–9.

Napijegyre.

Megjelölt termékekre.

Teljes árú termékekre, kivéve ruházatiés sajtótermékek.

2018.SZEPTEMBER 11.

Megjelölt termékekre.

30%

2018.SZEPTEMBER 11.

2018.SZEPTEMBER 11.

2018.SZEPTEMBER 11.

Megjelölt termékekre.

Teljes árú termékekre.

2018.SZEPTEMBER 11.

2018.SZEPTEMBER 11.

Minden termékre. Az ajánlat más akcióval
nem vonható össze, clubkártyás vásárlásra
nem vonatkozik.

Minden teljes árú termékre. A kedvezmény
más akciókkal nem vonható össze.

20%
2018.SZEPTEMBER 11.

20%
2018.SZEPTEMBER 11.

15%

15%

2018.SZEPTEMBER 11.

2018.SZEPTEMBER 11.

2018.SZEPTEMBER 11.

Minden termék teljes fogyasztói árából.
Más akcióval nem vonható össze.

2018.SZEPTEMBER 11.

Minden teljes árú termékre.

Minden teljes árú Douglas saját márkás
termékre, valamint ingyenes
sminkfrissítés és bőranalízis.

Egy kiválasztott termékre. Az akció más
kedvezménnyel nem vonható össze.

Teljes árú Retro termékekre, Gift Card
vásárlása esetén nem érvényes.

Minden játékszoftverre. Az akció más
kedvezménnyel nem vonható össze.

A vásárlás végösszegéből, kivéve
rendelések, előrendelések.

20%
2018.SZEPTEMBER 11.

2018.SZEPTEMBER 11.

20 perces frissítő hátmasszázs
csak 1.300 Ft

2018.SZEPTEMBER 11.

20%
2018.SZEPTEMBER 11.

2018.SZEPTEMBER 11.

20%
2018.SZEPTEMBER 11.

Teljes árú termékekre, kivéve Lego.

20%
Minden tolltartóra. Az akció más
kedvezménnyel nem vonható össze.

Teljes árú termékekre, ajándékutalvány
vásárlásra nem vonatkozik

2018.SZEPTEMBER 11.

20%
2018.SZEPTEMBER 11.

15%

15%

2018.SZEPTEMBER 11.

2018.SZEPTEMBER 11.

10%

10%

2018.SZEPTEMBER 11.

2018.SZEPTEMBER 11.

510%
CSAK
1.300 FT

2018.SZEPTEMBER 11.

Lakberendezési termékekre.

20%

CSAK
2.000 FT

AJÁNDÉK

20%

2018.SZEPTEMBER 11.

AJÁNDÉK

Megjelölt laptopokra.

2018.SZEPTEMBER 11.

20%

2018.SZEPTEMBER 11.

5.000 Ft vásárlás felett ajándék
kávé, vagy öngyújtó.

Shellac szolgáltatásra.

2018.SZEPTEMBER 11.

2018.SZEPTEMBER 11.

2018.SZEPTEMBER 11.

20%

20%
Minden könyvre és hangoskönyvre.

2018.SZEPTEMBER 11.

20%

2018.SZEPTEMBER 11.

2018.SZEPTEMBER 11.

Megjelölt termékekre.

2018.SZEPTEMBER 11.

10%

Rádiófrekvenciás arcfeszesítés
csak 2.000 Ft

1030%

30%

10%

AJÁNDÉK
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2018.SZEPTEMBER 11.

2018.SZEPTEMBER 11.

2018.SZEPTEMBER 11.

2.500 Ft feletti vásárlás esetén ajándék
ruha vagy kiegészítő, a készlet erejéig.

20%
Bellinda termékekre.

20%

20%

Megjelölt termékekre.

2018.SZEPTEMBER 11.

20%
20%

Teljes árú termékekre.

2018.SZEPTEMBER 11.

20%

20%
2018.SZEPTEMBER 11.

Megjelölt termékekre.

20%

20%
20%

Más akcióval nem összevonható.

2018.SZEPTEMBER 11.

1030%

2018.SZEPTEMBER 11.

1050%

1050%

50%

2018.SZEPTEMBER 11.

12–14.

2.000 Ft kedvezmény minimum 10.000 Ft feletti vásárlás
esetén. Érvényes a teljes kollekcióra. Az akció alól
kivételt képeznek az idegen márkák, divatékszerek és az
ajándékutalvány-vásárlás.

1.000 Ft értékű jóváírást biztosít új vagy
meglévő törzsvásárlói kártyára legalább
10.000 Ft értékű vásárlás esetén.
Más kedvezménnyel össze nem vonható.

2.000 FT

KEDVEZMÉNY
2018.SZEPTEMBER 11.

1.000 FT
JÓVÁÍRÁS

2018.SZEPTEMBER 11.

22–23.

18–19.

A TARTALOMBÓL
4–5 / HÍREK

16–17 / FELSŐVÁROS CSILLAGA

6–9 / FEJLESZTÉSEK A VÁROSBAN

18–19 / AUGUSZTUS 20.

VÁLOGATÁS AZ ELMÚLT HÓNAP ESEMÉNYEIBŐL

HÁLÁSAK LEHETÜNK, HOGY ILYEN „PROBLÉMÁINK” VANNAK!

10 / M25

GYORS ÜTEMBEN HALADUNK AZ AUTÓPÁLYA FELÉ

12–14 / NOVÁK BLANKA

EGRI LEÁNYKA EURÓPA LEGJOBB FIATAL TUDÓSAI
KÖZÖTT

„NEM SZÜKSÉGSZERŰ, HOGY A PANEL SIVÁR LEGYEN”

KITÜNTETÉSEK SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÉS AZ
ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPÉN

20 / BORKIVÁLÓSÁGOK

A SZAKMA ÉRTÉKÍTÉLETÉNEK SÚLYA VAN

22–23 / 23. VÉGVÁRI VIGASSÁGOK

50 ÉVE MUTATTÁK BE AZ EGRI CSILLAGOK CÍMŰ FILMET

VISZLÁT, BALATON!
Az élet úgy hozta, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok: éppen tizenhárom éve – a fiam születése óta – minden nyáron pár hetet a Balatonnál tölthettünk. Persze, ahogy Kristóf nőtt, úgy rövidült évről évre
a balatoni vakáció. Idén már csak alig egy hétig élvezhettük a „magyar
tenger” csodás vizét. Pedig bármilyen szépséges is a tenger vagy az óceán,
számomra nem nyár a nyár a Balaton nélkül. Persze borongós gondolatok
is kötődnek ehhez a tizenhárom évhez, mégis úgy érzem: a szívem egy
darabja veszne el az itteni közös nyaralás nélkül. Ilyenkor együtt van az
egész család. Jókat eszünk, finom borokat kóstolunk, nagyokat beszélgetünk, tollasozunk, labdázunk, játszunk, és az egész évre „kiszabott” nevetéseink zöme is ehhez az időszakhoz kötődik. Néha előveszem a régi
képeket. A táj szépsége szerencsére mit sem csorbult az elmúlt évek alatt.
A ráncaim, ősz hajszálaim száma (no meg a kilóimé) gyarapodott, ahogyan a lángos is a többszörösébe kerül már. Mégis mindig úgy búcsúzom:
Viszlát Balaton! Jövőre, kedves családom, Veletek, ugyanitt!
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HÍREK

A SZOPTATÁS VILÁGHETE KINEVEZÉS
Színes programokkal várták az érdeklődőket

Cséri Zoltán bv. dandártábornok az új parancsnok

AUGUSZTUS 1.

AUGUSZTUS 1.

Ismeretterjesztő előadásokkal és változatos programokkal népszerűsítették Egerben is a laktációs táplálást a
Szoptatás világhetén. A szervezők célja, hogy a társadalom és maguk az anyukák is elfogadják, hogy nyilvános
helyen is megetethetik gyermekeiket.
A program egri nyitányakor a Manooka kávézó a Három
királyfi, három királylány mozgalomtól megkapta a „Családbarát hely” címet.

Cséri Zoltán már július 1-től ellátja a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet vezetését. Célja, hogy tovább
vigye azt a fajta szakmai munkát, amit az elődei elkezdetek. Tervei között szerepel informatikai és reintegrációs
projektek végrehajtása, a kollégái munkakörülményeinek
javítása, valamint a fogvatartottak elhelyezési körülményeinek változtatása.

ÉVADNYITÓ

STOP

Magyar szerzők műveit dolgozzák fel

Kortárs darabbal indít a Harlekin

AUGUSZTUS 19.

AUGUSZTUS 22.

Minden műfajban magyar szerzők, magyar témájú műveit
dolgozza fel a Gárdonyi Géza Színház társulata az új,
2018/19-es évadban, amely szeptember 28-án a Rokonok
című társadalmi drámával indul. A közönséget összesen
tizenkét új darabbal várják. Martonné Adler Ildikó alpolgármester biztosította a társulatot arról, hogy az önkormányzat a jövőben is igyekszik megteremteni a működéshez szükséges feltételeket.

Hét bemutatóval készül az új évadra a Harlekin Bábszínház. Színpadra kerül az Antigoné, a Diótörő és a Csillagszemű juhász mellett a Kacor király is. A 2018/19-es szezonban
az egészen kicsi gyerekekre is gondolnak a Csitt című
előadással. A színházban eddig a szombat szünnapnak
számított, a jövőben azonban ekkor tartják a szakmai és a
protokoll-, vasárnap pedig a városi bemutatókat.
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TÁMOGATÁS

KIRÁLYKÖSZÖNTŐ

Ismét pályázhattak a város zenészei

Szent István tiszteletére

AUGUSZTUS 13.

AUGUSZTUS 19.

Augusztus 31-ig pályázhattak az Egri Ifjúsági Zenei Programra a város fiatal zenészei. A támogatás lehetőséget
biztosít koncertszervezésre, valamint videóklip és hangfelvételek készítésére is. A 2014-ben indult kezdeményezés
révén eddig többek között közel 100 koncert valósult
meg. Az Egri Ifjúsági Zenei Program az Egri Farkas Ferenc
Zeneiskolával Egy Ütős Nap címmel koncertet szervez
dobosoknak.

Idén is megtartották a hagyományos Szent István-napi
Fáklyás Királyköszöntőt Egerben. Az ünnepséget a Dobó
téren rendezték, a 212-es számú Bornemissza Gergely
Cserkészcsapat fáklyás kísérete által vezetett menet
ezután felvonult a várba, ahol Szent Imre király emléktábláját koszorúzták meg. Az ünnepségen Habis László
polgármester a városépítő és kultúraápoló egri püspökök
munkáit méltatta.

EGYÜTTMŰKÖDÉS

FEGYVERMUSTRA

Gyógypedagógiai szak indult az egyetemen

Hatalmas siker az új kiállítás

AUGUSZTUS 22.

AUGUSZTUS 24.

Habis László polgármester, Liptai Kálmán az Eszterházy
Károly Egyetem rektora, a Markhot Ferenc Kórház, az
Egri és a Hatvani Tankerületi Központ, a Heves Megyei
Kormányhivatal, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, illetve annak intézményi képviselői írtak alá
megállapodást annak érdekében, hogy az egyetem új,
gyógypedagógiai szakján a diákok az eddiginél is jobb
gyakorlati oktatást kaphassanak.

Egy hónap alatt már negyvenháromezernél is többen
voltak kíváncsiak a Dobó István Vármúzeum legújabb
kiállítására, a Fegyvermustrára. Az egyik fő attrakció,
a Magyar Nemzeti Bank Értéktár programja keretében
megvásárolt Péterváry-fegyvergyűjtemény kiemelkedő
darabjainak bemutatása. Sok felszerelés kézbe vehető
és kisfilmek is segítik a látogatókat a fegyverek megismerésében.
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MINDEN FEJLESZTÉS

KOMOLY KIHÍVÁS
HÁLÁSAK LEHETÜNK, HOGY ILYEN
„PROBLÉMÁINK” VANNAK!
Interjú Habis László polgármesterrel
Augusztusi számunkban közöltük annak az egri fejlesztéseket átfogó interjúnak az első részét, melyet Habis László
polgármester úrral készítettünk. Szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe az első írást is, melyben olyan beruházásokat vettünk sorra, melyeknek köszönhetően rövidtávon is szembetűnő, hasznos és pozitív változás történik
Egerben. Ahogy ígértük, ezt a július végi beszélgetést folytattuk egy hónap elteltével, s jelen lapszámunkban ezt
adjuk közre. Ahol esetleg eltérés mutatkozik a korábban közölt, tervezett időpontokhoz képest, az nem a véletlen,
hanem az élet műve. Erről is beszélgettünk a városvezetővel, aki sok aktuális információt osztott meg olvasóinkkal.
SZERZŐ: GAY KRISZTINA

FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT, LÉNÁRT MÁRTON

– Polgármester úr, az iskolakezdéshez közeledve már sokkal többet tudunk arról, hogy mit sikerült elvégezni a nyáron és mi az, amit az őszre, esetleg a következő esztendőre
kell átütemezni. Hogy állunk most, mi történt a nyáron?
– Minden közterületi munkát úgy kell tervezni, hogy iskolakezdésre lehetőleg meglegyünk, a szeptembert már
kevesebb útfelbontással várjuk, legalábbis a frekventált
helyeken. Igen sokrétű munka zajlott a nyáron a városban,
a legnagyobb hatást kétségkívül a Csiky utca és a Mekcsey
utca története gyakorolta a mindennapjainkra. Utóbbi
helyen egy pinceomlásról volt szó, nem lehetett mindent
előre megtervezni és kellemetlen fordulatot hozott az a
tény, hogy nem volt elegendő a sebesség- és súlykorlátozás, le kellett zárni a nagy forgalmú utcát. Csak ezzel
tudtuk szavatolni a mélyben dolgozó munkások biztonságát, ám ez nyilván bonyodalmat okozott a közlekedésben,
hiszen a Csiky utcában zajló csapadékcsatorna-rekonst-

Csiky Sándor utca
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rukció már eleve korlátozta a lehetőségeket. Az elkerülhetetlenné vált Mekcsey-útzár két héten át tartott, magával
hozta más területen a dugókat és a jelentős mértékben
megnőtt forgalmat. A veszélyt jelentő vis maior helyzetet augusztus elejére sikerült megoldani, s így azóta – egy
irányban, félpályán – már lehet haladni a Mekcseyn. Megköszönve a közlekedők eddigi együttműködését és megértését, jó hírként mondhatom az egrieknek, hogy beszélgetésünk idején az útpálya alatti üreg injektálását végzik,
s a teljes helyreállítás, aszfaltozás a tervek szerint augusztus 29-én befejeződik. A forgalom- és súlykorlátozás így
még augusztusban megszűnik: visszatérhetnek a távolsági
buszok. Ezzel együtt természetesen ismét kétirányúvá válik a Diófakút utca is, s ez egyfajta fellélegzést jelent majd
az egri közlekedésben.
– Ha már szó esett a Csiky utcáról…
– Dióhéjban: a korábbi, helyenként teljesen eltűnt, elporladt csapadékgyűjtő helyett hatszoros kapacitású, beton elemekből álló csatornát fektet le a kivitelező. Egy-egy
felhőszakadás idején korábban bizony állt a víz a Széchenyi utcán, ezért van szükség erre a beruházásra, amely június végén kezdődött, és a Dobó Gimnáziumtól a Városfal
utcáig terjedő szakaszon szeptember elejére elkészül. A
közlekedők számára fontos információ lehet, hogy a Csiky utcába a Posta felől továbbra sem lehet még behajtani,
de a Barkóczy út – Bródy utca – Városfal utca – Csiky utca
útvonalon már a további munkálatok idején is elérhető
lesz a Széchenyi utca. A Barkóczy–Csiky-kereszteződésben
továbbra is a Vörösmarty utca irányába lehet csak kanyarodni, tehát itt érvényben marad a nyáron már megszokott forgalmi rend. A kivitelező szeptember elejére átteszi székhelyét a Csiky utca felső részébe, és ott folytatja a

Szent József Park
munkát, így a buszok természetesen még nem hajthatnak
be a területre.
– A hasznos, praktikus információk után nézzük, mi a
helyzet a további felújításokkal, fejlesztésekkel?
– Az Erzsébet udvarban régóta folyamatban van a munka: a gyalogos sétányokat szegélyezi és az alépítményeken
dolgozik a kivitelező. Mintegy két hónap kell még ahhoz,
hogy megújult formájában lássuk az elsőt a belvárosi
tömbbelsők közül.
Az Eszterházy téren az idei évben az új vízfelülethez
szükséges gépészeti akna építése kezdődhet el, míg a Bródy
Sándor utca felújítását 2019-ben tudjuk elkezdeni.
A Szent József Park rekonstrukciós munkáit már megrendeltük. A közkedvelt forrás körül kialakított területet
teljesen körbejárhatóvá tesszük, és akadálymentesítési
beavatkozásokat is végzünk majd a szökőkút és a burkolatok megújítása mellett.

Erzsébet udvar

Helyőrségi Művelődési Otthon
A Malom utcai kerékpárút és parkoló építéséhez a kivitelező néhány napon belül felvonul. A Külsősor út
nyugati szakaszának felújítására vonatkozóan a tervező
kiválasztása áll előttünk, a beruházás a jövő évben startol. Az Árnyékszala utcában befejeződött az ivóvízvezeték
rekonstrukciója, s a munka a Verőszala utcában folytatódik: az útfelújításra vonatkozó közbeszerzést készítik elő
kollégáim. Nem szeretném kihagyni, hogy a nyár második
felében a bontással elindult a teljes megújulás a volt Helyőrségi Művelődési Otthonnál, amely kulturális-közösségi
funkciót kap.
– Visszatérő felvetés, hogy rendben van a fejlesztés, de
miért nem tartható egy-egy határidő, vagy előre meghatározott ütemezés?
– Egy komolyabb beruházásnál a projektfejlesztés, a
pályázat egyeztetése, azután a terveztetés, a néha többkörös és többszereplős szakhatósági engedélyezés sok hónapos, nemegyszer több, mint egy éves folyamat. Ezt követi
a kivitelező kiválasztása, vagyis a közbeszerzés, melynek
során – ahol csak lehet – meghívásos formában, egri cégek számára nyújtunk előnyt, hogy így helyben maradjon a megbízás és a munkalehetőség. Kiemelten fontos,
hogy időben találjunk a munka elvégzésére alkalmas, érvényes és versenyképes ajánlatot nyújtó vállalkozást. Ez
a mostani időszakban nem a legkönnyebb feladat: sok az

Felnémeti orvosi rendelő
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szeptember közepéig még kérnem kell a közlekedők szíves türelmét és megértését.

Grónay utca
építőipari munka, de jelentős a szakemberhiány. Amikor
megkezdtük a várfejlesztést, a Modern Városok Program,
illetve a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
előkészületeit, óvatosan ki is fejeztem azt a vágyunkat,
hogy reméljük: találunk majd megfelelő építőipari kapacitást is ezekhez a szép tervekhez. Nos, sok mindenben jól
állunk, más feladatok még komoly kihívásokat tartogatnak a számunkra. Ha sikeresek voltunk az előkészítésben
és közbeszerzésben, úgy a munkálatokat össze kell hangolnunk a már folyamatban lévő kivitelezésekkel, hiszen
a munka egy élő, lüktető városban zajlik. Minden fejlesztés egy komoly kihívás, de hálásak lehetünk, hogy ilyen
„problémáink” vannak!
– Milyen beruházásokra lehet tehát számítani Egerben
a közeljövőben?
– A Nagylaposi úton a 2015-ben megépült kerékpárút
és az Alvégi utcák összeköttetésére aszfaltburkolatú utat
építünk, mintegy 330 méter hosszban. A felnémeti városrészben, az Egri úton található gyalogos és kerékpáros átvezetést egy helyen, a meglévő kerékpáros átkelőnél egy
új, jelzőlámpás és közvilágítással ellátott, védett átkelővé
alakítjuk. Ez jelentősen növeli a gyalogosok és bringások
közlekedésének biztonságát. Mintegy 15 millió forint felhasználásával aszfaltburkolatot kap a Lenkey utca, ahol
csapadékvíz-rekonstrukciót is végzünk. Több milliárdos
szennyvízvezeték-rekonstrukció indul az idén a városban,
ennek egyik legfontosabb eleme a szennyvíztelep megújítása, a zárt rendszerű iszapkezelő és más, új berendezések
beszerzése és bekötése az ellátásba. A Mátyás király úti
hiányzó bekötésekkel kezdünk majd. A „vis maior-beruházásaink” közül a Mekcsey utcát már említettem, a Grónay utcai beszakadásnál a helyreállítást augusztus végére
befejezi a kivitelező, ám az útpálya terhelhetősége miatt
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– A július végi interjúban említett polgármester úr egy
komplex egészségügyi fejlesztést a Lajosvárosban, s beszéltünk arról is, hogy máshol több orvosi rendelő megújult. Más ágazatokban is lesz azonban előrelépés.
– A lajosvárosi tervet illetően aktuális információ,
hogy pluszforrásra lesz szükség, de a döntést meghoztuk
és elindul a közbeszerzési eljárás. Az elmúlt időszakban
átadtuk az orvosoknak és a betegeknek a megújult Napsugár utcai és a Hadnagy úti orvosi rendelőket, s ezen túl
a felnémeti, Szarvaskői úton található rendelő felújítása
is javában zajlik. Mindegyik munkával az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményét bíztuk meg, akik – nyugodtan
mondhatom – szívvel-lélekkel tették és teszik ezt. A szociális területen kiemelendő, hogy emeletet építünk a Kallómalom úti gondozási központ épületére. Ezzel nagyban
javulnak a felsővárosi idősgondozás feltételei: jövő nyárra
sokkal komfortosabb, kulturáltabb, tágasabb lesz az intézmény, amely az idősek nappali ellátása, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás
centruma. Fontos számomra, hogy mindezzel a dolgozók
munkakörülményei is jelentősen javulnak. Kiemelkedő
lépésnek tekintem emellett a Tulipán téri gondozói házban megvalósuló fejlesztést is, melynek következtében a
fedél nélküliek számára nemcsak éjjeli szállást, hanem
nappal használatos, foglalkoztató-ellátó létesítményt tudunk biztosítani. Ezzel ténylegesen teljessé válik a szociális ellátás rendszere a városunkban.
– Jó ideje, igencsak szem előtt zajlik a Bárány Uszoda
teljes rekonstrukciója. Mikor vehetik birtokba a létesítményt a sportolók?

Bárány Uszoda
– Ennek a beruházásnak komoly története van, akár
könyvet is lehetne róla írni. A Bárány Uszoda megújítását – úgy is fogalmazhatnék: megmentését – végeztük el,
nagy erőfeszítések árán, összefogásban a vízilabdasporttal, a kormányzattal és a TAO-konstrukcióban részt vevő
gazdasági szereplőkkel. Ennél aktuálisabb nem is lehetne
ez a téma, hiszen a napokban felavatjuk a létesítményt.
Magam is ezer szállal, gyermekkori emlékekkel is kötődöm ehhez az 1925-ben épült patinás létesítményhez.
Válent Gyula legendás edző – aki ebben az uszodában élt
családjával – a szüleim igaz barátja volt. Úgy vélem, fantasztikus értéket őriztünk meg azzal, hogy az életveszélyessé vált, csaknem százéves építményeket elbontottuk,
ám – a bővítés mellett is – megőriztük a medence egyedi

értékét, a forrásra építettségét. Az „új Bárány” nem konkurál a Makovecz Imre által tervezett Bitskeyvel, hanem
a lehető legegyszerűbb külső képet mutatja, ugyanakkor
belső hangulatában visszaidézi elődjét, ahol egri sportoló generációk sora nőtt fel. Az új, megosztható medence
rugalmasabb használatot tesz lehetővé a vízilabda-utánpótlás számára. Biztos vagyok abban, hogy a felújítással
a szülők legfőbb kívánsága teljesül, hiszen a gyermekük
jó körülmények között, biztonságban sportolhat majd
itt. A megújult komplexumot olyan kiegészítő létesítményekkel is ellátjuk, mint orvosi szoba, vagy közösségi
tér, s mindez később méltó része lesz egy nagy egésznek,
amikor a Modern Városok Program keretében még tovább
bővül Eger vizes kínálata.

DÖNTÖTTEK A SZAVAZÓK:

EGER LETT A
LEGVIRÁGOSABB
ÚTI CÉL 2018-BAN

Lenkey utca

A Virágos Magyarországért Versenyen Eger is
megmérettette magát az 50 000 fő fölötti városok
kategóriájában. A közönségszavazáson – hála az
egrieknek és azoknak, akik szeretik városunkat –
toronymagasan Eger nyert. Így 2018-ban háromezer vokssal a Legvirágosabb Úti Cél Eger lett.
A második helyezett Kaposvárra 1,7 ezer, míg a
harmadikként végzett Szolnokra 1,5 ezer szavazat
érkezett.
(fotó: vozáry róbert)
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FOLYTATÓDIK
A PÁRBESZÉD

Szeptemberben Egerbe jön Claudia Cardinale

KEZDŐDIK AZ
I. EGRI KLASSZIKUS
FILM MARATON

Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott (Miniszterelnöki Kabinetiroda) dr. Palkovics László miniszterrel
egyeztetett a következő éveket érintő
együttműködési lehetőségekről.

M25 – Gyors ütemben
haladunk az autópálya felé
A tervek szerint, rendben, késedelem nélkül halad az Egert az autópályával ös�szekötő M25-ös út építése – jelentette ki Nyitrai Zsolt a beruházás egy újabb szakaszának, az Andornaktályát elkerülő útnak az átadásán.
Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott,
Eger és térsége országgyűlési képviselője elmondta, jó ütemben halad az M25ös építése, így hamarosan valóra válik
a több évtizedes álom. Egerből közvetlenül, gyorsabban és biztonságosabban
juthatnak el az emberek a fővárosba.
Mindez megkönnyíti a családok, a vállalkozások és a turisták közlekedését.
Megígértük, és meg is megcsináljuk! –
tette hozzá a képviselő utalva arra, hogy
hosszú évtizedeken keresztül nem sikerült megvalósítani ezt a régen várt beruházást.
Elkészült az andornaktályai elkerülő út
a helyi polgármester által „kiharcolt” zajvédő fallal – folytatta – valamint lezárult a
252. sz. főút rekonstrukciója is. Ősz végéig
befejeződnek a teljes északi ütem munkálatai. Ez 2×2 sávos utat jelent a közlekedők
számára, majd ezután következik a déli
szakasz megvalósítása.
A honatya köszönetet mondott minden
közreműködőnek, valamint a lakosságnak, amiért türelemmel viselték a munkálatokkal járó kellemetlenségeket.
Úgy hiszem, a fejlődés néha áldozatokkal jár, de biztos vagyok abban, hogy az
új összekötő út kárpótol majd mindenkit
– tette hozzá.
Juhász Zoltán, a Nemzeti Infrastruktúra
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Fejlesztő Zrt. útfejlesztési igazgató-helyettese arról szólt, hogy most a nagyberuházás két fontos eleme készült el: egy
3,7 kilométeres szakasz (két, az úton átívelő híddal), amely tehermentesíti Andornaktálya forgalmát, valamint az a teljes
felújítás, amely Eger bekötését biztosítja
az M25-ös autóútba a 800 méter hosszú
meglévő út burkolatának megerősítésével. Mindehhez biztonságos kerékpárút,
több buszmegálló kapcsolódik – tette
hozzá.
Megerősítette: 2020 nyarára elkészül a
déli ütem, s ekkor Eger már közvetlenül
kapcsolódik majd az M3-as autópályához.
Habis László, Eger polgármestere azt
hangsúlyozta, hogy az egri szakasz átadásával sokkal komfortosabbá vált a lakosság közlekedése: a két új körforgalom
kiépítésével pedig gyorsabbá, biztonságosabbá vált az utazás.
Szavai szerint már most érezhető, hogy
egyre több befektető érdeklődik a térség
iránt.
Vámosi László, Andornaktálya polgármestere örömének adott hangot, hogy a
kormány segítségével lehetővé vált a település tehermentesítése, ugyanakkor bízik
abban, hogy az út további sikeres ipari és
turisztikai fejlesztéseket hoz majd a térségbe, így Andornaktályára is.

A miniszterelnöki megbízott és a miniszter többek között a közlekedésfejlesztési kérdések kommunikációjáról,
az informatikai hálózatok akadálymentesítéséről, az európai uniós források kiemelt jelentőségű hatékony
felhasználásáról, valamint a nem
európai uniós fejlesztési forrásokhoz
kapcsolódó fejlesztéspolitikai javaslatokról tárgyalt.
Továbbiakban szó esett még a kisés középvállalkozások és a start up
vállalkozások helyzetéről, a Digitális
Jólét Program nyugdíjasoknak szóló
pályázatairól és informatikai képzéséről, valamint az e-sport magyarországi jelenlétéről is. Megállapodtak,
hogy a kis- és középvállalkozásokkal
kapcsolatosan a közeljövőben felmérést indítanak és több témában is kikérik az érintettek véleményét.
A megbeszélésen elhangzottak értelmében a jövőben rendszeres és
szoros együttműködés várható a két
tárca között, a társadalmi csoportok
képviseletének bevonásával.
(FOTÓ: ÁRVAI KÁROLY / KORMANY.HU)

A világhírű sztárvendéggel, Claudia Cardinaleval, a Volt
egyszer egy vadnyugat női főszereplőjével is találkozhatnak az I. Egri Klasszikus Film Maratonra ellátogató
egriek – jelentette be Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége országgyűlési képviselője.

Elismerések az ország
születésnapján
Augusztus 20-a, államalapításunk ünnepe alkalmából Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott,
Eger és térsége országgyűlési képviselője elismeréseket nyújtott át a Líceum épületében megrendezett ünnepségen.
Mint Nyitrai Zsolt elmondta, ezen az ünnepen azon
honfitársaink munkáját ismerjük el, akik elősegítik
hazájuk, városuk, falujuk fejlődését, életútjukkal
pedig személyes példát mutatnak környezetükben,
szakmai tevékenységükkel jelentős mértékben hozzájárulnak a térség további fejlődéséhez.
Nyitrai Zsolt or
szág
gyűlési képviselői ok
levelet
adott át Kurdiné Nagy Klárának, a Kurdi Family Pék
Kft. cégvezetőjének. A pékdinasztia a 2000-es évek
eleje óta működteti üzemét Andornaktályán. A családi vállalkozás elkötelezett híve az egészséges táplálkozásnak, a kézműves és hagyományos termékek
előállításának. Termékeik kiemelkedő minőségét bizonyítja, hogy idén immár negyedik alkalommal sikerült elnyerniük az Ország Kenyere címet megelőzve
ezzel a nagyobb pékségeket, tovább öregbítve a térség
és a település jó hírnevét.
Ugyancsak országgyűlési képviselői oklevelet vehetett át Borza József hat danos kyokushin mester.
Az európai kyokushin élet meghatározó alakja, világszerte elismert szakember. Az évek során sajátos
küzdőstílust alakított ki, amelynek ismertető jegyei
egri tanítványain is felfedezhetők. A sportember az
ország és Heves megye jó hírét vitte a világban, hiszen tanítványai több alkalommal álltak dobogón
nemzetközi versenyeken, három évtizedes pályafutása alatt pedig harmincnál is több fekete öves tanítványt nevelt ki.

Mint Nyitrai Zsolt elmondta, a szeptember 7-e és 11-e között megrendezett Film Maraton programsorozata illeszkedik abba a koncepcióba, amelynek lényege, hogy Eger
minél több országos eseménynek adjon otthont, a megyeszékhely pedig minél több termékkel, produkcióval jelenjen
meg Budapesten, így növelve az egész térség ismertségét,
népszerűségét. Fontos cél, hogy továbbra is nemzetközi hírességek érkezzenek Egerbe, akik később jó hírünket viszik
majd a nagyvilágba – fogalmazott. Hozzátette azt is: erre
remek alkalom az Egri Klasszikus Film Maraton, amelynek
sztárvendége Claudia Cardinale lesz. A színésznő nevéhez
olyan filmek fűződnek, mint a Nyolc és fél, vagy a Volt egyszer egy vadnyugat. Így Franco Nero egri látogatása után
egy újabb filmcsillaggal találkozhatnak személyesen is az
egriek, illetve a programsorozat látogatói.
Ráduly György, a Magyar Nemzeti Filmarchívum igazgatója ugyanakkor azt hangsúlyozta: az intézmény hatvan
éves történetének legfontosabb korszakát éli: gyűjteményük 6000 filmtekercset – ebből 2200 magyar alkotást –
tartalmaz, és ezek felújítása éppen most vált időszerűvé. A
kormány támogatásával 300 film restaurálására van lehetőség. Ezek bemutatására szerveztek programot a fővárosi
mozikban, amelyet az egri rendezvény követ. „Külön öröm
számomra, hogy Eger az első vidéki város, ahol megrendezik a fesztivált” – tette hozzá.
Habis László polgármester a város filmes hagyományairól beszélt, valamint arról, hogy Eger és Budapest kiváló
kapcsolatát a Film Maraton sikeres megszervezése is jól
példázza.
Martonné Adler Ildikó alpolgármester a helyi filmes
programok és az egri egyetem együttműködését szorgalmazta. „Az Olasz Filmhét után egy újabb nagyszabású
filmes esemény következik, egy szép, tartalmas, különleges filmes történet bontakozik ki Egerben – tette hozzá.
Berényi Tamás, az Uránia mozi igazgatója arról beszélt,
hogy rendezvény fő helyszíne az Uránia. lesz, de emellett a
Kepes Központ előtt is lesznek szabadtéri vetítések, illetve
egy különleges filmes sétányt rendeznek be a Sándor Imre
utcában.
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PORTRÉ

Egri leányka Európa legjobb fiatal
tudósai között
Novák Blanka ott lehet az idei Nobel-díjak stockholmi átadási ceremóniáján is
SZERZŐ: STANGA ISTVÁN

Ha a most 18 éves egri Novák Blanka hosszú évtizedek múltán visszagondol az idei esztendőre, alighanem úgy értékeli
majd, hogy 2018 nem csupán rendkívül mozgalmasra, de
nagyon emlékezetesre és – ami ennél fontosabb – igencsak
eredményesre sikeredett. A 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen első helyezést ért el, ennek
köszönhetően pedig szeptember közepén ott lehet az európai
fiatal tudósok versengésének dublini döntőjében. Decemberben pedig azon a stockholmi ceremónián vehet részt, amelyen kiosztják az idei Nobel-díjakat. E jeles események mellett
már-már eltörpülhet az a tény, hogy Blanka sikeresen leérettségizett, illetve felvételizett, így találkozásunkkor már, mint az
Eszterházy Károly Egyetem első éves hallgatója beszélgetett
velem.
– Azt tudom, hogy egy igen sajnálatos családi esemény
motiválta abban, hogy a Lycium barbarum, más néven
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FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

a goji bogyó fiziológiai hatásainak vizsgálatába fogjon.
Ezzel a munkájával egyébként első helyezést ért el a 27.
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen. Az azonban nem világos, hogy miért éppen az
ázsiai gyógyászatban ismert goji bogyóra esett a választása…
– Való igaz, hogy személyes okból kezdtem el a kutatást
három esztendeje, ugyanis a keresztmamám több, nagyon
súlyos betegséggel küzdött. Úgy gondoltam, hátha tudok
valamilyen módon segíteni rajta. Ekkortájt került a kezembe egy könyv, amely az úgynevezett superfoodokról
szólt, magyarán azokról a táplálékokról, táplálékkiegészítőkről, melyek az átlagosnál nagyobb arányban tartalmaznak például vitaminokat vagy éppen vasat. Ennek a
kötetnek az első oldalán találkoztam a goji bogyóval, ami
rögtön felkeltette az érdeklődésemet. Így aztán elkezdtem
utánanézni, hogy a különféle tudományos publikációk

miket írnak erről a különleges növényről, illetve, hogy eddig mely részeit
vizsgálták a Lycium barbarumnak. A
történet szomorú végkifejlete, hogy
a keresztmamám tavaly elhunyt, és a
halálát vélhetően egy olyan baktérium, a pseudomonas aeruginosa okozta, ami például a kemoterápia hatására
legyengült immunrendszerű betegeket
támadja meg. Erre pedig ez idő szerint
nincs hatásos gyógymód.

NÉVJEGY
Név: Novák Blanka
Születési hely, idő: Budapest,
1999. 12. 28.
Iskolák: Dobó István Gimnázium, jelenleg az Eszterházy
Károly Egyetem elsőéves
hallgatója
Család: édesanyja festőművész,
édesapja ügyvéd
Hobbi: edzés, nyelvtanulás,
olvasás, a kutyáival való
foglalkozás

– Azt a kivonatot, amit saját metódus
alapján a goji bogyóból készített, pont
az effajta baktériumokon teszteli. Milyen stádiumban van a munka?
– Jelenleg ott tartunk, hogy Budapesten, a Richter laboratóriumában zajlanak műszeres
vizsgálatok, amelyek célja – többek között – kideríteni,
hogy mely komponens/komponensek alakítja/alakítják
ki az általam keresett hatást. A végső cél, hogy egy olyan
gyógyszerhatású készítmény jöjjön létre, ami segíthet a
beteg embereken.

– Ha már a Richtert említette… Nem titok, hogy ezen a
cégen kívül többen segítik a munkáját. Kik ők?
– Dr. Murányi Zoltán, az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Intézetének főigazgatója, egyben a Kémia Tanszék tanára, illetve dr. Marschall Marianna az intézmény
biológiai intézetéből. De persze, ott vannak volt iskolám,

a Dobó István Gimnázium tanárnői,
például Murányi Beáta és dr. Prokainé
Hajnal Zsuzsanna.

– Immáron Ön az Eszterházy Károly
Egyetem első éves biológia–kémia
szakos hallgatója. Érdekelne, miért
éppen ezt az intézményt és a tanári
hivatást választotta?
– Amikor elkezdtem a kutatásaimat, akkor erre a munkára az egyetemen kaptam
lehetőséget. Az idők során dolgoztam
mind a biológiai, mind pedig a kémiai
intézetben. Amikor arról döntöttem,
hogy hol tanulok tovább, nem pusztán
ez nyomott sokat a latban, hanem az is,
hogy megtetszett az intézmény légköre,
hangulata. A tanítás mindig is közel állt hozzám. Úgy gondolom, azt a tudást és tapasztalatot, amire a jövőben szert teszek, tovább kell adnom a következő generációknak. Szóval
a végső cél, hogy egyszer egyetemi tanárkért dolgozzak, de
úgy, hogy közben a kutatást sem adom föl.
– A katedrától függetlenül is szeret szerepelni?
– Igen. Ezt bizonyítja, hogy a gimnáziumi évek alatt részt
vettem ilyen-olyan megmérettetéseken, így például szép
kiejtési versenyen.
– A tanulás és kutatás mellett a nyelvtanulás a hobbija – angolul nagyszerűen beszél, de nem lehetne eladEGRI MAGAZIN / 13

ni Önt sem kínaiul, sem spanyolul. Érdekli a
filmkészítés, ráadásul a Youtube-on vlogokban
számol be az Önnel történtekről. Mindezt még
felsorolni is sok.
– Számomra ez nem igazán megterhelő, hiszen
a nyelvtanulás és a vlogolás tényleg hobbi. Spanyolból előbb-utóbb szeretném letenni a nyelvvizsgát. A filmkészítés is izgat, de úgy, hogy annak valamennyi mozzanatát- a szerkesztést és a
vágást is beleértve- én végezném.
– Ennyi minden után valóságos felüdülés lehet
a rendszeres edzés, ami szintén része a napjainak, nem különben a kutyáival való időtöltés.
Merthogy nem is egy kutyája van.
– Három, ráadásul mind más-más méretű: ott
van egy pici Yorkshire terrier, aztán egy közepes
Bichon havanese, végül egy megtermett Berni
pásztor. A velük való séta önmagában is jó kis
mozgás, de ezen túlmenően külön is edzek. Az
olvasás pedig ott van újabb kikapcsolódásként.
– Kanyarodjunk vissza a munkához. Szeptember 14–19. között várja Önt az írországi Dublin,
ahol az európai fiatal tudósok versengésének
döntőjére megy. Mi lesz ott a program? Egyáltalán: mi alapján döntik el, hogy ki kaphat díjat?
– Ez egy ötnapos konferencia, amelynek három
napján mindnyájunknak lesz egy-egy standja,
ahol kiállítjuk-bemutatjuk a kutatásainkat. Ezt
megnézik a zsűri tagjai is, akik kérdéseket tesznek fel a munkánkról, majd a látottak-hallottak
alapján pontoznak bennünket. Lesz egy olyan
nap is, amikor a laikusok, úgymond az utca emberei jöhetnek oda a standhoz és ők is kérdezhetnek tőlünk. Végül a kapott pontszámok alapján dől el, hogy ki és milyen díjat érdemel ki.
– Bizonyosan érdekes lesz, bár számomra legalább ennyire izgalmasnak tűnik a stockholmi
ünnepség, ahol testközelből figyelhetik az idei
Nobel-díjak átadását, sőt – ha igaz, amit hallottam –, személyesen is találkozhat az újdonsült
Nobel-díjasokkal…
– Én is biztosra veszem, hogy páratlan élmény
lesz. Az esemény értékét emeli, hogy világszerte csak tízegynéhány fiatalnak adatik meg az a
lehetőség, hogy ott legyen a legrangosabb tudományos elismerés átadási ceremóniáján, illetve,
hogy találkozzon, esetleg szót válthasson azokkal, akik a saját területükön a legkiemelkedőbb
eredményt érték el az utóbbi időben.
– Ilyenkor nem fordul meg a fejében, hogy –
példának okáért a kutatásainak köszönhetően
– egyszer nem „csak” vendégként, de díjazottként is ott lehet a svéd fővárosban?
– Ennyire ne szaladjunk előre. Nekem most az is
bőven elég, hogy ilyen kiválóságok között lehetek. A többit meg majd meglátjuk…
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„Akkor vagy igazán szabad, ha azt, amit vállaltál, meg tudod tenni,
és a kudarcok, sérelmek után sem a gyűlölet, a harag uralkodik a szívedben,
hanem az újrakezdés lelkülete, a szeretet és a jóság.”
(Böjte Csaba)
szerző: szecskó károly

DEMETER FERENC
(1898–1976)
Demeter Ferenc 1898-ban született Poroszlón, ahol édesapja
mézeskalácsos és cukrászmester volt. Mellette kitanulta ezt
a szép mesterséget majd elindult, hogy tapasztalatot gyűjtsön. Kassa, Késmárk, Pozsony és Linz után a fővárosba ment,
többek között a Stühmer gyárban is dolgozott, ahol megismerte a gépek működését. Az I. világháború kitörése után besorozták katonának. Leszerelése után Poroszló főterén egy
gyűlésen elszavalta Petőfi Sándor Akasszátok föl a királyokat
című költeményét. A Tiszán átkelő román katonák őt és rokkant apját is – aki a református egyház presbitere volt – megtorlásul nyilvánosan megbüntették.
Demeter Ferenc a Veszprém megyei Apácatornán 1925ben kötött házasságot Karika Magdolnával (1905–1985).
Házasságukból hét gyermek született: Ferenc, Dezső, Antal,
László, Magdolna, András, Zsuzsa. Felesége munkájában segítette, s a háztartást a nagymama vezette és gondoskodott
az unokáiról.
Demeter mester szülőhelyén nyitott cukrászüzemet, majd
mesterségét Tiszafüreden folytatta. Üzleti tevékenységét folyamatosan bővítette, s termékeit a környező településeken
kiskereskedők útján árusította. Társasági ember volt, s Poroszlón, illetve Tiszafüreden is bálokat szervezett és színjátszó csoportot is alapított.
Miután az árvíz tönkretette üzletét, 1939-ben családjával együtt Egerbe költözött, ahol szinte a
semmiből kellett újrakezdenie. Első boltját a
XI. Ince pápa téren (ma Tinódi Lantos Sebestyén tér) nyitotta meg, majd a Kállay Zoltán
utcában (ma Bajcsy-Zsilinszky Endre utca)
rendezett be korszerű gépekkel felszerelt
cukrászdát. Ekkortól nemcsak süteményeket hanem cukorkát is árult, amit üzemében
állított elő. Karácsony előtt a szaloncukor
készítésébe családtagjait is bevonta.
Fontosnak tartotta, hogy bekapcsolódjon a
helybeli iparosok életébe, szolgálva az „Isten
áldja a tisztes ipart” elvet. Anyagilag is
rendszeresen támogatta a Katolikus Legényegyletet, s az annak
otthont adó Bornemissza Gergely Cserkészcsapatot. Nagy
gondot fordított gyermekei iskoláztatására. Elsőszülött fiát,
Ferencet Isten szolgálatára
szánta, aki az Actio Catholica
pályázaton ösztöndíjat nyerve
Olaszországban tanulhatott a
Verbita szerzetesrend gimnáziumában. A többi gyermekét

Egerben iskoláztatta az angolkisasszonyok intézetében és a
ciszterciek gimnáziumban.
A II. világháborúban Jankovics Dezső utcai házukat bombatalálat érte, s annak rendbetételéig a ciszterci gimnáziumban
kaptak menedéket. Miután a háború alatt üzlete is jelentős károkat szenvedett, ismét újra kellett kezdenie. Egerben Demeter
Ferenc részt vett a háborús károk helyreállításában, úgy, hogy
hasznosította második szakmáját, az épületasztalos és üveges
mesterséget. Ilyen irányú szolgálatait igénybe vette az orosz
városparancsnokság is.
A háború után szinte lehetetlen volt a cukrászati alapanyagok beszerzése, ezért átmenetileg az üvegezéssel tartotta el
családját. A cukrászatát csak nagy nehézségek árán tudta elindítani, amelyet azonban az államosítás máról holnapra tönkretett. Miután üzletét elvesztette, kénytelen volt családjától távol
munkát vállalni. Egy vájártanuló otthon konyháján dolgozott,
ahol gyakran készített lekváros buktát. Humorérzékét nem veszítette el a népszerű „Cuki bácsi”, ahogy Egerben hívták. Amikor kéthetente hazaengedték, tréfálkozva azzal dicsekedett,
hogy „sütöm nekik a nagy tuuurost!”.
Az 1950-es években Egerben a servita templom kórusát tenor
hangjával erősítette. A kórus a Keresztény Demokrata Néppárt
titkos gyülekezőhelye is volt, s amikor ez a tény az Államvédelmi Hatóság tudomására jutott feloszlatták. Demeter Ferenc a
Rákosi-korszakban gyakran megkapta a „klerikális, kizsákmányoló, a nép ellensége” jelzőket és szakmájában nem helyezkedhetett el. Csak 1953 után a Nagy
Imre-kormány idején kapta vissza iparengedélyét,
és a Tűzoltó téren felállított fabódéban árulta finom krémesét és saját receptje alapján készült
fagylaltját. 1956-ban hetekig bújtatta unokaöc�csét, aki újságcikkeivel aktív szervezője volt a
decemberi, januári forradalmi tüntetéseknek, s
ezért a fővárosból menekülnie kellett.
Demeter bácsi méltatlan módon évekig éjjeliőrként dolgozott a Faipari Vállalat Knézich utcai telephelyén, hogy kevéske nyugdíjat kaphasson. Ez olyan csekély összeg volt, hogy gyerekei
mindegyike egy meghatározott
összeggel kiegészítette azt.
Demeter Ferenc 1976-ban
hunyt el Egerben, s a Donát
temetőben felesége mellé
helyezték örök nyugalomra.
Muzeális értékű cukrászati
berendezését a család a Dobó
István Vármúzeumnak ajándékozta.
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PORTRÉ
SZERZŐ: STANGA ISTVÁN

FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

– Először is gratulálok az elismeréshez, amit az immár
ötödik alkalommal megrendezett Felsőváros Ünnepén
vehetett át. Számított az elismerésre?

Mindannyiunk
körül akadnak
olyan emberek,
akik időt és energiát nem kímélve, önzetlenül
dolgoznak azért,
hogy a lakókörnyezetük sokak
örömére egyre
szebb, barátságosabb, élhetőbb
legyen. Ilyen ember az egri Botkáné Németi Ibolya
is, akiről találkozásunk előtt
mindössze annyit
tudtam, hogy
idén ő érdemelte
ki a Felsőváros
Csillaga elismerő
címet.

„Nem szükségszerű,
hogy a panel sivár legyen”

FELSŐVÁROS
C SILL AGA
egy szebb, élhetőbb lakókörnyezetért dolgozik
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nelkörnyezetet is lehet barátságosabbá, élhetőbbé tenni.
Igazunk is lett, hiszen az említett parkosítást követte
egy nagyon szép játszótér kialakítása, amit később tovább bővítettünk, hogy ne csupán a legkisebbek, hanem
a nagyobb gyermekek számára is megfelelő legyen. De
ott vannak például a nagyon népszerű virágosítási akcióink is.

– Igazán nem akarok szerénytelennek tűnni – kezdi Botkáné Németi Ibolya –, de soha nem szerettem magam
előtérbe helyezni, így aztán vala– Amikor a környezet megszépült,
melyest ódzkodtam a jelöléstől, de
azzal kellett szembesülniük, hogy
végül meggyőztek. Más kérdés, hogy
kifejezetten a Felsővárosban nem
amikor kiderült, én kaptam a legNÉVJEGY
sok program van, és akkor még fitöbb szavazatot a felsővárosiaktól,
noman fogalmaztam. Ennek megakkor határtalanul boldog voltam.
Név: Botkáné Németi Ibolya
változtatása volt a következő lépés?
Felemelő érzés ez, de az is nagyon
Születési hely, idő: Székesfehérjól esik, hogy mindmáig megállítavár, 1949. 01. 10.
– Valóban. Elkezdtünk gondolkodnak az utcán, és azt mondják: megVégzettség: közgazdasági techni és az ötletelésből nőtt ki aztán
érdemeltem, hiszen annyit tettem a
nikus
többek között a Felsőváros Ünnepe,
közösségünkért, a szűkebb lakókörCsalád: két gyermeke – Tímea
amit idén már ötödször rendeztünk
nyezetünkért és úgy általában Felső(48) és Claudia (42) – és hámeg. De természetesen említhetvárosért.
rom unokája van
ném még a LISZI-t, vagyis a LakosHobbi: kertészkedés
sági Információs és Szolgáltató Iro– Az 1970-es évek közepén került
dát is, amely olyan programoknál
Egerbe, méghozzá ugyanabba a Valbábáskodott, mint a varrás, az angol
lon úti lakásba, amelyben ma is él.
csevegő, illetve a japán klub, hogy a
Kíváncsi lennék, vajon mi tartotta itt? Különösen, mert meridián-tornáról és a különféle tanácsadásokról már szó
abban az időben aligha lehetett vonzó a panelkörnye- se essék.
zet…
– Ahogy az elmondottak alapján megismertem Önt,
– Annak idején egy aszódi családi házban éltünk a férjem meglepődnék, ha azt állítaná: jelenleg nem foglalkoztatszüleivel. Már megvolt az első gyermekünk, sőt, talán már ja semmilyen elképzelés valóra váltása.
a második is útban volt, amikor úgy gondoltuk, egy város
nagyobb lehetőségeket nyújt mind a megélhetés, mind – Valóban van egy szívügyem. Szomorúan látom, hogy a
pedig a gyerekek iskoláztatása szempontjából. Szeren- környéken élő tinédzsereknek semmilyen normális elfogcsénkre rövidesen adódott is egy egri lehetőség. Hogy mi- laltságuk nincs azt követően, hogy kilépnek az iskolából,
ért maradtunk itt? Egyfelől ez volt az első saját lakásunk, így afféle bandázással ütik agyon az időt. Ez egyrészt értelmásrészt én amolyan hűséges, ragaszkodó típus vagyok, s metlen, másfelől pedig zavarja az itt élőket. Jó lenne, ha
ez érvényes az otthonunkra is.
tudnánk nekik is tartalmas programokat biztosítani, ezzel
egyúttal jó irányba terelni a viselkedésüket. Most ennek a
– Bár én a ’80-as évek elején laktam albérletben ebben megvalósításán törjük a fejünket.
a hatalmas Vallon úti paneltömbben, még akkortájt sem
volt valami megnyerő ez a környezet. Később azonban
ezernyi változás történt. Összehasonlítaná a mai képet
az évtizedekkel korábbival?
– Ég és föld. Akkoriban még sivár, kietlen volt a környék, kevéske zölddel, lehangoló játszótérrel, ha azt,
ami volt, egyáltalán annak lehet nevezni. Az igazi fordulat 2000 táján jött el, amikor itt, a téren egy templomot akartak építeni, ám többen úgy véltük, súlyos hiba
lenne, ha ebben a betonkörnyezetben az egyetlen zöldfelület is eltűnne. Függetlenül attól, hogy templomról
vagy valami más épületről van szó. A lényeg, hogy végül
elfogadták az álláspontunkat, így aztán el is kezdődhetett a parkosítás.
– Ebben nagy szerepe volt az 1997-ben megalakult
Zöldpanel Egyesületnek, amelynek az indulástól máig
Ön az elnöke…
– Ezt azért hoztuk létre, mert úgy gondoltuk, egy egyesületnek nagyobb az érdekérvényesítő képessége, mint
külön-külön akárhány személynek. A név pedig onnan
jött, hogy hittünk abban: a kicsit lesajnált, lenézett pa-
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RANGOS KITÜNTETÉSEKET ADTAK
ÁT SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÉS
AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPÉN
A város vendége volt Varga Mihály miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter
SZERZŐ: GAY KRISZTINA FOTÓ: NEMES RÓBERT
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Augusztus 20. az egyik legősibb magyar
ünnep, Szent István király napja, egyben a
keresztény magyar államalapítás, a magyar
állam fennállásának emléknapja. Ebből az
alkalomból Egerben is szentmisét és díszünnepséget tartottak, rangos kitüntetéseket adtak át.
Az ünnep szentmisével kezdődött a bazilikában, melyet dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrált, majd a Dobó téren koncerttel folytatódott.
Ünnepi beszédében Habis László polgármester
emlékeztetett: „a nemzeti ünnep az egriek számára kétszeresen is fontos, hiszen amellett,
hogy az államalapításunkra emlékezünk, nem
felejthetjük el azt sem, hogy Szent István király
püspökséget alapított városunkban”.
Varga Mihály Szent István érdemeire utalva a gondolatmenetet úgy folytatta: „önálló
nemzetnek kell maradnunk, ezért a jövőben
is saját terveinket valósítjuk meg. A történelmi
múltunkból ránk maradt tudást, nemes hagyományokat és az összetartozás érzését meg
kell tartanunk. Ahhoz hasonlatosan, ahogyan
történelmünk állandó megszakítottsága közepette is megőriztük a Szent Istváni örökséget,
annak szellemiségét, amelynek legfőbb tartalma, hogy önálló nemzetként kell megmaradnunk Európában”.
A nemzeti ünnep alkalmából szervezett
programon Eger testvérvárosa, Gyergyószentmiklós alpolgármestere Len Emil is részt vett,
őt Habis László köszöntötte. A polgármester
beszédében azt emelte ki, hogy a két város
közötti együttműködés tartalmas, szilárd alapokon áll. Gyergyószentmiklós és Eger egyaránt elsősorban a fiatal generációk számára
igyekszik kölcsönösen értéket adni, a nemzeti
összetartozás érzését erősíteni.
A díszünnepség keretében Díszpolgári Címet kapott Koltai Lajos Kossuth-díjas operatőr,
filmrendező. „Pro Agria” Életműdíjat vehetett
át dr. Lisztóczky László irodalomtörténész, valamint Harmati László üzletember. „Pro Agria”
szakmai díjban részesült dr. Hanis Béla orvos,
Papp Irén kisgyermeknevelő, Kovalkovits István szállodatulajdonos, dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezető és dr. Gál Lajos borász.„Dobó Kardja” kitüntetést adományoztak Vasné Ignácz Katalinnak, az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete
elnökének. „Hibay Károly Emlékgyűrű”-t vehetett át dr. Szántó-Holló György, orvosi munkája
elismeréseként. Szakmai elismerést kapott dr.
Thummerer Ferenc háziorvos, Kocsis Jánosné
rendőr alezredes és Fodor Péter címzetes tűzoltó törzszászlós. Polgármesteri elismerésben
részesült Antal Andrea pedagógus, Szabó László műszaki igazgatóhelyettes, Karcz Annamária turisztikai, marketing szakember, valamint
Koósné Nagy Ildikó vezető főtanácsos.
Az államalapítás ünnepe a Szimfonik Lájk
koncertjével és tűzijátékkal zárult.

BORKIVÁLÓSÁGOK

IDÉN LENNE 60
ÉVES GÁL TIBOR

Tóth Katalin fontosnak tartja az Országkóstolókon való megmérettetést

SZERZŐ: GAY KRISZTINA

AVAGY A SZAKMA ÉRTÉKÍTÉLETÉNEK SÚLYA VAN

A Nemzeti Borkiválóság Program öt évvel ezelőtti elindításának
nem titkolt célja volt a magyar borok nemzetközi piacra jutásának
segítése, a bel-, illetve külföldi értékesítési lehetőségek javítása, a
magas színvonalú kereskedelmi megjelenés támogatása. Így hát
nem véletlen, hogy a programhoz szorosan kapcsolódó Országkóstolókon – ahol az Országos Borszakértő Bizottság bírálja el és minősíti a benevezett fehér- és vörösborokat, rozékat – hazánk szinte minden jelentős bortermelője megméretteti az általa készített
nedűket. Az egri Tóth Ferenc Pincészet borai közül idén a 2014-es
évjáratú Egri Leányka Superiort és a 2013-as Várvédőt minősítették Borkiválóságnak.
SZERZŐ: STANGA ISTVÁN
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A Városfal utcában, Gál Tibor szobránál emlékeztek a
neves borászra az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete,
az Egri Borút Egyesület, a fertálymesteri testület, valamint az Egerszóláti Olaszrizling Borlovagrend tagjai
mellett Habis László polgármester is.

garanciát vállalt arra, hogy azok nem TCA-fertőzöttek, ezért
a bor is fertőzésmentes marad.
– Pincészetük egy-egy terméke korábban is ott volt az
Országkóstolókon. Miért tartják fontosnak a rendszeres részvételt ezen a megmérettetésen?
– Mert más dolog, hogy mi hogyan értékeljük az egyes borainkat, illetve milyen véleménnyel vannak a fogyasztók, és megint
más, hogy mit mond azokról a szakma. Ezért neveztünk szinte
mindig, ugyanis nem mindegy, hogy egy olyan országos megmérettetésen, ahol valamennyi termelő jelen van és ahol szakemberek minősítenek, miként állnak helyt a boraink.

FOTÓ: VOZÁRY RÓBERT

– Nagyon örülök ennek az eredménynek – mondja Tóth Katalin, a Tóth Ferenc Pincészet ügyvezetője. – Az Egri Leányka
Superior esetében azért, mert ez a fajta idáig nemigen kapott
elismerést. Tudni kell, hogy ezt a bort hordóban érleltük, a
szőlőtermesztés folyamán pedig az úgynevezett DMR-módszert alkalmaztuk, ami azt jelenti, hogy augusztusban minden második vesszőt elvágunk, így a szőlőszemek betöppednek, beaszúsodnak. A szüretet október végén ezzel a fajtával
fejezzük be. Ezt követi az 500 literes hordóban való érlelés,
majd a palackozás. A Várvédőt pedig – ami vörösborok házasítása – édesapám az egri vár 1552-es megvédésének 450.
évfordulójára készítette először. A 2013-as tétel érdekessége, hogy a palackokat – elsőként az Egri borvidéken – olyan
parafadugókkal zártuk, amelyek esetében a parafagyártó cég

Hitt az összefogás erejében

– Üzleti szempontból is van jelentősége egy-egy itteni
sikernek? Merthogy a Nemzeti Borkiválósági Programnak ez az egyik célja.
– Úgy vélem, igen. Mondok két példát… Van hazánkban egy külföldi tulajdonban lévő kiskereskedelmi áruházlánc, amely évről
évre rendez egy olyan vásárt, ahol a „Borkiválóság”-nak minősített termékek szerepelnek. Ezen túlmenően a borbemutatók és
-kóstolások során is mindig elmondjuk, hogy ennek vagy annak
a borunknak milyen díjai vannak, mindezt feltüntetjük az internetes leírásokban is. Az pedig teljesen nyilvánvaló, hogy azok,
akik nem pontosan tudják, milyen fehér- vagy vörösbort szeretnének vásárolni, szívesebben döntenek azon italok mellett, amelyek már kivívtak valamilyen elismerést. Egyebek mellett ezekből a megfontolásokból vettünk részt az idei Országkóstolón és
tesszük ezt majd 2019-ben is.

főszerepben: a láthatatlan ember

Gárdonyi Gézára
emlékeztek a
születésnapján
SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN

1863. augusztus 3-án született Gárdonyi Géza, Eger és
a magyar irodalom megbecsült írója. Az Eger Vára Barátainak Köre és a Dobó István Vármúzeum születésnapi
ünnepségre várta az érdeklődőket a Gárdonyi-ház kertjébe.
A Dobó István Vármúzeum Múzeumpedagógiai és Közművelődési Osztályának munkatársai Gárdonyi műveiből
vett részletekkel idézték fel az író munkásságát. Aki ezen
napon kilátogatott a Gárdonyi-kertbe, megismerhette az
író egri kötődésének hátterét is.
Gárdonyi Géza 1897-ben költözött Egerbe, ahol korábban tanulmányait végezte. Ekkor olvasta az Új Idők című
folyóirat pályázati felhívását, ami egy történelmi regény
megírására szólt. Az író születésnapi ünnepségén elhangzott: eredetileg erre a pályázatra készült az Egri csillagok, de
Gárdonyi az írás közben rájött, hogy ennek a történetnek a
papírra vetése jóval komolyabb feladat. Módszeresen hozzálátott ezért a kutatáshoz. Az Egri csillagokat 1899-ben a
Pesti Hírlap folytatásokban közölte, amit 1901-ben adtak
ki először könyv formájában, majd 1906-ban és 1909-ben
is. Ezzel azonban nem ért véget az Egri csillagok története,
hiszen mint Szalainé Király Júlia, a Dobó István Vármúzeum osztályvezető muzeológusa a születésnapi megemlékezésen elmondta: Gárdonyi egészen a haláláig folyamatosan
javítgatta, alakítgatta a művét.
A látogatók hallhattak még Várkonyi Zoltán 1968-as
Egri csillagok című filmjéről, az akkori idők 45 millió forintos szuperprodukciójának keletkezéséről, a Pilisborosjenő
határában felépült díszletvárról, a statiszta kiskatonákról
és a filmhez kötődő legekről is.

Gál Tibor szobrának felállítását az Egri Borbarát Hölgyek
Egyesülete kezdeményezte tíz évvel ezelőtt. A szervezetet a
neves borász keltette életre még 2002-ben azzal a szándékkal, hogy a szó jó értelmében véve a borvidék profitálhasson abból a pluszból, amit a női lélek képes hozzátenni a
borhoz – idézte fel a múltat az egyesület elnöke.
Vasné Ignácz Katalin arról is beszélt, hogy az érzékenység, a női létből fakadó együttműködés-teremtés képességének felismerése Gál Tibor hitvallása volt. Ebben a
szellemben hívta éltre az egyesületet is.
A megemlékezésen Habis László polgármester beszédében úgy fogalmazott: a borász a 20. század második felének, Eger történetének nagy egyénisége volt. Egy olyan
ember, aki képes volt megvalósítani az álmait. „Azon
kevesek közé tartozott, akik e téren nagy eredményeket
tudnak felmutatni, hiszen ehhez kivételes képességek kellenek. Hitt abban, hogy minőségében nagy borászatot
kell építeni és hitt az összefogás erejében” – tette hozzá a
polgármester, aki szerint palackba zárt boraiban ott van
minden tehetsége, szaktudása. Új megoldásokat keresett,
de vérében ott volt a hagyomány tisztelete.
Simkó Zoltán, Eger Város Hegyközségének elnöke egyúttal Gál Tibor barátjaként emlékezett a borászra, Tóth
Imre református lelkipásztor pedig azt mondta: bár személyesen nem ismerhette, mégis sokat tanult tőle. „Megtanultam egy nagyon fontos dolgot, és pedig azt, hogy
bármilyen kérdést is tettek fel számára, mindig minden
válaszában az élet szeretete, az élet tisztelete, és ennek a
nemzetnek az élete volt a legfontosabb” – fogalmazott.
Gál Tibor 1998-ban az Év Borásza lett, megkapta az Eger város díszpolgára címet, valamint a Magyar
Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét is. A megemlékezésen résztvevőknek Gál Tiborné Ibolya, a borász özvegye
mondott köszönetet.
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„JUBILEUMI”
VÉGVÁRI VIGASSÁGOK
SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN

FOTÓ: SZINOK GÁBOR

Hogyan lehet „jubileumi” a 23. Végvári Vigasságok? Úgy, hogy az idei háromnapos esemény egyik különlegességét
az adta, hogy éppen 50 éve, 1968-ban mutatták be az Egri csillagok című filmet és ennek egyik főszereplője, a Bornemissza Gergelyt alakító Kovács István színművész is jelen volt a szombati napon. Vigyázat! Erősen szubjektív vis�szatekintőt olvashatnak a Végvári vigasságokról, amiben most nem a jelenlevő közel 300 katonai hagyományőrző
segítségével felelevenített 1552-es ostrom, illetve az általuk bemutatott 16. századi végvári életet lesz a főszereplő!
Egri gyerekként természetes volt számomra, hogy évente
többször is megnéztem az Egri csillagokat a TV-ben vagy
mozibérlettel a Bródyban, de a várban is volt rá mód. Ha
jól belegondolunk, akkor mi, egriek, rendesen el lettünk
kényeztetve e téren. A későbbi „Nagy Könyv” szinte észrevétlenül lett a mindennapjaink része. Ismerőseim néha meg
is jegyzik, hogy „Ti, egriek rendesen túltoltátok ezt kultuszt. Lényegében minden jelentős intézmény, utca elhelyezhető a Gárdonyi–Dobó–Bornemissza aranyháromszögben!” Maradjunk
annyiban, hogy ebben a megállapításban van valami, de
máshol meg Rákóczi, Festetics, vagy éppen Zrínyi a „hívószó”.
Éppen ezért a ’60-as évek második felében kicsit fájón vették
tudomásul a város lakói, hogy Várkonyi Zoltán nagyszabású
történelmi filmjének, a Gárdonyi regénye alapján készülő
Egri csillagoknak a forgatási helyszíne nem Eger, hanem javarészt a Pilis volt. Itt ugyanis egy hasonmás erődítményt
építettek a díszletesek, amit aztán a stáb kedvére amortizálhatott a forgatás közben. A további jelenteket Bulgáriában,
valamint a Balatonnál, Tatabányánál, Solymárnál és Budapesten vették fel. A film hatalmas siker lett. Az ősbemutatót
1968. december 21-én délután 5 órától láthatták az egriek
az erre az alkalomra felújított Vörös Csillag Filmszínházban, vagyis a ma már ismét Urániának nevezett moziban.
Itt volt a rendező, Várkonyi Zoltán, a forgatókönyvíró Nemeskürty István, a színészek közül a Jumurdzsákot alakító
Bárdy György – aki a filmforgatás után csak megszerezte a
„zöldköves török gyűrűt”, mert a vetítés után nála volt a talizmán – a Török Jancsit játszó Benkő Péter és Bornemissza
Gergely, vagyis Kovács István. Jó 50 évvel később most őt,
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a Bornemisszát alakító Kovács Istvánt köszöntötték az igazi
egri vár palotaudvarán az ország minden szegletéből érkező
történelmi hagyományőrzők. Mintha csak jelszó lett volna,
Tata Várának Seymenjei közül egyből felharsant a regényből
jól ismert kiáltás:
– Bornemissza Gergely! Te király hadnagya! Hallod-e? Nálad van egy török gyűrű. Énnálam van egy magyar gyermek.
Az a gyűrű az enyém. Ez a gyermek a tiéd! – Dobó hiányában
a válasz sem sokat késett – ezúttal Bornemisszától:
– Senki ne merjen felelni!
A kis közjáték után az eseményt szervező Eger Megyei
Jogú Város, az Egri Vitézlő Oskola és a Dobó István Vármúzeum jóvoltából a vár örökös hadnagyává fogadták a
színművészt. Később a régi-új „Bornemissza hadnagy”
tartotta a fegyvermustrát, 15:52-kor ő adta le a díszlövést
egy kazettás ágyúval, illetve nem kevés közös kép is készült a végvári harcosokkal és a várba látogató vendégekkel. Bornemissza becsülettel állta a fotósok, a nézők majd
a riporter „támadását”.
– Különleges helyzetben levő ember vagyok. Ha csak
azt nézem, hogy egy történelmi film, amit könyvben vélhetően mindenki elolvasott, ötven év után is úgy él az
emberek tudatában, mint az első pillanatban, amikor találkozott vele. Azt hiszem, ez példa nélküli, hogy egy film
ennyi idő után is ilyen kitartóan szárnyaljon. Minden évben látható az Egri csillagok valamelyik televíziós csatornán és nagyon boldog vagyok, hogy én is tudok emlékezni
a filmre, a forgatásra és a közönségnek, akik nézik, főleg
a fiataloknak pedig egy élmény, hogy ez milyen lehetett.

Hogy milyen volt a forgatás, az önmagában egy regény, de
hogy egy mai nézőnek mit jelenhet ezt megnézni? Gondolom, minimum annyit, mint nekem.
– Még most is jönnek a kérések, hogy szeretnénk egy
közös képet Bornemisza Gergellyel? Úgy mint most,
Egerben?
– Alig telik el nap, hogy valamilyen módon a közönség
ne nyilvánítaná ki, hogy az Egri csillagok miatt mennyire
örül, hogy találkozik velem. Ennél nekem nagyobb megtiszteltetés nem létezik. Azt hiszem, hogyha valamiért
engem irigyelhetnek a kollégáim, akkor ezért igen. Nemrég olyan társaságban voltam, akik korombeliek voltak,
köztük egriek is. Felidézték, hogy ott voltak a forgatásnál, eljöttek a Pilisborosjenő határában felépített várhoz.
Emlékeztek és büszkék voltak, hogy valamilyen módon
közünk van egymáshoz, de ez nekem volt megtiszteltetés. Mai napig is az, és most, hogy itt lehetek és elgondolom, hogy milyen lehetett ebben a környezetben
valójában az egri vár védelme, ez fantasztikus érzés. A
díszlet nagyon jó volt, de az egy díszlet volt. Ez, a valóság
viszont egészen elképesztő. A közönség lelkesedése, meg
a hagyományőrzők! Ez csoda! Büszkék lehettek ti, egriek
az egriekre!

– A film díszbemutatója itt volt Egerben, vagyis 50 évvel ezelőtt testközelből élhették át az alkotók, hogy hogyan fogadja a nagyközönség Gárdonyi művének filmes
adaptációját. A korabeli beszámolók – és a jegyeladások
alapján – az Egri csillagok a magyar filmtörténet egyik
kiemelkedő darabja. Mikor járt utoljára Egerben, illetve
a forgatás helyszínén, Pilisborosjenőn?
– Egerben körülbelül három évvel ezelőtt jártam, de akkor nem volt annyi időm, hogy a várba feljöjjek. Pilisborosjenőn pedig talán öt éve. Az már csak az emlékekben
ugyanaz, ami volt. A filmforgatás befejeztével nem bontották le a várat. Ezt követően több film, köztük külföldi
produkciók is dolgoztak itt. Kis részét még át is építették.
Csak az alapja van meg az akkori egri várnak.
Eszembe jutott, hogy mi lenne, ha az 50 évvel ezelőtti
egri ősbemutatót az éppen most felújított Uránia moziban
2018. december 21-én, pénteken délután 5 órától megismételnénk? Természetesen a film szereplőivel együtt,
utána pedig egy jót beszélgetnénk a filmről! Csak mi! A
színészek és a nézők! Garantált, hogy jó és érdekes program lenne! Van még néhány ötletem, hogy hogyan lehetne mindezt feldobni…
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SPORT

ITT TÉNYLEG A
RÉSZVÉTEL A FONTOS
– SZÍV EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SPORTTALÁLKOZÓJA –

A Magyar Szívegyesületek Országos Szövetségének harmadik sporttalálkozóját Eger, az Egri Szív Egyesület rendezte. Az ország minden tájáról 13 tagszervezet közel 400 fővel képviseltette magát a háromnapos eseményen.
SZERZŐ: TURAY ZOLTÁN
– Az egész évben végzett testedzésnek ez a rendezvény legyen az ünnepe. Önök úgy döntöttek, hogy az egyetlen lehetséges utat választják: a sportot. Tartsák meg ezt az elkötelezettségüket, mert akkor kevesebb a baj, kevesebb a gyógyszer és több lesz a családi boldogság
– mondta megnyitó beszédében dr. Vácity József, a Markhot Ferenc
Kórház főigazgatója.
A szív- és érrendszeri betegségek megelőzése és a rehabilitáció céljából 2016-ban Magyar Szívegyesületek Országos Szövetségeként újjáalakult szervezethez 13 egyesület tartozik. Tavaly Barcson, míg idén
Egerben rendeztek országos sporttalálkozót.
– Évről évre egyre több a jelentkező. Nyilvánvaló, hogy ez abból is
adódik, hogy egyre több tagja van ezeknek az egyesületeknek, mert
egyre többen – sajnos, a fiatalok között is – vannak, akik szív-és érrendszeri betegséggel küszködnek. Ezért is fontos, hogy sportoljunk.
Az egri egyesület tagjai hetenként kétszer gyógytornára mennek, orvosi felügyelet mellett. Évente egyszer mindenki egy átfogó ellenőrzésen esik át. Azoknak is illenék ezt megtenni, akik nem egyesületi
tagok. Mint egyesület, kulturális programokat, újraélesztő tanfolyamokat szervezünk, vagyis igyekszünk a csapatot úgy együtt tartani,
hogy a betegség érzete mellett inkább az kerüljön előtérbe a tagoknál,
hogy segítünk egymásnak – nyilatkozta Hekeli Sándor, az Egri Szív
Egyesület titkára, az egri sporttalálkozó koordinátora.
Dr. Abonyi János kardiológus főorvos úgy fogalmazott: egy svéd felmérés szerint, ha a szívinfarktus után a betegek elkezdenek rendszeresen mozogni, felére csökken a halálozások száma.
Az eseményen egyetlen transzplantáltként az egri Szakács László is
részt vett. Az országban nyolcadikként, 1994 februárjában kapott új
szívet, két évvel később pedig már rendszeresen sportolt. A transzplantáltak világjátékain és az Európa-bajnokságokon 1998 és 2010 között teke, asztalitenisz, síelés és futás sportágakban többször is dobogóra állhatott. Itt asztaliteniszben és kosárra dobásban indult.
– Heti kétszer végzek ilyen jelegű mozgást, mint most, ezen a versenyen. Nagyon sokat gyalogolok a városban. Szerencsére, én nem ismerem a helyi járatot, mindenhová a lábam visz el. Szerintem az az
ember, aki az utcán van, az nem beteg, ellentétben azzal, aki otthon
van – tette hozzá Szakács László.
A sportágak – futás, kispályás labdarúgás, kosárra dobás, röplabda, asztalitenisz, sakk – nagy részének az Eszterházy Károly Egyetem
Leányka úti kampusza adott otthont, de az úszásnál a strandot, az
íjászversenynél a várat, míg a tekénél a nemrég átadott korszerű felsővárosi tekepályát is kipróbálhatták a résztvevők.
Többen megjegyezték az egyes versenyszámok eredményhirdetésénél: ez az a sportnap, ahol tényleg a részvétel a fontos.
Az eseményt orvos-beteg találkozók, szakmai előadások egészítették ki.
24 / EGRI MAGAZIN

egri
klasszikus
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A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

A TE TÖRTÉNETED
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eger ad otthont a

STÍLUSOS VIDÉKI ÉTTERMISÉG
közönségtalálkozójának
Tizenhat étterem és tizenhárom egri borászat települ ki a Bolyki-völgybe
SZERZŐ: GAY KRISZTINA FOTÓ: NEMES RÓBERT

Szeptember 16-án, vasárnap a csúcsgasztronómia népszerűsítésére a Bolyki-völgyben gyűlnek össze az ország kiváló éttermei és egri pincészetei. A jubileumi, 10. Stílusos Vidéki Éttermiség (SVÉT) közönségtalálkozóján három helyszínen várják remek ételekkel, italokkal és családias hangulattal a látogatókat.
Nem lesz egyszerű dolga annak, aki választani szeretne a SVÉTlapról a Stílusos Vidéki
Éttermiség közönségtalálkozóján. De hogy mi is az a SVÉT? Az azonos felfogású, de
eltérő stílusú éttermek baráti szövetsége. A SVÉT célja pedig nem más, mint időről
időre összehozni a fogékony közönséget és az ország különböző pontjain működő
kézműves éttermeket.
A közönségtalálkozókon bemutatják a vidék színes gasztronómiai palettáját – lehetőleg laza,
családias hangulatban, távol a város zajától, stílusosan. Idén Egerre
esett a szervezők választása, ami
különösen nagy megtiszteltetés a
városnak, hiszen a találkozó révén nem csupán tovább emelheti turisztikai látogatottságát, ismertségét, hanem hosszú távon is profitálhat a találkozóból. A Magyar
Turisztikai Ügynökség kiemelt támogatásával megvalósuló rendezvény beharangozóján a házigazda Macok Bisztró séfje, Macsinka János arról beszélt, hogy pisztráng
és helyi kézműves lekvárok felhasználásával készülő ételkülönlegességekkel várják a
látogatókat. Ruprecht László, a Stílusos Vidéki Éttermiség elnöke pedig arról biztosított mindenkit: aki kilátogat a Bolyki-völgybe, annak felejthetetlen gasztroélményben lesz része. Eger és térsége országgyűlési képviselője, Nyitrai Zsolt elismeréssel
beszélt arról, hogy egy újabb, országos rangú rendezvényt sikerült a városba csábítani. Hozzátette azt is, már idén ősszel kormányhatározat születhet arról, hogy Eger
és térsége kiemelt turisztikai központtá váljon. Ez pedig újabb több milliárd forintos
fejlesztést vonhat maga után.
A hagyományoknak megfelelően a vasárnapi rendezvény előestéjén jótékonysági
vacsorát szervez az egyesület. A menüsort a Stílusos Vidéki Éttermiség séfjei prezentálják. A befolyó összegből a fiatal szakácsok vidéki szakmai gyakorlati ösztöndíjprogramját támogatják.
A SVÉT-en a felejthetetlen ízekről az Anyukám mondta Étterem (Encs), a Baricska
Csárda (Balatonfüred), az Erhardt Étterem (Sopron), a Gusteau Kulináris Élményműhely (Mád), a Gusto13 (Veszprém), az IKON Étterem (Debrecen), a Jankovich
Kúria (Rácalmás), a Kistücsök Étterem (Balatonszemes), a Macok Bisztró és Borbár
(Eger), a Mandula Étterem (Villány), a Nomád Hotel és Glamping (Noszvaj), a Palkonyha (Palkonya), a Rosinante Étterem és Hotel (Szigetmonostor) és a Viator Étterem és Borbár (Pannonhalma) gondoskodik. A sor azonban nem zárult le itt, két
egri vendégétterem is gazdagítja a kínálatot: az Éljen Vegán Kikötő és a Senator-ház
Étterem.
A kiváló ételekhez a pompás borokat a Bolyki Pincészet, Bukolyi Marcell, Csutorás Ferenc- Almagyar Érseki Szőlőbirtok, a Demeter Pincészet, az Eszterházy Károly
Egyetem, a Gál Tibor Pincészet, a Juhász Testvérek Pincészete, a Nyolcas és Fia Borház, a Petrény Borászat, a Simon Pincészet, Soltész Gergő – Ostorosbor, a St. Andrea
Borászat, a Thummerer Pincészet, a Tóth Ferenc Pincészet és a Varsányi Pincészet kínálja.
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MOZDULJ, VÁLASSZ SPORTOT EGERBEN!
Ötödik alkalommal rendezi meg az Egri Norma Alapítvány a sportválasztó napot Egerben, ahol húszféle
sportág képviselteti magát egy helyen, egy időben.
Az érdeklődők végigjárhatják az állomásokat, belekóstolhatnak a különféle sportok világába és amennyiben 10 helyszínt
végigjárnak, még nyerhetnek is.
A térítésmentes rendezvény lehetőséget biztosít a sporte-

gyesületek számára bemutatkozásra, az érdeklődőknek pedig széles skálán ad választási lehetőséget a szeptemberi beiratkozások előtt. Emellett a családnak is érdekes programul
szolgál a játszósarokkal, szűrővizsgálatokkal, bemutatókkal
tarkított 5 óra.
Helyszín: Agria Park, Díszkert
Dátum: 2018. 09. 08. 13-tól 18-ig

Új helyen a Beszédgondozó a Markhot Ferenc Kórházban

SEGÍTENEK A LOGOPÉDUSOK
A Rendelőintézet első emeletéről az irgalmas rendi épületben lévő Mozgásszervi Rehabilitációs osztály első emeletére költözött a Beszédgondozó (Logopédia). A szakrendelés
csak beutalóval és előjegyzés alapján fogadja a betegeket.
Burom Katalin klinikai logopédus, aki az Eszterházy Egyetemen is oktatja hamarosan a hallgatókat, fontosnak tartja, hogy az észlelt jelenségekkel, beszédhibákkal időben jelentkezzenek, ne várjanak túl sokat, hogy eredményesebb
lehessen a terápia.
Egészen kis kortól a felnőttekig látnak el betegeket, különféle problémákat kezelnek. Ilyen például a szájpadhasadékkal született gyermekekkel kapcsolatos tanácsadás, hadarás, dadogás, a felnőtteknél a rekedtség (diszfónia), ami
műtétek utáni hangszalag rendellenességek vagy helytelen

légzéstechnika miatt alakulhat ki. Gyakori probléma az
úgynevezett nyelvlökéses nyelés is, ami mozgásterápiával
összekötött komplex kezelést igényel. Előfordul, hogy egy
kisgyermek későn kezd beszélni. Ez esetben például, ha egy
két éves gyermeknek még nem alakult ki legalább 50 szavas
szókincse, mindenképpen célszerű szakemberhez fordulni.
A stroke utáni állapotok kezelése is gyakori a logopédusok
munkájában. Sok esetben a szép beszéd elsajátításában kérnek segítséget a szakemberektől, mert igényük van a kulturált kommunikáció gyakorlatára a munkahelyeken. Burom
Katalin és Szecsődi Tamásné logopédusok tapasztalatai szerint az időben elkezdett és otthon is rendszeresen folytatott
gyakorlatok minden esetben jó eredményeket hoznak.
Az orvosi beutalóval rendelkezők a (30) 643 6223-as telefonszámon egyeztethetnek időpontot a szakemberekkel.

A képen: Burom Katalin klinikai logopédus foglalkozást tart (fotó: birinyi zsófia)
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ELADÓ KORÁBBI EGERVIN PINCÉSZET ÉS BORÁSZATI ÜZEM
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Eger történelmi belvárosának szélén, a Verőszala utcai pincesor elején található, korábban Egervin borászat néven ismert ingatlan 10
épülettel és a hozzá tartozó 4,5 km hosszú pincerendszerrel.
Típus: Ipari  Épület terület: 4 967 m2  Telek terület: 27 557 m2

EGER, VERŐSZALA U. 1–3.

Irányár: 350 000 000 HUF

WWW.DAV-INGATLAN.HU  (+36 1) 477-8800
ELADÓ ÜZLETHÁZ ÉS RAKTÁR
Volt épületgépészeti áruház két szintes eladótérrel és a hozzá tartozó
raktárral, tehergépkocsi-beállóval eladó. Parkolás az üzlet előtt biztosított. Az ingatlan kiadó, bérletre vonatkozó irányár: 450 Ft + ÁFA/m2.
Típus: Kereskedelmi  Épület terület: 614 m2  Telek terület: 2 615 m2

EGER, OSTOROSI ÚT

Irányár: 69 000 000 HUF

MÁRAI KÖZPONT, SZÉPASSZONYVÖLGY
2018. AUGUSZTUS 2. – SZEPTEMBER 12.

KOCKA KIÁLLÍTÁS
LEGO® MODELLEKBŐL
KIÁLLÍTÁS ÉS JÁTSZÓHÁZ
BELÉPŐJEGY: 800 FT/FŐ

MARAI-EGER.HU

CSOPORTOS JEGY (10 FŐTŐL) 500 FT/FŐ

PROGRAMOK

MÉDIA

HA NYELVTANULÁS, AKKOR LANGWEST!
Szeptembertől új tanév kezdődik, ilyenkor ismét előtérbe kerül a nyelvtanulás és a nyelvvizsga. A Langwest Nyelvi Központ oktatási
igazgatójával, Dányi Lászlóval, beszélgetünk
azért, hogy megkönnyítsük a nyelvtanulók
dolgát, és első kézből tájékoztassuk olvasóinkat a sokszínű lehetőségekről.
– Milyen tanfolyamok várhatóak az őszi hónapokban Önöknél?
– Ha valaki fejleszteni szeretné meglévő
nyelvtudását, vagy új nyelvet akar tanulni, akkor azt megteheti az elkövetkező hetekben
induló 30, 60 vagy 90 órás csoportos angol,
német, francia, spanyol és olasz tanfolyamainkon.
Ha nyelvvizsga a cél, akkor is jó hírrel szolgálhatok, mert az említett nyelvekből nyelvvizsga is tehető nálunk. Felkészítő tanfolyamokkal és tankönyvekkel, próbavizsgával, online jelentkezési lehetőséggel várjuk a nyelvvizsga iránt érdeklődőket! Egész év folyamán
rendszeresen indítunk intenzív szóbeli és

írásbeli nyelvvizsgára felkészítő képzéseket. A tanfolyam során célirányosan azokat a
képességeket fejlesztjük, melyek a nyelvvizsgán megmérettetésre kerülnek. Az említett
tanfolyamok legközelebb szeptember végén
indulnak.
Mivel számunkra fontos, hogy a nyelvtanulók igényeit kielégítsük, ezért az érdeklődők
egyéni órák keretében is tanulhatják az angol, német, francia, spanyol és olasz nyelvet.
Azoknak ajánlom a magánórát, akik egyedül szeretnének tanulni, és rugalmas időbeosztást kívánnak. A magánóra keretében
a nyelvtanár kizárólag a tanuló nyelvi készségeinek fejlesztésre koncentrál.
Remélem, sokan igénybe veszik majd őszi
kedvezményeinket. A nyelvvizsgára készülőket komplex csomagajánlattal, a csoportos és magánórás nyelvtanfolyamainkra
beiratkozókat különböző kedvezményekkel
várjuk. Ezen felül egy különleges beiratkozási akciót hirdettünk meg, mely szeptember 14-ig tart.

További információ a (36) 411-910 telefonszámon, és az infoeger@langwest.hu
címen kérhető.

Langwest Nyelvi Központ
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3300 Eger, Nagyváradi u. 14/C

– Várható-e valamilyen államilag támogatott, ingyenes képzés?
– Jó hírrel szolgálhatok, hiszen az ősz folyamán újabb támogatott képzésekre is lehet jelentkezni intézményünkben. Egyrészt szeptembertől kezdődnek a Diplomamentő program keretén belül a nyelvvizsgafelkészítő tanfolyamok, másrészt lehetőség van alap számítógép-használói képzésben is részt venni.
– Hol találjuk a Langwest Nyelvi Központot
és honnan szerezhetünk bővebb információt?
– Aki őszi programként nyelvtanulást tervez,
az minél előbb keressen fel minket Egerben, a
Nagyváradi u. 14/C. szám alatt. Képzési tanácsadás, valamint tudásszint felmérés keretében
kialakítjuk a számára legmegfelelőbb és legköltséghatékonyabb nyelvtanulási programot.
Akciónkról, nyelvtanulási lehetőségeinkről tájékozódjon a honlapunkon: www.langwest.hu.
(X)

EGER, MÁRAI KÖZPONT,
SZÉPASSZONYVÖLGY

2018.09.21.

20:00

KAPUNYITÁS: 19:00

KFT
KONCERT

MARAI-EGER.HU

MÉDIA

PROGRAMOK
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AGYKONTROLL

TANFOLYAM EGER
Stresszkezelő és elmefejlesztő módszer 40 órás,
4 napos agykontroll tanfolyam keretében.
Akkreditált tanfolyam, elvégzése pedagógusoknak 40,
egészségügyi szakdolgozóknak 19 kreditpontot ér.
Időpont: 2018. szeptember 22–23., 29–30.
Helyszín: Hotel Eger & Park Konferenciaterme, 3300 Eger, Szálloda u. 1-3.
Jegyértékesítés: TOURINFORM Iroda,
3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 9., Tel.: 06(36) 517 715
Online jegyvásárlás: www.domjanandras.hu

Egri munkahelyre keresünk
MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ UNKAVÁLLALÓKAT
a következő munkakörök betöltésére:
takarító kisegítő • varrónő • ügyfélkapcsolati munkatárs • masszőr •
pedikűrös
Az önéletrajzokat várjuk a horizontalapitvany@gmail.com e-mail címre!
Tel.: (06 20) 96-777-20
NYITVA: MINDEN NAP 10-20 ÓRÁIG (NYÁRI NYITVA TARTÁS)
JÁTSZÓHÁZ BELÉPŐJEGY: 400 FT-TÓL
JÁTSZÓPARK BELÉPŐJEGY: 300 FT/GYERMEK
HELYSZÍN: EGER, TŰZOLTÓ TÉR, TŰZOLTÓ MÚZEUM UDVARA

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

INFÓ: FACEBOOK.COM/JATSZOHAZTUZTORONY

Minőségi

SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS,
SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb
üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546
Eger, Liszt F. u. 19

A TE TÖRTÉNETED

SZEPTEMBER 7., PÉNTEK
CLAUDIA CARDINALE
A „DIVA ASSOLUTA”
Díszvendég: Claudia Cardinale
16.30 Megnyitó és claudia
cardinale köszöntése
17.00 Nyilvános pódiumbeszélgetés, közönségtalálkozó
claudia cardinaléval

18.00 8 és fél
20.30 Volt egyszer egy vadnyugat
SZEPTEMBER 8., SZOMBAT
11.00 Animációs gyöngyszemek
(dvd bemutató)
13.00 Macskafogó / felújított
változat
15.00 Ingmar Bergman nyomában
17.00 Churchill és a filmmogul
18.15 Nyilvános pódiumbeszélgetés, közönségtalálkozó (meghívott vendég:
john fleet, a Churchill
és a filmmogul című film
rendezője)
19.00 A Varázsfuvola – Bevezető
előadás: Katinka Faragó,
Bergman egykori asszisztense

SZEPTEMBER 9., VASÁRNAP
11.00 2001 Űrodüsszeia / felújított változat
15.00 Tűz van babám
17.00 Amadeus
20.00 A nagy kékség /felújított
változat
SZEPTEMBER 10., HÉTFŐ
13.00 Grand Budapest Hotel
15.00 Az éjszaka gyémántjai
17.00 Feldobott kő
19.00 Sose halunk meg / felújított változat – A vetítés
után nyilvános pódiumbeszélgetés és közönségtalálkozó koltai róberttel
SZEPTEMBER 11., KEDD
11.00 Az aranyember – Bevezető előadás: Kurutz Márton
15.00 Bombshell: A Hedy Lamarr sztori
17.00 Könyvbemutató
(Muszatics Péter: Bécs,
Budapest, Hollywood)
18.30 szabó istván köszöntése
20.00 Mephisto

RÉSZLETES PROGRAM: EGRIPROGRAMOK.HU
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a műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

egri
klasszikus
film maraton
2018. SZEPTEMBER 7–11.

HÁROM KÍVÁNSÁG KALANDPARK / SZÉPASSZONYVÖLGY
NYITVA: MINDEN NAP 9-19 ÓRÁIG
(IDŐJÁRÁS FÜGGVÉNYÉBEN)
BELÉPŐJEGY: 450-300 FT/GYEREK

AJÁNLOTT ÉLETKOR: 3-12 ÉVES KORIG

HELYSZÍN: EGER, SZÉPASSZONYVÖLGYI PARKOLÓ
INFÓ: WWW.MARAI-EGER.HU/SZOLGALTATASOK/KALANDPARK
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A SZÜRET
2018.09. 21-23.

Szépasszonyvölgy, Eger
09. 21.

KFT zenekar

09. 22

Hot Jazz Band
Nótár Mary
Székelyföld Gyöngyszemei

09.23.

Csodamalom Bábszínház:
Pom Pom meséi
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egriprogramok.hu

