
KLÍMA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

KULTÚRA, TURIZMUS, RENDEZVÉNYEK

BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK

JÁRVÁNYKEZELÉS

SPORT

A MÉDIA EGER KFT. INGYENES KIADVÁNYA

15. ÉVF. 09. SZÁM / 2022. SZEPTEMBER

WWW.EGRI-MAGAZIN.HU

FÉLIDŐBEN
KÜLÖNKIADÁS



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

     DACIA.HU

*A finanszírozási ajánlat kizárólag a 2022. 08. 10. és 2022. 09. 10. között Dacia Duster Essential TCe 90 modellre igényelt és legkésőbb 2022. 10. 09-ig megkötött és folyósított zárt végű pénzügyi lízing szerződésekre érvényes. A feltüntetett 
2000,- Ft-os napidíj, 60 000 Ft-os havidíj figyelembevételével, 30 napos hónappal számolva került meghatározásra. A megadott napi díj összege 5 599 000 Ft bruttó vételár, 2 771 505 Ft kezdőbefizetés, 48 hónapos futamidő és 25% kiemelt 
utolsó lízingdíj esetén, 14,28% fix kamat mellett érvényes. A megadott feltételekkel a finanszírozás összege: 2 827 495,-Ft, a futamidő alatt fizetendő kamat összege: 1 270 452,-Ft, a teljes visszafizetendő összeg: 4 097 947,-Ft. Reprezentatív 
példa: Finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, futamidő: 48 hónap, kamat mértéke: 14,56%, kamat típusa: rögzített, kamat összege: 1 312 934 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 4 312 934 Ft, havidíj: 65 169 Ft, kiemelt 
utolsó lízingdíj: 1 250 000 Ft, referencia THM érték: 15,81%. A THM meghatározása a 2022. 08. 10. napján aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat. 
A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írhatja elő. Az 5 év vagy 100.000 km garancia kizárólag Renault Credit finanszírozás esetén érvényes, visszavonásig. A garancia részletes feltételeit 
a DACIA Általános Jótállási Feltételek és G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Előbbiek a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érintik. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. 
A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, 
Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos 
Dacia Márkakereskedőjét, aki a Finanszírozó pénzügyi szolgáltatásának közvetítőjeként jár el. Új Duster Essential TCe 90 vegyes fogyasztás l/100 km: 6,1 – 6,2; CO₂-kibocsátás g/km: 137 - 140. Az üzemanyagfogyasztásra és CO₂-kibocsátásra 
vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok, 
továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A kép illusztráció.
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Ezen én is nagyon sokat gondolkodtam – mondja a 
városvezető –, és végül arra jutottam, hogy is-is. Mert 
ha onnan nézem, mennyi mindent érhettünk volna el, 
ha nincs a világjárvány, akár félig üresnek is láthatom 
a poharat, ám ha azt veszem alapul, hogy e nehéz, sok 
tragédiával járó időszak ellenére is fejlődött, gyara-
podott Eger, akkor egyértelmű, hogy félig tele van. 
Az ugyanis aligha vitatható, hogy a rendszerváltást 
követő több mint három évtized legnehezebb két 
esztendeje jutott nekünk és ahogy elnézem, nem lesz 
egyszerűbb az idei és a jövő év sem. A megnövekedett 
rezsiköltségek nem csak a lakosságot sújtják, előze-
tes becslések szerint a jövő évben Egernek 5 milliárd 
forinttal kell többet fizetnie majd az intézményeinek 
fenntartására és a város egyéb kiadásaira. Összességé-
ben mégis inkább a sikerek felé billen a mérleg nyelve, 
jóllehet bennem is van némi hiányérzet, függetlenül 
attól, hogy olyan körülmények hatottak a munkánkra, 
amelyekről nem csupán nem tehettünk, de amelyek 
befolyásolására nem – vagy csak alig – volt módunk. 
Megjegyzem, Eger nemcsak önmagához, de más váro-
sokhoz viszonyítva is jó állapotban van, működőképes. 
A projektek zajlanak, a költségvetés a súlyos bevétel-
kiesések dacára is stabil, s nagyjából szinte minden 
területen tartjuk azt az ütemtervet, amit előzetesen 
elképzeltünk.

Korábban úgy fogalmazott, bár jelentős pénzeknek 
kellett búcsút inteni, mind 2020-2021-ben, mind 
pedig idén úgy sikerült egyensúlyi költségvetést 
készíteni, hogy közben nem adósították el, és nem 
árusították ki a várost…

Ez így igaz. Le kellett mondanunk 
a gépjárműadóról, az idegenfor-
galmi adóról, s akkor ott volt még a 
legnagyobb csapás, jelesül, hogy az 
iparűzési adót a felére, egy száza-
lékra csökkentette a kormányzat. Arról 
nem szólva, hogy egy olyan városban, 
amely döntően az idegenforgalomból, 
vendéglátásból él, a covid-19 miatti lezá-
rások óriási érvágást jelentettek. És bár 
ezen okok miatt nem feltétlenül tudtunk 
olyan nagyságrendű támogatásokat 
adni, mint terveztük és szerettünk volna, 
a kötelező feladatainkra mindig megfe-
lelő összegeket biztosítottunk, a projek-
tek pedig – ahogyan arra az előbb már 
utaltam – nem álltak le.

A különféle fejlesztések, beruházások 
területén mit hozott ez a két és fél év?
A legnagyobb falatot kétségkívül a 
Modern Városok Programjához köthető 
projektek jelentik, és bár ezeket volta-
képp megörököltük, a Kertész utcai 
parkolóház tető alá hozása teljes 
egészében a mi nevünkhöz fűződik, 
ami nagy szó, ugyanis ez a közel másfél 
milliárdos beruházás egy kiszámítha-
tatlan gazdasági környezetben való-
sult meg. A várban folyó munkálatok 
megfelelően haladnak, s ami külön 
jó, hogy már valamennyi projektelem 
rendelkezik kiviteli engedélyes tervvel. 
A TOP-os beruházások zöme kifutott, 
és igen jó esély van arra is, hogy az ígért 
határidőre, őszre befejeződik a Kertész 
utca másfél milliárdos, faltól falig, 
vagyis mindenre kiterjedő átépítése. És 
bár sorolhatnék még olyan munkákat, 
amelyek tetemes összegeket emész-
tettek fel – lásd az Egészségház utca 
korszerűsítését –, annyit megjegyez-
nék, hogy noha jellemzően a nagyobb 
léptékű beruházásokat-fejlesztéseket 

szokták kiemelni – amiként most én 
is tettem –, ezer és egy olyan van, 
amely forintban kifejezve ugyan kisebb 
jelentőségűnek tűnik, ráadásul nem is 
túlzottan látványos, mégis legalább 
oly lényeges, mint az imént említet-
tek. Ott van például a Városgondozás 
gépparkja, amelyet az első körben 
mintegy 100 millióból újítottunk meg, 
avagy a szívemhez annyira közel álló 
érsekkerti futókör, ami hosszú-hosszú 
ideig csak álom volt az egriek számára. 
Ismétlem, ezek nem milliárdos téte-
lek, mégis igen komoly eredménynek 
számítanak, figyelembe véve, hogy 
a város életének egyik legnehezebb 
szakaszában valósultak meg. Akárcsak 
az Egészségház utca felújítása, amire az 
előbb már utaltam, ahol fél évszázados 
közműveket kellett kicserélni, amelyek 
bármelyike akármikor összeomolha-
tott volna, totálisan ellehetetlenítve 
az abban a városrészben lakók életét. 
Hasonló korszerűsítés zajlik majd a 
Kossuth Lajos utcában is. Hadd hang-
súlyozzam újra, hogy ezek a már befe-
jezett, illetve jelenleg zajló fejlesztések 
– amelyekből még bőven sorolhatnék 
– olyan években történtek-történnek, 
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„EGERBEN IGENIS ÉLVEZZENEK
KIVÁLTSÁGOKAT AZ EGRIEK”

A BERUHÁZÁSOKTÓL A PÉNZ- ÉS SZÍVÜGYEKIG 
– MIRKÓCZKI ÁDÁMMAL BESZÉLGETTÜNK

Mi tagadás, igencsak irigykedhettek elődeikre a 2019 őszén megválasztott 
képviselő-testületek tagjai, ugyanis míg az elődeiknek jó pár békeév jutott, 
nekik röviddel a települések kormányzásának átvétele után a világszerte 
pusztító koronavírus-járvánnyal és annak rendkívül súlyos következmé-
nyivel kellett szembesülniük. Amikor pedig már úgy tűnt, e rendkívüli, az 
ötesztendős ciklus első felét szinte mindvégig uraló időszak után az élet 
végre visszatér a rendes kerékvágásába, érkezett az orosz–ukrán háború, 
az elszabaduló élelmiszer- és energiaárak, régen látott mértékű infláció, a 
forint mélyrepülése, stb., amelyek úgyszintén nem könnyítik meg a tele-
pülésvezetők helyzetét. Lehet-e ilyen körülmények között is eredményeket 
fölmutatni, vagy a puszta túlélés is sikernek tekinthető? Egyebek mellett 
ezt igyekeztem megtudni Mirkóczki Ádám egri polgármestertől, akinek a 
magunk mögött hagyott bő két és fél év kapcsán először is azt a kérdést 
tettem fel, hogy akkor most az a bizonyos pohár félig üres vagy félig tele.
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amelyek gazdaságilag kiszámíthatatla-
nok, s amelyeket nemcsak a különböző 
kormányzati elvonások fémjeleztek, 
de a koronavírus-járvány miatt jócskán 
csökkenő bevételek is.

E két és fél esztendőben mindent 
összeadva mennyi pénz jutott beru-
házásokra, korszerűsítésekre?
Sok… milliárdok. Ha csupán a több mint 
másfél milliárdért megépített parko-
lóházat, netán a Kertész utca hasonló 
összeghez közelítő felújítását veszem 
alapul – és akkor még ott van az Egész-
ségház utcára fordított kétszáz, illetve 
a várra költött több száz millió forint 
–, már bődületes összegeknél tartunk, 
noha ezek csak egy részét képezik az 
ilyen jellegű kiadásainknak. De hogy 
pontos választ adjak a kérdésére, a 2019 
őszétől napjainkig eltelt időszakban 
több mint 13 milliárdot fordítottunk 
fejlesztési, beruházási feladatok végzé-
sére. Egyszóval szerintem az égvilágon 
semmi okunk a szégyenkezésre, annak 
eldöntését pedig, hogy milyen lehe-
tőségeink lettek volna, amennyiben a 
koronavírus-járvány miatt nem áll meg 
az élet, kinek-kinek a fantáziájára bízom.

Beszélt is róla, de egyébként is tudom, 
hogy a futókör nemcsak az egyik 
választási ígérete volt, de a szívügye 
is. Ám azt hallottam, mégsem ennek a 
megvalósítására a legbüszkébb…
Ez tényleg így van, mivel a legkomolyabb 
eredménynek a helyi tömegközlekedés 
szinte ingyenessé tételét tartom, főképp 
azért, mert régen látott nehézségű 
gazdasági körülmények között sikerült 
tető alá hoznunk. Még csak megtip-
pelni sem igazán tudom, hány megbe-
szélés, találkozó, egyeztetés, hány irat 
elkészítése kellett ahhoz, hogy végre 
révbe érjünk. Borzalmasan sok munkaó-
rát fordítottunk arra, hogy gazdaságilag 
és jogilag is teljesen rendben legyen 
minden. Úgy hiszem, méltán lehetünk 
büszkék arra, hogy ezt a szerződést a 
Volán Zrt.-vel összehoztuk, hiszen az 
egrieken kívül egyetlen megyeszékhely 
lakói sem mondhatják el magukról, hogy 
a lakóhelyükön egy éven át jószerivel 
ingyen vehetik igénybe az autóbuszo-
kat. Az eladott bérletszámok pedig azt 

mutatják, hogy megérte az a sok-sok idő 
és energia, amit e konstrukció kidolgozá-
sára fordítottunk.

Míg korábban az volt a mérvadó, hogy 
egy város milyen eredményesség-
gel pályázott a különféle forrásokra 
– TOP és társai –, addig manapság 
az a legfőbb kérdés, hogy mennyire 
sikerül megfelelően hasznosítani az 
elnyert pénzeket…
Ez kétségkívül az egyik leglényegesebb 
szempont. Mi is elsősorban arra igyek-
szünk összpontosítani, hogy a rendel-
kezésünkre álló összegeket – az ár-ér-
ték arányt tekintve – a lehető legjobban 
használjuk fel. Hogy mást ne mondjak, 
rendkívül sok energiát fektettünk abba, 
hogy a 2016 óta fel nem használt TOP-os 
forintokat – nem jelentéktelen pénzről, 
mintegy kétmilliárdról van szó – miként 
tudnánk igazán hatékonyan elkölteni. 
Így újragomboltuk a kabátot, magyarán 
készíttettünk egy projektlistát, amit 
szerencsére mind a Pénzügyminiszté-
rium, mind a Magyar Államkincstár ille-
tékesei elfogadtak: ennek eredménye-
ként újulhat meg például a Lenkey-ház, 
a Kossuth Lajos utca déli oldala, s ebből 
készülhet el a felnémeti melegedő is. 
Szerintem manapság a hangsúly már 
messze-messze nem azon van, jutunk-e 
elégséges forráshoz, hanem hogy azt el 
tudjuk-e költeni, s ha igen, mire.

Mi a helyzet az önkormányzati cégek-
kel, amelyekkel az itt élők zöme, 
így vagy úgy, kapcsolatba kerül, s 
amelyek ilyenformán kihatnak arra is, 
mennyire érezzük magunkat komfor-
tosan a lakóhelyünkön…
Maga az a tény, hogy még működ-
nek, hogy nem álltak bele a földbe a 
járvány idején, óriási sikernek értékel-
hető, hiszen közülük több közel egy 
éven át zárva volt. Emlékezzünk csak 
vissza, milyen sokáig nem lehetett 
például strandolni vagy moziba menni... 
Mindez azt jelentette, hogy a Termál 
Kft. és az Agria Film Kft. hosszú-hosszú 
hónapokon keresztül egyetlen forintot 
sem termelt, miközben persze, költ-
ségeik voltak, egyebek mellett azért, 
mert próbálták a dolgozóikat megtar-
tani, nekik fizetést adni. Nem csoda, 
hogy a tartalékaik teljesen kimerültek, 
és önkormányzati „lélegeztetőgépre” 
kerültek. De szerencsére túlélték ezt az 
időszakot, s ma már ugyanúgy teszik a 
dolgukat, mint a járvány előtt. Igaz, azt 
jelenleg lehetetlen megjósolni, hogy 
a mindenkit sújtó energiaválsággal 
hogyan birkóznak majd meg, hiszen 
az rájuk is hihetetlen terheket ró. Most 
erre kell felkészülnünk, amire lehet is 
esélyünk, feltéve, ha a közgyűlés vala-
mennyi tagja felnő ehhez a feladathoz.

A politikusoknak elsősorban az 
a feladatuk – az önkormányzati 

szereplőknek különösképpen –, hogy az embere-
kért dolgozzanak. Van akármilyen ismeretük arról, 
hogyan fogadták az egriek például az Ön által is 
említett nagyobb fejlesztéseket, vagy épp a lénye-
gében ingyenes helyi tömegközlekedést?
Noha reprezentatív felméréseket nem készíttettünk, 
de a hozzám érkező visszajelzések kifejezetten pozití-
vak. Nagyon-nagyon sokan hálásak az egriek számára 
mindössze ezer forintért megvásárolható buszbérle-
tért, de az olyan apróbb dolgokért is, mint amilyen a 
strandon való éjszakai fürdőzés, amely a programom 
egyik sarkalatos pontja volt. Aztán méltányolják azokat 
a sorozatos erőfeszítéseinket is – így többek között, 
hogy egy seregnyi programot, rendezvényt támoga-
tunk, illetve hozunk a városba –, amiket azért teszünk, 
hogy még több kül- és belföldi vendéget csalogas-
sunk ide. Ezzel a szándékkal vettük fel a kapcsolatot a 
Harley Davidson-találkozó szervezőivel, s természete-
sen ezért gondoltuk jó ötletnek, hogy Eger egyik legis-
mertebb helyszínén, a Dobó téren adjanak egymásnak 
randevút több nemzet erős emberei. Az ilyen és ehhez 
hasonló események sokat segíthetnek abban, hogy 
városunk a vendégéjszakákat tekintve továbbra is 
őrizze előkelő, dobogós helyezését.

Ha már egri polgárok és ingyenes helyi tömegközle-
kedés… Meglehetősen sokan és sokat bírálták azért, 
mert csakis az tarthat igényt a jelentős kedvez-
ményre, akinek egri lakcímkártyája van. Ugyanakkor 
azzal is tisztában vagyok, hogy Önt ez nem különö-
sebben izgatta, hiszen meggyőződése, hogy a hely-
belieknek kijár a pozitív megkülönböztetés…
Nemhogy meggyőződésem, hanem afféle vezérfona-
lam, ars poeticám. Erről szól az ingyenes helyi tömeg-
közlekedés, erről szólt az a kérésem, hogy a helyiek 
számára ne emeljék a strandbelépők árát – sajnos, az 
Eger Termál Kft.-nél ezt valamiért nem hallották meg 
–, és erről szól majd például a parkolási díjak emelése 
is, ami az elképzeléseim szerint az ittenieket nem érin-
tené. Az ugyanis a véleményem, hogy Egerben igenis 
élvezzenek kiváltságokat az egriek. S ahogy idáig, úgy 
a jövőben is e gondolat jegyében igyekszem a munká-
mat végezni.
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VÁLSÁGKEZELÉSI
INTÉZKEDÉSI TERV AZ EGRIEKÉRT:

2023-ban nem kell építményadót fizetni az egri 
magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak az 
egri lakóingatlanuk után!

2022. október 1. és 2022. december 31. között 
nem kell bérleti díjat fizetni az egri önkormányzat 
tulajdonában álló bérlakások után!

2022. október 1. és 2022. december 31 között nem 
kell bérleti díjat fizetni az egri önkormányzat tulaj-
donában álló üzlethelyiségek után!

A legnagyobb energiafogyasztású egri ingatlano-
kat időszakosan bezárjuk/nyitvatartási idejüket kor-
látozzuk, hogy az ott dolgozók munkahelyét meg-
mentsük, a jelenlegi munkabéreket garantáljuk!

A KÖZGYŰLÉS 
A TERVEZETET 
ELUTASÍTOTTA!



FERTŐTLENÍTÉS 
VÍRUSIRTÓ ANYAGGAL 
VÉGEZTÉK A VÁROS KÖZTERÜ-
LETEINEK TISZTÍTÁSÁT
Az önkormányzat felkérésére 2020 ta-
vaszán egy helyi vállalkozó készített 
akciótervet Eger forgalmasabb terüle-
teinek vegyszeres kezelésére, amelyet 
olyan anyaggal végeztek, amely nem ár-
talmas sem a bőrnek, sem a környezet-
nek. A teljes fertőtlenítést – felajánlás-
ból – térítésmentesen vállalta a munkát 
végző cég. Emellett az Agria Speciális 
Mentő és Tűzoltó Csoport tagjait is kö-
szönet illeti, hiszen hetekig végeztek 
önkéntes munkát, hogy fertőtlenítsék 
Eger játszótereit és az üzletek bevásár-
lókocsijait. Majd 2020 novemberében a 
Városgondozás Eger Kft. munkatársai 
– az önkormányzat megrendelésére – 
ismét fertőtlenítették a belvárost, 2021 
tavaszán pedig az Agria Speciális Men-
tő és Tűzoltócsoport munkatársai vírus-
mentesítették a játszótereket.

JÁRVÁNYHELYZET 
AZ ÖNKORMÁNYZAT FELKÉ-
SZÜLT A MÁSODIK HULLÁMRA  
A járványügyi helyzet kapcsán az ön-
kormányzat folyamatosan tájékoztatta 
a lakosságot. Kiemelt figyelmet for-
dítottak a város nevelési-oktatási és 
kulturális intézményeinek folyamatos 
fertőtlenítésére és a higiéniás proto-
koll betartatására. Kötelezővé tették 
például a szájmaszk használatát és a 
kézfertőtlenítést az önkormányzat 
ügyfélfogadásán. Emellett arra kérték 
a lakosságot, hogy mindent tegyenek 
meg a járvány megfékezése érdekében, 
továbbra is védekezzenek és tartsák 
egymástól a megfelelő biztonsági tá-
volságot.

FERTŐTLENÍTŐ PONTOK 
AZ EGRI ÓVODÁKAT SEGÍTI 
AZ ÖNKORMÁNYZAT
A fertőtlenítés mellett tájékoztató 
funkciót is betöltöttek a város tizenhá-
rom helyszínén kialakított faházak 2020 
márciusában. Több ponton kézfertőtle-
nítési lehetőséget is biztosítottak, ahol 
elsősorban helyi sportolók vállaltak ön-
kéntes szolgálatot, de a segítségnyúj-
táshoz bárki csatlakozhatott.
Majd a nyári „nyitás” után, 2020 szep-
temberében ismét fertőtlenítő ponto-
kon várták a lakosokat. Ezúttal a város 
három helyszínén vehették igénybe a
lehetőséget az egriek, akiket a Zalár és 
a Barkóczy utcában, valamint a Katona 
téri piacnál várták a korlátozások miatt 
bezárt cégek dolgozói.

VÉDEKEZÉS 
MASZKOT KAPTAK AZ EGRI HÁZTARTÁSOK
Ingyen maszkot juttatott minden háztartásnak az egri 
önkormányzat 2020 tavaszán. A többször használha-
tó, mosható és vasalással is fertőtleníthető védőesz-
közöket folyamatosan, több ütemben szállították ki a 
lakosoknak.

TÖMEGES TESZTELÉS  
KORONAVÍRUS-GYORSTESZTEKET 
VÁSÁROLT A VÁROS
2020 márciusától újabb döntéseket hozott az önkor-
mányzat a járványhelyzet megfékezése érdekében. A 
város koronavírus-gyorsteszteket vásárolt, így meg-
kezdődhetett a lakosság egy részének szűrése. Erre el-
sősorban azok jelentkezését várták, akik munkájukból 
adódóan sok emberrel találkoznak. Ilyenek például a 
bolti eladók, a buszsofőrök vagy az egészségügyben 
dolgozók. Emellett a városi fenntartású cégeknél is 
folyt az önkéntes koronavírus-tesztelés, illetve az ön-
kormányzat a háziorvosoknak is biztosított teszteket.

HELYZETJELENTÉS
AZ EGRI JÁRVÁNYKEZELÉSRŐL 

A koronavírus-járvány az önkormányzat számos tervét felülírta, ám a nehézségek ellenére a hivatal és dolgozói mindent 
megtettek a lakosok biztonsága érdekében és számos intézkedést hoztak a Covid-19 terjedésének megakadályozására.  
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ADOMÁNY 
5000 EGÉSZSÉGÜGYI MASZK 
ÉRKEZETT KÍNÁBÓL
Ötezer egészségügyi maszkot adományozott a helyi 
önkormányzatnak Csinan, Eger partnervárosa 2020 
őszén. A hivatal jóvoltából – és a járványhelyzettől 
függően – ezeket a városi intézmények között osztot-
ták szét.

ADOMÁNY 
A RÁSZORULÓKAT SEGÍTETTE 
AZ ÖNKORMÁNYZAT
A koronavírus-járvány elején az Egy-
ségben a Városért Egyesület adomány-
számlát hozott létre, amelyre cégek, 
vállalkozók és magányszemélyek fel-
ajánlásából közel 4,4 millió forint érke-
zett. Az összegből több karitatív szerve-
zetet is támogattak, emellett a járvány 
második hullámában is a vírus elleni 
védekezést és a rászorulókat szolgálták. 
Önkormányzati segítséggel több száz 
nehéz körülmények között élő család 
kapott élelmiszercsomagot, amelyet az 
érintettek a szociális csoport munkatár-
saitól vehettek át. Az adományok koor-
dinálásán kívül az időseket is szociális 
segítségnyújtásban részesítették.

BÉRLETI DÍJAK 
A BÉRLŐK EGY RÉSZE 
MENTESÜLT A MÁRCIUSI 
ÖSSZEG KIFIZETÉSE ALÓL
2021 tavaszán az a közel kétszáz egri 
vállalkozó mentesült a márciusi bérleti 
díj megfizetése alól, akinek az üzlethe-
lyisége az önkormányzat vagy az állam 
tulajdonát képezte. Ez az intézkedés 
azonban a város költségvetésében 
10 millió forintos kiesést jelentett. Az 
önkormányzat intézkedése alapján el-
engedték a vendéglátóhelyek bérleti 
díját, illetve a teraszok után fizetendő 
közterület-használati díjat is.

JÁRVÁNYKEZELÉS 
AZ ORSZÁGOSAN ELRENDELT 
SZABÁLYOK BETARTÁSÁT 
SZORGALMAZTA AZ 
ÖNKORMÁNYZAT
A járványkezelési előírások betartása 
mellett az önkormányzat belső szabá-
lyokat is elrendelt a Polgármesteri Hi-
vatalban. Többek között home office 
munkalehetőséget biztosított a dolgo-
zói részére.

SEGÍTSÉG A VENDÉG-
LÁTÓSOKNAK 
A GASZTRONÓMIAI 
SOKSZÍNŰSÉGRE HÍVTÁK FEL 
A FIGYELMET
A legkülönlegesebb fogásaikat igyekez-
tek bemutatni az egri vendéglátóhelyek 
a Téli Gasztrotúra című kezdeményezés 
segítségével 2021 decemberétől. A prog-
ramhoz tizenöt étterem, cukrászda, illet-
ve borászat csatlakozott, akik egy játékra 
invitálták vendégeiket. A meghatározott 
ételek kóstolói pontokat gyűjthettek, 
amelyeket január 8-ig egy könyvre vált-
hattak a Tourinform irodában.

BIZTONSÁGBAN, EGERBEN 
KAMPÁNY INDULT A HELYI TURIZMUS 
NÉPSZERŰSÍTÉSÉÉRT
Biztonságban, Egerben címmel indult kampány 2021 
elején, hogy a járványidőszak alatt is fenntartsák a város 
népszerűségét. A kezdeményezéssel látványosságokat, 
valamint elvitelre kiszolgáló vendéglátóegységeket 
ajánlottak az egy napra ideérkező turisták számára. Az 
Eger Városi Turisztikai Nonprofit Kft. akciójához mint-
egy harminc helyi vendéglátóegység csatlakozott.

ÚJRA EGER! 
KONCERTEKKEL ZÁRTÁK 
A TURISZTIKAI KAMPÁNYT
2021 őszén két egri zenekar, a Sárbogár és a Caba-
ret Band koncertjével zárult az Újra Eger! elnevezésű 
turisztikai kampány az érsekkerti zenepavilonnál. A 
programsorozat az ágazat járvány utáni mielőbbi talp-
ra állását célozta, emellett bemutatkozási lehetőséget 
biztosított a helyi művészeknek.

SZERZŐ: VERES PETRA
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT, MIHÁLY PÉTER
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SZÁMBA VETTÜK, MI MINDENNEL GYARAPODOTT EGER AZ ELMÚLT KÉT ÉS FÉL ÉV SORÁN

Noha egy-egy önkormányzat munkájának rendkívül 
sokféle fokmérője lehet, az emberek többsége – tegyük 
hozzá: teljes joggal – hajlamos ezt az alapján megítélni, 
hogy az adott településen mi mindent korszerűsítettek, 
hoztak rendbe, vagy az épp milyen új létesítményekkel 
gyarapodott. Ha innen nézzük a dolgot, az egri válasz-
tópolgároknak igazán nem lehet okuk panaszra, hiszen 
az elmúlt két és fél esztendőben számos fejlesztés és 
beruházás szemtanúi lehettek, amelyek értékét csak 
emeli, hogy egy olyan időszakban történtek, amelyet 
nem „csupán” gazdasági nehézségek jellemeztek, de 
amikor szinte szó szerint leállt az élet. Hogy aztán meny-
nyivel bővült volna az eredmények listája, amennyiben 
nincs az egész világra kiterjedő koronavírus-járvány, 
lehetetlen megmondani, ám ha leltárt készítünk, így is 
bőven van miből válogatni.

Ha a projekteket közelebbről vizsgáljuk, látható, hogy 
azok részint a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programhoz (TOP), részint a Modern Városok Program-
hoz (MVP) köthetők, amiként az is megfigyelhető, hogy 
a pályázatok jó része ciklusokon átnyúló volt, vagyis 
azokat még az előző vezetés indította, ám a befejezé-
sük részben vagy teljesen a várost jelenleg irányítókra 
várt és vár.

MODERN VÁROSOK PROGRAMJA
A már befejezett beruházások közül a legnagyobb „fa-
lat” kétségkívül az úgynevezett Nemzeti Úszó- és Vízi-
labdaközpont egyik elemeként – az MVP segítségével 
– megvalósított, a Kertész, illetve a Klapka utca sarkán 
álló PARKOLÓHÁZ volt, és nem pusztán azért, mert 
1,7 milliárd forintba került, hanem mert azt az első ka-
pavágástól az utolsó simításokig már a 2019 októberé-
ben megválasztott önkormányzat menedzselte. Hogy a 
tervek többi részéből lesz-e valami, több mint kérdéses, 
hiszen abból a pénzből, amelyet annak idején e célra jó-
váhagytak, ma nemhogy a megálmodott szálloda és új 
versenyuszoda nem hozható ki, de ezek egyike sem. A 
helyi úszó- és vízilabdasport azonban így is gazdagod-
hat, mivel a városvezetés feltett szándéka a BITSKEY 
ALADÁR USZODA RENDBETÉTELE – többek között a 
létesítmény energetikai korszerűsítése –, csakúgy, mint 
a Balassi Bálint Általános Iskolában található TANME-
DENCE FELÚJÍTÁSA, amely az utánpótlás-nevelésben 
játszhat fontos szerepet.

Úgyszintén a Modern Városok Prog-
ramhoz kapcsolódik „AZ EGRI VÁR 
ÁLLAGMEGÓVÓ FELÚJÍTÁSA” néven 
futó, több milliárd forintra rúgó projekt, 
amelynek valamennyi eleme rendelkezik 
úgynevezett kiviteli engedélyes tervvel, 
így csak a bonyolítón, a BMSK-n azaz a 
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportü-
zemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-n mú-
lik, milyen ütemben haladnak a dolgok. 
És bár jó néhányszor lehetett olyan véle-
kedéseket hallani, hogy fölösleges ennyi 
pénzt a várra költeni, két dologról ne fe-
ledkezzünk meg: az egyik, hogy e műem-
lék állagának megóvása mindenképpen 
feladat, másfelől pedig a vár Eger talán 
legvonzóbb látványossága, ilyenformán 
egy, nem kis részben a turizmusból élő 
város számára nagyon fontos.

MEGÚJULÓ UTAK 
ÉS KÖZMŰVEK
Külön érdemes szólni az utak és az 
alattuk húzódó közművek felújításáról, 
ugyanis ezek állapotára az emberek ki-
váltképp érzékenyek. A már befejezett 
munkák között említhető az EGÉSZSÉG-
HÁZ UTCA, ahol nemcsak a szennyvíz-
csatorna rekonstrukciójára került sor, de 
a csapadékcsatorna cseréjére is, amelyre 
több mint 200 millió forintot költöttek. 
Jelenleg is zajlanak a munkák a KERTÉSZ 
UTCÁBAN, ahol 1,7 milliárdért egy úgy-
nevezett „faltól falig” korszerűsítésnek 
lehetünk a tanúi, amely nem kizárólag 
a pályatest és a közművek felújítását 
foglalja magában, de többek közt kör-
forgalom, illetve kerékpárút kialakítását 
is. Külön jó hír, hogy az utcában való 
közlekedés – legyen szó autósokról, 

kerékpárosokról vagy gyalogosokról – 
a tervezettnél sokkal előbb, már idén 
szeptemberben-októberben megindul-
hat, de az egyéb, kisebb tennivalókkal is 
végeznek a korábban ígért, decemberi 
határidőre. Nem sokat kell már várni a 
SAS UTCA korszerűsítésének második 
fejezetére sem, amelynek során az Ady 
Endre utcához közeli vasúti átjárótól a 
Mátyás király utcáig terjedő rész felújí-
tását végzik. A mintegy 300 millió forint 
ráfordítást igénylő munka során – épp 
úgy, mint a korábban átadott szakaszon 
– nemcsak az útpálya újul meg teljes 
egészében, de a közművek is. Hasonló 
nagyságrendű pénzt igényel egy má-
sik, szintén folyamatban lévő projekt, 
nevezetesen a KÜLSŐSOR UTCA teljes 
rekonstrukciója egészen a vasúti átjáró-
ig. De az ezt követő részen is dolgoznak 

HA AZ ÉLET MEG IS ÁLLT,
A FEJLESZTÉSEK ÉS A BERUHÁZÁSOK NEM
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SZERZŐ: STANGA ISTVÁN 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT 

majd, hiszen ott gyalogosjárda épül, a ZF 
Hungária telephelyénél pedig egy zú-
zottköves parkoló kap helyet.

Közismert történet a napelempark 
ügye, amely beruházástól a közgyűlési 
többség azért állt el, mivel a több mint 
egymilliárdos vissza nem térítendő álla-
mi támogatás mellé Egernek még 500 
millió forintot kellett volna letennie, ami 
meghaladta a lehetőségeket. (Érdemes 
megjegyeznünk, hogy ha a pályázat ki-
írói előre látták volna a mai energiaára-
kat, alighanem eltekintettek volna ilyen 
volumenű önerőtől.) Amilyen sajnálatos, 
hogy a napelemparkból nem lett semmi, 
legalább olyan örömteli, hogy az annak 
megvalósításához megítélt 1,1 milliárdos 
állami támogatás nemhogy nem vész 
el, hanem kifejezetten hasznos célokat 
szolgál majd: 700 millió forintból meg-
oldható majd a Kossuth Lajos utca elö-
regedett csapadékcsatornájának cseréje 
– a szennyvízcsatorna esetében ez már 
megtörtént –, a fennmaradó 400 millió 
pedig a Lenkey János 1848-49-es hon-
véd tábornok szülőházának felújítását 
szolgálhatja. Ez utóbbi nem csupán azért 
sürgető, mert a lepusztult épület afféle 
„kulturális tájsebnek” tekinthető, vagy, 
mert választási ígéret volt az ingatlan 
helyrehozatala, hanem mert az egriek is 
régóta szeretnék, hogy végre valami ér-
demleges történjen az ügyben.

GÁRDONYI-KERT, 
ZIFFER-GALÉRIA, 
FUTÓKÖR
A kultúrához és a szabadidő hasznos el-
töltéséhez kapcsolódó beruházásokkal 
is gyarapodott a város. Ott van mindjárt 
a GÁRDONYI-KERT, ami az átalakítást 
követően olyan, a szabadidő eltölté-
sére minden szempontból tökéletesen 
alkalmas, közösségi teret biztosít, ahol 
a családok éppen olyan jól érezhetik 
magukat, mint a fiatalabb vagy az idő-
sebb korosztályokhoz tartozók tagjai. 
Arról nem beszélve, hogy a park terüle-

tét, kültéri bútorait egyaránt szabadon 
használhatják az egriek, a környékbeliek 
és az itt megforduló turisták, ráadásul a 
helyszín tökéletesen alkalmas családi, 
baráti, kisközösségi programok fogadá-
sára is. Joggal tekinthető az egri kulturá-
lis élet újabb ékkövének a ZIFFER SÁN-
DOR GALÉRIA: az egykori zsinagóga 
épületének teljes külső és belső felújítá-
sa közel 150 millió forintba került, amely 
összegből egyebek mellett új bejárat és 
fogadótér létesült, megújult a homlok-
zat, az épületgépészet, s korszerű, aka-
dálymentes mosdó készült. Közel 400 
millió forintból újult meg a Bródy Sán-
dor Megyei és Városi Könyvtárnak he-
lyet adó NAGYPRÉPOSTI PALOTA is, 
amelyben immár lift, számítógépes ok-
tatóterem és a megújuló környezetben 
elhelyezett értékes helyismereti gyűjte-
mény várja a bibliotékába látogatókat. 
Emellett döntő részben elkészült AZ 
EGYKORI HELYŐRSÉGI MŰVELŐDÉ-
SI OTTHON teljes rekonstrukciója – az 
épületet a civil szervezetek már a birto-
kukba is vették –, egyedül a családbarát 
kávézó vár még kialakításra, ám belát-
ható időn belül az is várja majd a beté-
rő vendégeket. És ha már a szabadidő 
eltöltéséről esik szó, meg kell említeni 
AZ ÉRSEKKERTI KONDIPARKOT ÉS 
FUTÓKÖRT is: noha utóbbi „csak” 100 
milliós kiadás volt, a létrejötte emble-
matikusnak tekinthető, lévén az egriek 
eddig csak álmodozhattak arról, hogy 
ilyen szép környezetben hódolhatnak a 
futás iránti szenvedélyüknek.

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT, 
ÓVODÁK, MELEGEDŐ
A jelek szerint sikerült-sikerül előrelépni szociális és 
egészségügyi területen is. Előbbit jelzi például az úgy-
nevezett FELNÉMETI MELEGEDŐ jelenleg is tartó 
megvalósítása: a mintegy 140 milliós ráfordítással elké-
szülő intézmény a hajléktalanok nappali ellátását segíti 
majd. Ami az egészségügyet illeti, nagyon jelentős elő-
relépésnek tekinthető a lajosvárosi Köztársaság téren 
370 millió forintból tető alá hozott ÚJ EGÉSZSÉGÜGYI 
KÖZPONT is, amiben öt új, a gyermekek és a felnőttek 
orvosi ellátását szolgáló rendelő kapott helyet.

Természetesen korántsem lenne teljes a kép, ha nem 
szólnánk azokról a beruházásokról, amelyeknek első-
sorban a családok, azon belül is a kisgyermekeket ne-
velők örülhetnek legjobban. Nem véletlenül, lévén két, 
ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÓVODÁRÓL van szó: ezek egyike a Pozso-
nyi utcában készült el több mint 515 millió forintból, míg 
a másikra, melyet a Kertész utcában adták át, 552 millió 
forintot meghaladó összeget fordított a város. De a már 
meglévő ilyen intézmények is sokkal komfortosabbá 
váltak, köszönhetően azoknak az energetikai korsze-
rűsítéseknek, amelyeket több helyen is végrehajtottak 
(így a Szivárvány Óvoda, a Ney Ferenc Óvoda, valamint 
a Benedek Elek Óvoda tagintézményeiben ), s persze, 
azon klímaberendezéseknek, amelyek biztosíthatják a 
kicsik nyugodt pihenését az egyre elviselhetetlenebbé 
váló nyári hőhullámok közepette. Emellett mivel a kis-
gyerekek legfontosabb napi „munkája” a játék, gyanít-
ható, hogy a Benedek Elek Óvoda két tagintézményé-
ben mindennél jobban örültek azoknak a MŰFÜVES 
MINI FOCIPÁLYÁKNAK, amelyekről talán új Puskás 
Öcsik indulnak majd el.

És bár még igen hosszan folytathatnánk a már lezárt, 
illetve a megkezdett beruházások, fejlesztések szám-
bavételét – megemlítve például az IDŐSEK BER-
VA-VÖLGYI OTTHONA főzőkonyhájának felújítását, 
a VITKOVICS-HÁZ energetikai korszerűsítését, TÉRFI-
GYELŐ KAMERÁK telepítését vagy éppen a SZALA 
VÁROSRÉSZ REHABILITÁCIÓJÁT –, talán ennyiből is 
kitűnik, hogy a koronavírus-járvány és a nyomában járó 
gazdasági nehézségek ellenére Eger képes volt előre-
lépni. Ez pedig az előttünk álló, inflációval, energiavál-
sággal és ki tudja, még mi minden bajjal terhelt időszak-
ban némi optimizmusra adhat okot.



ÉPÜL, SZÉPÜL 

EGER A koronavírus-járvány ellenére is számos fejlesztés, nagyberuházás való-
sult meg az elmúlt években, emellett az önkormányzat nagy hangsúlyt 
fektetett a lakosok kényelmét érintő kisebb korszerűsítésekre, újítá-
sokra, hangulatjavító intézkedésekre – ezekből válogattunk a teljesség 
igénye nélkül.
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ZÁRKÁNDY-BÁSTYA 
ÚJABB ATTRAKCIÓVAL BŐVÜLT 
AZ EGRI VÁR
2020 nyarán adták át a helyreállított Zárkándy-bás-
tyát. A beruházás 2018-ban indult a Modern Városok 
Programhoz kapcsolódva. A felújítás eredményeként 
többek között 150 méterrel bővült a földalatti folyo-
sók rendszere. Az egykori várkapitány, Zárkándy Pál 
nevét viselő bástyát az 1900-as évek elején nagyrészt 
elbontották a putnoki vasútvonal építése miatt. Akkor 
mindenki azt hitte, hogy a leválasztott romok sorsa 
megpecsételődött. Mostanra azonban több mint 220 
köbméternyi föld, kő és beton beépítésével a bástya 
új életre kelt, melyet már bárki meglátogathat.

LAJOSVÁROSI ÓVODA 
MEGNYITOTTA KAPUIT A GYE-
REKEK ELŐTT AZ ÚJ ÉPÜLET
A Pozsonyi és az Ifjúság utca sarkán 
egy 100 férőhelyes óvodaépületet ala-
kíttatott ki az egri önkormányzat. Mi-
után átköltöztették a Zöldliget, illetve 
a Farkasvölgyi tagintézményeket a 
helyszínre, megtelt élettel az új Kert-
városi Óvoda. A beruházás több mint 
500 millió forintból valósult meg. Egy 
TAO-s pályázatnak köszönhetően pe-
dig lehetőség nyílt egy műfüves pálya 
kialakítására.

EGÉSZSZÉGÜGYI 
KÖZPONT
ÁTADTÁK A LAJOSVÁROSBAN ÉPÜLT 
KOMPLEXUMOT
A kor színvonalának minden tekintetben megfelelő 
egészségügyi központtal gazdagodott a déli városrész. 
A Köztársaság téren található, közel 450 négyzetméte-
res centrumban mintegy ötezer egri, és ezer gyermek 
veheti igénybe a szakszerű egészségügyi alapellátást. 
A rendelők mellett védőnői tanácsadás is működik a 
komplexumban. Az energetikailag is korszerű létesít-
mény TOP-os forrásból, bruttó 351 millió forintból való-
sult meg, amelyhez bruttó 50 millió forint önerőt az ön-
kormányzat biztosított. A teljesen akadálymentesített 
épülethez parkolókat is kialakítottak.

KORSZERŰSÍTÉS
BEFEJEZŐDÖTT A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP MODERNIZÁLÁSA
Több mint 5,3 milliárd forintból fejlesztették a város szennyvízcsatorna-hálózatát 
és a szennyvíztisztító telepet. A munkálatok idén májusban fejeződtek be, ez idő 
alatt megoldották az iszapkezelési problémákat, napelemeket helyeztek el az épü-
letek tetején, emellett a lakosság a város több pontján, például a Mátyás király és 
az Egészségház utcában, valamint az Érsekkertben is tanúja lehetett a rekonstruk-
ciónak. A projekt célul tűzte ki a meglévő eszközök korszerűsítését és a hálózat bő-
vítését. Az Európai Uniós forrásból többek között sűrítettiszap-tároló és rothasztó 
épült, illetve egy melegvizes fűtéssel ellátott szolár szárítócsarnokot is kialakítottak.

HEJŐPAPI III-AS KAZETTA 
BIZTOSÍTOTT A ZÖKKENŐMENTES 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
2022 júniusában adták át a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás projektjét. A mintegy 
800 millió forintos beruházás 81 tagönkormányzatot 
érint.

MAKLÁRI UTCAI 
GYALOGÁTKELŐ 
SEGÍTIK A BIZTONSÁGOS 
KÖZLEKEDÉST
Több gyalogátkelőhelyet alakított ki 
az elmúlt években az egri önkormány-
zat – a városi közlekedés biztonságo-
sabbá tétele érdekében. Elsősorban 
Eger legforgalmasabb pontjait vették 
számításba a szakemberek – köztük a 
Maklári utcát.
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MUNKÁSSZÁLLÓ  
UKRÁN MENEKÜLTEKET 
FOGADTAK AZ EGRI 
LÉTESÍTMÉNYBEN
Finanszírozási gondok miatt húzódott 
évekig a Kistályai úton található, egy-
kori vendéglátóiskolai kollégium mun-
kásszállóvá alakítása, amit az EVAT Zrt. 
és az egri önkormányzat 294 millió fo-
rintból valósít meg. 2021 tavaszán átad-
ták a területet a kivitelezőnek, akik év 
végére ígérték a munka befejezését. Az 
épületben 2022 márciusában 79 ukrán 
menekültet szállásoltak el. A város min-
dent megtett annak érdekében, hogy 
megfelelő ellátásában részesüljenek az 
arra rászorulók, akiket a továbbiakban 
is segítenek.

NAGYPROJEKTJEINK
SIKEREK AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉVBŐL

REKONSTRUKCIÓ 
ELKÉSZÜLT A HÍD A SZALÁBAN
2020-ban a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csa-
padék miatt kiöntött a medréből a Szala-patak, el-
árasztva ezzel a környék ingatlanjait. Az Árnyékszala 
és Verőszala utcákat összekötő híd is jelentős károkat 
szenvedett, amely helyreállítására az önkormányzat 
vis maior pályázatot nyújtott be a Belügyminisztéri-
umhoz. Összesen 32 millió forintba került a beruházás, 
amely 13 millió forintos állami támogatásból valósult 
meg, a fennmaradó költségeket pedig az önkormány-
zat önerőből állta.

BESZERZÉS 
HÁROM ÉV ALATT 300 MILLIÓ 
FORINTBÓL FEJLŐDHET A 
VÁROSGONDOZÁS GÉPPARKJA
Bruttó 110 millió forintból vásárolt hat új 
eszközt az önkormányzat a Városgon-
dozás Eger Kft. részére 2021 őszén. Ezt a 
munkagépek kritikán aluli állapota tette 
szükségessé. A fejlesztés három ütem-
ben valósul meg, amelyre 300 millió fo-
rint áll rendelkezésre.

FELÚJÍTÁS 
HATÁRIDŐ ELŐTT ELKÉSZÜLT 
A KOVÁCS JAKAB UTCAI HÍD
2021 tavaszára teljes egészében elké-
szült a Kovács Jakab utcai híd. A mint-
egy 60 millió forintos beruházásnak 
köszönhetően a tartószerkezet, az 
aszfaltburkolat, valamint a járda is meg-
újult. A rekonstrukcióra azért volt szük-
ség, mert a híd az évek alatt balesetve-
szélyessé vált.

AVATÁS 
JÁTSZÓTERET ADTAK ÁT A 
CIFRAKAPU ÉS A VALLON 
UTCA SARKÁN
„Egri Csillagok” tematikával nyitotta 
meg kapuit egy befogadó játszótér 
2021 decemberében a Cifrakapu és a 
Vallon utca sarkán. A mintegy 50 millió 
forint értékű beruházást a Szerencse-
játék Zrt. finanszírozta. Az ünnepségen 
elhangzott: kicsit szokatlan télen ját-
szóteret átadni, ugyanakkor örömteli 
az esemény, ugyanis itt az ép és a fo-
gyatékossággal élő apróságok együtt 
játszhatnak.BIZTONSÁGOSABB 

JÁTSZÓTEREK 
MEGÚJULNAK A GYEREKEK 
KEDVENC HELYSZÍNEI 
Eger több játszóterét is felújítja az ön-
kormányzat. Erről még az áprilisi testü-
leti ülésen döntöttek, ugyanis ezeket a 
helyeket nem találták biztonságosnak 
a szakemberek. Az azonnali beavatko-
zást már tavasszal megtették, azonban 
ősszel újabb fejlesztéseket hajt végre a 
város helyhatósága.

TÁBLAAVATÁS 
DR. RINGELHANN GYÖRGY 
EMLÉKÉT ŐRZIK
Felavatták dr. Ringelhann György, Eger első szabadon 
választott polgármesterének emléktábláját a Bitskey 
Aladár Uszoda falánál. A bronzból készült dombormű-
vet Rostás Bea Piros DLA szobrászművész készítette 
az Eger Termál Kft. felkérésére. A leleplezést követően 
Makovecz Imre munkásságból nyílt kiállítás az épület 
aulájában.

LÁMPÁS KERESZTE-
ZŐDÉS 
BIZTONSÁGOSABB A KÖZLEKE-
DÉS A VÉCSEYVÖLGY UTCÁBAN
Csomópontot hoztak létre a Vécsey-
völgy utcában. A várállomásnál a bal-
esetek elkerülése érdekében fejlesztet-
ték a közlekedést, illetve, hogy kisebb 
legyen az egyébként gyakran kialakuló 
dugó az érintett útszakaszokon. A beru-
házás közel 400 millió forint kormány-
zati támogatásból valósult meg.
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SZEMÉTTÁROLÓ SZIGET
A SZÉPASSZONYVÖLGYBEN IS KÜLÖNÖS 
GONDOT FORDÍTANAK A TISZTASÁGRA
Kukatároló szigetet hozott létre az egri önkormányzat 
a Városgondozás Eger Kft. segítségével a Szépasz-
szonyvölgyben 2021 őszén. Ezzel egy több évtizedes 
probléma oldódott meg a város egyik legkedveltebb 
turisztikai helyszínén. A völgyi pincészetek eddig arra 
voltak kényszerítve, hogy a felgyülemlett szemetet 
illegálisan tegyék ki, mivel hiába akartak fizetni érte, 
nem volt lehetőségük a közös hulladék kihelyezésére.

KÖZVILÁGÍTÁS 
ÚJRA LÁMPAFÉNY MELLETT 
SÉTÁLHATNAK A BELVÁROSBA 
LÁTOGATÓK
Mintegy 14 millió forintból 2021 má-
jusában készült el a Széchenyi utcai 
közvilágítás, amelyet az önkormányzat 
felkérésére egy 300 méteres szakaszon 
újított fel a kivitelező. Többek között 
renoválták a lámpatesteket, kicserélték 
a földben lévő vezetékeket, mindeköz-
ben a vendéglátóegységek is zavartala-
nul működhettek.

ZIFFER SÁNDOR 
GALÉRIA 
122 MILLIÓ FORINTBÓL ÚJULT MEG AZ 
EGYKORI ORTODOX ZSINAGÓGA
Több mint 120 millió forintból újult meg a Ziffer Sándor 
Galéria. Az egykori ortodox zsinagóga külső homlok-
zata és belső terei is új megjelenést kaptak, emellett 
infrastrukturális fejlesztéseken is átesett az épület, 
amely a beruházásnak köszönhetően 2021 nyarától ki-
állítóhelyként és közösségi térként is működik.

PÉNZFELVÉTEL
A HADNAGY UTCÁBAN 
ÚJ BANKAUTOMATÁT ADTAK 
ÁT A VÁROSRÉSZBEN
Lakossági igény teljesült azzal a ban-
kautomatával, amelyet Farkas Attila 
alpolgármester kezdeményezésére he-
lyeztek ki a Hadnagy utcában. Az EVAT 
Zrt., az önkormányzat és az egyik bank 
közreműködésével a környéken élők-
nek újra elérhető távolságba került a 
pénzfelvétel lehetősége.

TÉRFIGYELŐKAMERA-
RENDSZER
FOLYAMATOSAN BŐVÜL A 
VÁROS LEFEDETTSÉGE
Eger számos pontja biztosított térfigye-
lő kamerákon keresztül. A hálózat az 
elmúlt években is bővült városunkban, 
többek között Vicuska és Gergő patak-
parti szobránál – elrettentve az eset-
leges rongálókat. Jelenleg több mint 
hetven kamera működik Eger utcáin és 
terein, amely számot az önkormányzat 
bővíteni szeretné – például az Érsek-
kertben, hogy ilyen formában is vigyáz-
zanak a közterületek biztonságára.

KÖZVILÁGÍTÁS 
ÚJÍTÁS AZ EGÉSZ VÁROSBAN
Az egri önkormányzat korszerű, ledes 
lámpák felszerelését tűzte ki célul Eger 
teljes területén. A korszerűsítést köve-
tően a város egészében szabványos 
közvilágítás valósulna meg, a fejlesztés 
utáni éves költség pedig jelentősen 
csökkentett energia- és üzemeltetési 
árat tartalmazna.

TETŐSZERKEZET-JAVÍTÁS 
ISMÉT ÜZEMEL A BORNEMISSZA KOLLÉ-
GIUM TÁLALÓKONYHÁJA
Közel ötmillió forintból újult meg a Bornemissza Ger-
gely Szakközépiskola és Kollégium melegítőkonyhájá-
nak tetőszerkezete, illetve az épület belső terei. A la-
postető rekonstrukcióját szükségessé tette a konyha 
évek óta tartó beázása, ami miatt a gyerekeknek nem 
tudták kiadni a melegételt, így korábban hideg étel-
csomagokkal oldották meg a problémát.

FEJLESZTÉS  
400 ADAGOS FŐZŐKONYHÁ-
VAL BŐVÜLT A BERVAI IDŐSEK 
OTTHONA 
Rossz állapota miatt évek óta nem ka-
pott működési engedélyt a Bervai Idő-
sek Otthonának főzőkonyhája. Ezen 
változtatott a mintegy 100 millió forin-
tos beruházás, amelynek köszönhetően 
400 adagos, más intézményeket is ki-
szolgáló főzőegység épült.

ÁROKTAKARÍTÁS 
FOLYAMATOSAN SZÉPÜL A 
SZALA VÁROSRÉSZ 
Éveken keresztül elhanyagolt állapot 
jellemezte a Szala városrészben talál-
ható patakmedert. Bár a 2020-as vil-
lámárvíz után a felsőbb szakaszokról 
lesodródott hordalékot, illetve a pa-
takmederbe került illegális hulladékot 
elszállíttatta az önkormányzat, szüksé-
gessé vált az egész szakasz rendbetéte-
le, amelyre 2021-ben került sor.
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BELVÁROSI UTAZÁS  
BUSZJÁRAT INDULT AZ EGYE-
TEM ÉS A SZÉPASSZONY-
VÖLGY KÖZÖTT
A lakosságnak és a turistáknak már nem 
kell lemondaniuk a borkóstolás élmé-
nyéről, 2020-ban ugyanis hiánypótló 
kezdeményezés indult egy közvetlen 
buszjárat formájában. A húszfős kisbusz 
körjáratként közlekedik a belváros és 
a Szépasszonyvölgy között, amely se-
gítségével könnyen megközelíthetővé 
váltak a pincészetek, csárdák, illetve a 
Márai Központ programjai. Az EVAT Zrt. 
által megvalósított kezdeményezéssel 
a lakók régóta vágyott álma teljesült.

ÁTADÁS  
ELKÉSZÜLT A GRŐBER 
TEMETŐ KERÍTÉSE
Közel tíz millió forintból újították fel 
Egerben a Grőber temető Szederkényi 
Nándor utca felőli kerítését 2021 őszén. 
A mintegy 26 méteres szakasz rekonst-
rukciójára azért volt szükség, mert a tu-
fából készült alap nem bírta a terhelést, 
és leomlott. Az önkormányzat a javítási 
munkálatokra a 2021-es költségvetésé-
ből biztosított forrást. Majd 2022. au-
gusztus 5-én a temető másik falszakasza 
is leomlott, maga alá temetve az előtte 
álló urnákat. Másnap a Városgondozás 
Eger Kft. munkatársai eltakarították a 
romokat, egy temetkezési vállalkozás 
pedig megkezdte az urnák szakszerű 
mentését. A helyreállításuk költségeit 
az önkormányzat magára vállalta, a fal-
szakasz felújítására pedig egy vis major 
pályázatot terveznek benyújtani.

KALCIT KÖZ 
ÚJ ASZFALTBURKOLATOT ÉS 
SZEGÉLYEZÉST KAPOTT A 
TERÜLET
A szűkös költségvetési helyzet ellené-
re a szakemberek rendbe tették a Kal-
cit-köz hátsó részét. A kivitelezés során 
a csapadékvíz elvezetésének problé-
mája is megoldódott.

KÁTYÚZÁS  
FOLYAMATOSA PROBLÉMA-
MEGOLDÁS A VÁROS KÖZIGAZ-
GATÁSI TERÜLETÉN
2022 augusztusában az egri önkor-
mányzat több utcával kapcsolatban is 
megrendelte a helyszíneken keletke-
zett kátyúk megszüntetését. Többek 
között a Sertekapu, a Hatvanasezred, 
a Tizeshonvéd, a Hősök, a Rózsa Ká-
roly, a Ludányi, a Leányka utca, illetve 
a Cecey-Zöldfa és a Félhold-Cecey sa-
rok érintett a javítási munkálatokban. 
A jelentős forgalmat lebonyolító útsza-
kaszok balesetmentes közlekedésének 
biztosítása kiemelt jelentőségű a város-
vezetés számára.

BONTÁS 
ELTŰNT AZ EGRI STRANDON LÉVŐ ÉTTEREM TORZÓJA
Bruttó 10 millió forintból bontották el 2021 tavaszán az egri strand területét évek 
óta csúfító egykori étterem épületét. Az erről szóló sajtótájékoztatón Mirkóczki 
Ádám polgármester elmondta, a munkát, – az előző érától eltérően –, nem külsős 
céggel, hanem a Városgondozás Eger Kft.-vel végeztették el.

FOLYAMATBAN LÉVŐ
BERUHÁZÁSAINK

JÁRDAFELÚJÍTÁS 
MIND A 12 KÖRZETET ÉRINTENÉ A 
REKONSTRUKCIÓ
77 millió forintba kerülne a járdaszakaszok rendbeho-
zatala, mely az önkormányzat részéről 50 százalékos 
önerőt jelentene, mindezt a 2022-es költségvetés 
terhére. Összesen 14 szilárd burkolatú járda, illetve 
két víznyelő felújítására írt ki közbeszerzést 2022 jú-
niusában az egri önkormányzat. A nyertes beruházó-
nak párhuzamosan és rövid idő alatt kell teljesítenie a 
munkákat, még a téli időszak előtt. 

MEGÚJUL A LENKEY-HÁZ 
A REKONSTRUKCIÓ UTÁN TURISZTIKAI 
LÁTVÁNYOSSÁGKÉNT MŰKÖDHET AZ 
ÉPÜLET
400 millió forintból korszerűsítik Lenkey tábornok 
szülőházát. A helyszínen kiállítótermet szeretnének 
kialakítani, ahol múzeumpedagógiai foglalkozásokat 
is terveznek. A tiszteletadáson kívül az önkormány-
zat fontosnak tartja, hogy megismertesse városunk 
szülöttjét a fiatalokkal – akár megemlékezések, akár 
a gyerekeket célzó feladatok formájában, emellett a 
városvezetés kiemelten fontosnak tartja a diákok kul-
turális örökségekhez történő érzékenyítését.

ÚJ BUSZMEGÁLLÓ 
KÖNNYEBBEN MEGKÖZELÍTHETŐK A 
LAJOSVÁROSI ÁRUHÁZAK
A beruházás célja, hogy az idősebbek is könnyen meg 
tudják közelíteni a városrész végén található áruhá-
zakat. Az egyeztetés a 3-as sz. választókerület önkor-
mányzati képviselője, ifj. Sós Tamás kezdeményezé-
sére indult. A Mátyás király utca végén elhelyezkedő 
buszöbölhöz egy járdaszakasz is kapcsolódik.

KUTYAFUTTATÓ 
ÚJ LÉTESÍTMÉNY KIALAKÍTÁSÁN 
DOLGOZNAK A LAJOSVÁROSBAN
A városrészben élő kutyatartók korábbi kérelmét fi-
gyelembe véve, új kutyafuttatót terveznek a Lajos-
városba. A területet már kijelölték a szakemberek, az 
előzetes tervek szerint a futtató adta lehetőségeket 
az Ifjúság és a Mátyás király utca között élvezhetik 
majd az ebek, illetve gazdáik.

SZERZŐ: VERES PETRA
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT, MIHÁLY PÉTER 
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RAJTPÁLYÁZAT A SZEMLÉLETFORMÁLÁSÉRT
Persze, a történetnek voltak előzményei, így az úgyne-
vezett SEAP, illetve SECAP program: az előbbi a Fenn-
tartható Energia Akcióprogram rövidítése, és egy tele-
pülés szintű energetikai stratégiát jelent, míg utóbbi, 
a Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv a kibocsá-
táscsökkentési intézkedéseken túl a klímaváltozáshoz 
való alkalmazkodással foglalkozik. Ezt Eger vezetése 
amúgy is kiemelt feladatának tekinti, felismerve, hogy 
az éghajlatváltozás olyan kihívások elé állít bennün-
ket – hogy más példát ne mondjunk, a felmelege-
dés negatív hatásai városi környezetben fokozottan 
jelentkeznek –, amelyek több mint fontossá teszik, 
hogy a saját területén mindenki mindent megtegyen 
a kedvező változások érdekében. De a klímastratégia 
megalkotása más szempontból is lányeges volt, lévén 
az Európai Unió 2021-2027-es költségvetési ciklusában 
számos olyan pályázatot írtak és írnak ki, amelyek a 
környezet- és klímavédelemmel kapcsolatosak, csak-
hogy azok elnyerésére a világon semmi esély, ha valaki 
nem rendelkezik a szükséges tervezetekkel.

Hogy a források rendelkezésre állnak, azt jól mutatja 
az a 20 millió forint is, amire a város a Széchenyi 2020 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program-
ban tett szert, s ami a helyi klímastratégia kidolgozá-
sát, továbbá a klímatudatosságot erősítő szemlélet-
formálást segítette. Az előbbi feladatot szakemberek 
végezték, míg az általuk elkészített anyagot azon szer-
vezetek, intézmények képviselői véleményezték, akik 
az akkortájt létrejött klímaplatform tagjai voltak. De a 
szemléletformálás terén is történtek lépések, főként, 
ami a legfiatalabb korosztályokat illeti: ott volt példá-
ul az a rajzpályázat, amit az önkormányzat óvodások 
és iskolások számára írt ki, és amely játékos formában 
foglalkozott fajsúlyos környezetvédelmi kérdésekkel.

EZER FORINTOS BUSZBÉRLET, 
KERÉKPÁRUTAK 
Az egri klímastratégia – a „gondolkodj globálisan, cse-
lekedj lokálisan” jelmondatnak megfelelően – egyrészt 
jól illeszkedik azokhoz a nagyobb, országos akcióter-
vekhez, amelyek kimunkálásában hazánk legkiválóbb 
szakemberei vettek részt, másfelől tartalmazza azon 
gondolatokat, ténymegállapításokat és megoldási ja-
vaslatokat, amelyeket a városunkban élő hozzáértők, 
így például az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 

vagy a megyei kormányhivatal munka-
társai fogalmaztak meg. Ez természe-
tesen nem véletlen, hiszen alapvetően 
szakmai munkáról volt szó, amelyhez az 
önkormányzat lényegében a hátteret 
biztosította, mondván, a városveze-
tésnek e területen most és a jövőben 
is az a legfontosabb teendője, hogy a 
klímavédelem itthoni és nemzetközi 
tekintélyeinek elgondolásait aprópénz-
re váltsa. Ilyen például a karbonsemle-
gesség irányába való elmozdulás, amely 
cél elérését több dolog segítheti, így 
egyebek mellett az, ha az intézmények 
megújuló energiaforrásokat használnak. 
Ezért is lett volna üdvözlendő a nape-
lempark létrejötte, amennyiben ahhoz 
megfelelő finanszírozás társul. És noha 
ez a projekt meghiúsult, a városveze-
tés nagyon reméli, hogy a 2021-2027-es 
uniós költségvetési ciklusban lesznek 
majd olyan pályázatok, amelyek ilyen 
és ehhez hasonló beruházásokat tesz-
nek lehetővé.

Ám addig is, míg ezek a tervek valóra 
válhatnak, az önkormányzat ezer és 
egy dologgal próbálja visszafordítani a 

kedvezőtlen folyamatokat: nem utolsó 
sorban ezért igyekszik biztosítani az al-
ternatív közlekedés feltételeit, s persze, 
ezért tett lépéseket a helyi tömegköz-
lekedés kapcsán. Igen jól tetten érhetők 
például azok a törekvések, amelyek a 
megyeszékhely kerékpárútjainak fej-
lesztését célozzák – lásd a Kertész 
utca jelenleg is tartó rekonstrukcióját 
–, s természetesen az sem titok, hogy 
a majdan a városba érkező, oly sokat 
emlegetett elektromos buszok beszer-
zésében is meghatározó szerepük volt 
a környezetvédelmi szempontoknak. 
Akárcsak a helyi tömegközlekedés 
szinte ingyenessé tételének, amely 
a remények szerint csökkenti majd a 
belváros gépjárműforgalmát, ezáltal 
pedig hozzájárulhat a levegő tisztábbá 
és egészségesebbé válásához. Ezért is 
szorgalmazza annyira Mirkóczki Ádám 
polgármester a már meglévő vasút-
vonal bevonását a helyi tömegköz-
lekedésbe. Noha a többek által csak 
„egri HÉV”-nek titulált projekt egyelőre 
kezdeti szakaszában van, az ötlet már 
pusztán azért is izgalmas, mert köz-
tudott, hogy az Európai Unió ebben a 
költségvetési ciklusban nem elsősorban 
az autópályák építésére, mint inkább a 
kötöttpályás közlekedésre, azon belül 
is főként a vasútra helyezi a hangsúlyt. 
Ami Magyarország számára talán má-
soknál is lényegesebb, mert noha az 
elmúlt években sok kedvező változás 
zajlott le a hazai vasútnál, még mindig 
fényévekre vagyunk Nyugat-Európától, 
hogy a felkelő nap országát, Japánt már 
ne is említsük.

KLÍMAVÉDELEM
A KLÍMATUDATOS GONDOLKODÁS
VÁROSUNKBAN IS FONTOS
SZEMPONTTÁ VÁLT
Nem tudom, ki hogy van vele, de magam például teljesen hiszek azoknak a szak-
embereknek, akik már meglehetősen hosszú ideje kongatják a vészharangot a Föl-
dön megfigyelhető klímaváltozás ügyében. Így aztán azt is hajlamos vagyok elhin-
ni, hogy azok a tikkasztóan forró nyári napok, özönvízszerű esők, brutális viharok, 
amiket korábban alig tapasztaltunk, mind-mind a felelőtlen emberi ténykedésnek 
tudható be. Szerencsére egyre többen vannak, akik nem csupán rájönnek, hogy 
ez így nem mehet tovább, de tenni is próbálnak azért, hogy mentsük, ami még 
menthető. Talán épp e felismerésnek volt köszönhető annak a klímastratégiának a 
megalkotása, illetve azon Klímaplatform létrehozása, amely születésénél városunk 
önkormányzata bábáskodott.



SZERZŐ: STANGA ISTVÁN 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT
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VÁLTOZTATNI AZ EDDIGI 
SZOKÁSAINKON 
Az is igaz ugyanakkor, hogy hiába te-
remtődnek meg az alternatív közleke-
dés feltételei, hiába lehet szinte ingyen 
buszozni, ha az emberek nem hajlandók 
változtatni a szokásaikon, legyen szó 
a városban alig néhány száz méterre 
is autóval gurulókról, vagy más, a ben-
nünket körülvevő környezet megóvá-
sára úgyszintén fittyet hányókról. Az 
ő gondolkodásuk megváltoztatását 
szolgálja az a fajta szemléletformálás, 
amely jóval keményebb dió, mint ezt 
vagy azt megvásárolni, ilyen vagy olyan 
beruházást végrehajtani, ám amelyre 
az önkormányzat igyekezett és igyek-
szik is pénzforrásokat találni. Arról nem 
beszélve, hogy ez ügyben a városháza 
nincs magára hagyva, hiszen mindazok, 
akik a Klímaplatformban együtt dolgoz-
tak, a maguk helyén és a maguk esz-
közeivel valamennyien kiveszik majd 
a részüket a helyes szemléletmód és 
az annak megfelelő cselevés kialakítá-
sából. Mindez komoly segítség, hiszen 
a Klímaplatform sokakat tömörített: 
a kormányhivatal, a megyei és az egri 
önkormányzat, a gazdasági kamarák, 
az általános és középiskolák képviselői 
ugyanúgy helyet kaptak benne, mint 
az Egri Főegyházmegye, az egyetem, 
a fertálymesteri testület vagy éppen a 
szakképzési centrum megbízottjai. És 
akkor még meg sem említettük a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóságát, illetve a 
civil környezetvédelmi szervezeteket.

„MÉHLEGELŐK” ÉS 
FÁSÍTÁSI AKCIÓK          
Bár esztétikailag sem elhanyagolhatók 
az Egerben lévő zöldfelületek, a város-
háza nem csupán ezért szorgalmazza 
ezek számának és felületének növelé-
sét, hanem mert tisztában vannak azzal 
a ténnyel, hogy a virágoknak, bokrok-
nak, fáknak kitüntetett szerepük van 
a klímaváltozás sok negatív hatásának 
ellensúlyozásában. Jóllehet nagyon 
sokan megmosolyogták a vadvirágos 
rét fantázianevű programot – amelyet 
némelyek úgynevezett méhlegelő-
ként ismernek –, az ötlet nem a Dobó 

téren, de még csak nem is hazánkban 
született, hanem Nyugat-Európában, 
ahol e megoldásnak bevett kultúrája 
van. És közel sem véletlenül, ugyanis 
tudományos tény, hogy a 20-25 centi 
magasan meghagyott fű a talaj hőmér-
sékletét akár 10 fokkal is képes csökken-
teni – aminek városi környezetben még 
nagyobb jelentősége van –, ráadásul 
a talaj vízháztartása is jócskán javul. 
Mindezeket figyelembe véve döntött 
úgy a városvezetés, hogy – kísérleti 
jelleggel – a városgondozás által öt 
osztályba sorolt területek mellett lét-
rehoznak egy hatos kategóriát is: az 
utóbbiba tartozók többnyire Eger pe-
remvidékén helyezkednek el, és az lesz 
a jellemzőjük, hogy évente csupán két 
alkalommal kaszálják majd őket, tehát a 
sűrűbben gondozott részeknél jobban 
hagyják érvényesülni a természetet. 
A tervek szerint a következő évben a 
város felveszi a kapcsolatot felsőokta-
tási intézményekkel, hogy azok diákjai 
tanulmányozhassák, miként változott 
a növényvilág annak hatására, hogy az 
ember a szokásosnál kevésbé avatko-
zott be a természet dolgába. A város-
házán úgy gondolják, ha beválik a kez-
deményezés, akár bővülhet is az ilyen 
„méhlegelők” száma – jelenleg például 
a lajosvárosi Lidl környékén, a Joó János 
utca fölött lévő és az Északi lakótelepet 
övező részeken találhatók ilyen terüle-
tek –, például úgy, hogy a bekötőutakat 
szép, virágos sávok szegélyezik majd 
mindkét oldalon, ahogyan az több nyu-
gat-európai városban látható. És ha már 

virágok… Úgy hírlik, jövőre egy nagyszabású program 
indul, amelynek kettős célja van: egyrészt még muta-
tósabb, barátságosabb lehet a lakóhelyünk, másfelől 
tovább növekedhetnek a zöldfelületek, amelyek sok 
egyéb mellett az oxigéntermelésben is kulcsszerepet 
játszanak.

Hasonlóan jótékony hatása lehet a kormányzat által 
meghirdetett országfásítási akciónak is, amelyben lé-
tezik egy városfásítási program is. Ez utóbbit kihasz-
nálva, Eger is igényelt mintegy 600 darab, a városban 
is jól megélő, különböző fajtájú fát, amelyekből hú-
szat a Felsővárosban már elültettek. Az ősszel és az 
elkövetkező években természetesen lesz folyatása a 
dolognak, nem utolsó sorban azért, mert a kezdemé-
nyezés nemcsak egy zöldebb, de a mainál egészsége-
sebb levegőjű Eger létrejöttét is szolgálja. És bár az ön-
kormányzatnak is vannak elképzelései arról, hol lenne 
szükség több fára, nem vetik el annak a lehetőségét 
sem, hogy lakóközösségek keressék meg a városházát 
effajta igényekkel, amiket aztán szakemberek bírálnak 
majd el.

Előfordul persze, hogy egy-egy felújítás, korszerűsítés, 
beruházás zöldfelületek eltűnésével jár, ám az ilyen 
esetekben az egyik legfontosabb szempont, hogy 
legalább annyi fát és cserjét ültessenek – mint azt a 
Kertész utca is példázza –, mint amennyi a munkáknak 
áldozatául esett. Hosszabb távon pedig egy kifeje-
zetten bátor elképzelése is van az önkormányzatnak, 
amely akár a meglévő, leburkolt területek rovására is 
növelné a zöldfelületeket, már amennyiben az itt élők 
is áldásukat adják erre. Mert bár az effajta megoldá-
sokra nagyszerű példák vannak szerte a nagyvilágban, 
csakis akkor szabad belevágni ezek megvalósításába, 
ha az emberek egyetértenek e célokkal.



VIRÁGOS RÉT 
A PROGRAM CÉLJA 
A ZÖLDSZEMLÉLET
Idén indult a Vadvirágos rét elnevezésű 
program Egerben, amely során az inten-
zív gyepgazdálkodást klímatudatosabb 
módszerekre cserélik. Törekednek az új 
telepítésű, és felülvetéses rétek kiala-
kítására, bizonyos területeken pedig 
nem nyúlnak a meglévő növényzethez. 
Városszerte több mint 16 ezer négyzet-
méternyi területen jön majd létre vadvi-
rágos rét, ahol élő- és táplálkozóhelyet 
biztosítanak a rovarvilágnak, ezáltal az 
énekesmadarakat is ezekre a területek-
re vonzzák.
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VIRÁGOS 
MAGYARORSZÁGÉRT 
EGER IS CSATLAKOZOTT A 
PROGRAMHOZ
2022 júliusában Egerbe látogatott az or-
szágos környezetszépítő verseny zsűrije. 
A szakemberek a megyeszékhely több 
pontját is felkeresték, így az Érsekkert-
ben, a Dobó téren, valamint az Érseki 
Palota udvarán is megfordultak. Idén 
nyáron több mint 300 települést értékelt 
a zsűri, az eredmény pedig októberben 
várható.

TESZEDD! 
KÖZÖSSÉGI SZEMÉTSZEDÉST 
TARTOTTAK EGERBEN ÉS 
KÖRNYÉKÉN
Az elmúlt években számos alkalommal 
tisztult a környék az országos akciónak 
hála, amelyhez több Heves megyei te-
lepülés – köztük Eger is csatlakozott. 
Városunkban 2022 tavaszán például 
kormánytisztviselők szedtek szemetet. 
Az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium ugyanis idén is megszervezte a 
„TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyar-
országért” elnevezésű akciót, amelyben 
a Heves Megyei Kormányhivatal is részt 
vett. A környezetvédelmi főosztály 
munkatársai a Nagylaposi út végétől 
indulva tisztították a kerékpárút kör-
nyezetét.

„A SZEMÉTSZEDÉS 
NEM CIKI, HANEM CUKI” 
A KISVÁROSI SZEMÉTSZEDÉSI 
AKCIÓ EGER KÖRNYÉKÉT IS 
ELÉRTE
Fehérvári Dávid nevéhez fűződik a Kis-
városi Önkéntes Szemétszedők Egye-
sületének ötlete. A fiatalok országszer-
te tisztítják a környezetüket, az elmúlt 
években számos településre, köztük 
Egerbe is eljutottak. A helyi fiókszer-
vezet vezetője, Hidvégi Levente vá-
rosunkban szervezett szemétszedési 
akciókat. 2021 nyarán például Eger és 
Kerecsend között tették tisztábbá a 
környezetet – együttműködve az Egri 
Dobó István Gimnázium tanulóival, akik 
így igazán hasznosan töltötték a kötele-
ző közösségi szolgálatukat.

FAÜLTETÉS
ZÖLDÜLNEK AZ EGRI ÓVODÁK
Számos helyszínen ültettek fákat az el-
múlt években Egerben – köztük a helyi 
óvodákban. A kertvárosi intézmény 
udvarára például ifj. Sós Tamás önkor-
mányzati képviselő ajánlotta fel a növé-
nyeket. Emellett a Föld napján is újabb 
csemetékkel gazdagodnak, zöldülnek a 
helyi parkok és terek.

VÉDEKEZÉS A HŐSÉG ELLEN
VÍZZEL, PÁRAKAPUVAL ÉS 
NAPVITORLÁVAL HŰSÍTIK AZ EGRIEKET
Hőségriasztások idején, a legmagasabb fokozatú ve-
szélyjelzés életbe lépésekor, az önkormányzat mindig 
a lakosság hőségérzetének enyhítésén dolgozik. Az 
egri helyhatóság ilyenkor vízosztással, napvitorlákkal 
és párakapukkal igyekszik elejét venni a hőség okozta 
rosszulléteknek. Városszerte árnyékolókat helyeztek 
ki, így az egriek és az ide érkező turisták árnyékba hú-
zódhatnak a kritikus időszakokban is, elkerülve ezzel 
az erős UV-sugarak okozta leégést, vagy napszúrást. 
A Dobó tér mellett a vár és az uszoda vendégei, illetve 
az Érsekkertbe érkező családok is élvezhetik a napvi-
torlák árnyékát, ezen kívül – a legkisebbek védelmére 
– bölcsődékben is elhelyeztek  ponyvákat.

KLÍMASTRATÉGIA
ELFOGADTÁK A VÁROSI 
JAVASLATCSOMAGOT
Egy 20 millió forintos támogatású KEHOP-projektben 
dolgozták ki és valósítják meg az Eger Klímatudato-
san című tervet. A helyi stratégia elfogadása alkalmá-
ból 2022 márciusában a célkitűzéseket megvalósító 
szereplőknek konferenciát tartottak a városháza dísz-
termében. A javaslatcsomagban szerepel, hogy a város 
vezetősége ambiciózus célokat tűzött ki az éghajlat-
változáshoz kapcsolódó területeken, ilyenek például 
az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, 
az energiahatékonyság növelése, illetve a megújuló 
energiaforrásokra való minél nagyobb arányú áttérés.

1552 FA 
ÖTÉVES ÜLTETÉSI PROGRAM INDULT
Száz darab fa ültetésével kezdődött az ötéves környe-
zettudatos akció 2019 őszén. A program célja, hogy 
1552 új csemetével gazdagodjanak a város terei – így 
Eger legkülönbözőbb helyszínein, például az Érsek-
kertben, a Sas utcában, a várban, illetve játszótereken 
ültettek fákat az elmúlt években.

KLÍMAVÉDELEM 
TEGYÜNK EGYÜTT EGY SZEBB JÖVŐÉRT!



EGER „BUSZRA VÁLTOTT”!
2021. december 6-án a városháza dísztermében jelentette be Mirkóczki Ádám polgármester, 
hogy Eger városa történelmi pillanathoz érkezett, ugyanis 2022. január 1-től minden állandó 
lakcímmel rendelkező egri lakos „ingyenes” éves helyijárat-bérlet megvásárlására lesz jogo-
sult. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy január elsejétől az állandó egri lakcímmel rendelke-
zők egy jelképes 1000 forintos összegért cserébe válthatták meg az egri helyi járatokra szóló, 
éves bérletüket.
Ez az intézkedés eddig példa nélküli volt Eger történetében, de hazánk többi megyeszékhelye 
között is, amelyek közül Eger lett az első, ahol a lakosság majdnem teljesen ingyen használ-
hatja egész évben a helyi járatú tömegközlekedést.
Az intézkedésnek három fő célja volt. A várost érő környezeti terhelés, azaz a szmog drasz-
tikus csökkentése környezetünk és a lakosság egészségének megóvása érdekében, a város 
mostanra jelentősen túlterhelt parkoló- és úthálózatára nehezedő személyautóforgalmi ter-
helés csökkentése, valamint az állandó egri lakosság számára egyfajta szociális alapú kedvez-
mény megteremtése.
Az intézkedés elsöprő sikert aratott a lakosság körében, a VOLÁN Busz Zrt. 2022 első negyed-
évi adatai alapján sok ezerrel megnőtt az eladott éves bérletek száma. A város helyi járatú 
buszmegállói az intézkedés bevezetése óta szinte folyamatosan tele vannak, és a reggeli, va-
lamint a délutáni csúcsidőket leszámítva jelentősen csökkent a város személyautóforgalmi 
terheltsége.
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EGRI „BUBI” 
HAMAROSAN KERÉKPÁROKAT IS 
KÖLCSÖNÖZHETNEK A SPOR-
TOS KÖZLEKEDÉS KEDVELŐI
Az önkormányzat kiemelten fontosnak 
tartja a fenntartható „zöldközlekedést”, 
éppen ezért szeretne lehetőséget biz-
tosítani a helyi lakosoknak, illetve az ide 
érkező turistáknak, hogy a környezetkí-
mélő megoldások közül, – a közösségi 
közlekedésen kívül –, a kerékpározást 
is választhassák városi utazásuk eszkö-
zéül. Az egri közbringarendszerre már 
kiírták a közbeszerzést, a tervek szerint 
két állomáson lehet majd kölcsönözni. 
A kezdeményezés a hazánkban 2019-
ben indult HungAIRy projektsorozathoz 
kapcsolódik, amely az egyik legjelentő-
sebb környezet- és egészségügyi prob-
léma mérséklését, a levegőtisztaság 
védelmét tűzte ki célul. A program tíz 
város, köztük Eger részvételével zajlik a 
következő nyolc évben.

SZEMÉTSZEDÉS 
TAKARÍTÁSOKAT 
SZERVEZTEK A SZALÁBAN
Időről időre nagy mennyiségű illegá-
lis hulladék halmozódik fel a Szalában, 
amely egy része az Eger más területe-
in élő, a városrészt „szeméttelepként” 
használó lakóktól származik. A takarítás 
és a hulladék elszállítása – a helyiek be-
vonásával – jellemzően a Városgondo-
zás Eger Kft. segítségével történik. A 
városrészben évek óta szerveznek sze-
métszedést, egy-egy alkalommal akár 
több tonna hulladéktól tisztítva meg 
a környéket. Az akciókon rendszerint 
részt vesznek az ott élők, illetve helyi 
önkéntesek, például a Magyar Vöröske-
reszt egri szervezetének munkatársai.

SZERZŐ: VERES PETRA
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT, MIHÁLY PÉTER

KAPCSOLAT A VÁLLALKOZÓKKAL  
KIEMELTEN FONTOSAK A NAGYADÓZÓK
A helyi cégekkel régóta jó viszonyt ápol a városvezetés, a nagyadózókkal minden évben össze-
jöveteleket szerveznek. Az iparűzési adót fizető vállalkozásokkal való kapcsolattartás mellett 
pedig Mirkóczki Ádám polgármester az elmúlt években részt vett a Megyei Jogú Városok Szö-
vetsége gyűlésein, amely események azért is fontosak, mert ezen alkalmakkor a városvezetők 
megismerkedhetnek más települések gyakorlataival, illetve közös koncepciókat alakíthatnak ki.

FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM   
A VÁROS FOGLALKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁT TŰZTÉK KI CÉLUL
A paktumterületen működő vállalkozások munkaerő-igényeiből kiinduló képzési és foglalkozta-
tási programok hozzájárulnak a munkaerőpiac bővítéséhez, a célcsoport képzéséhez, elhelyez-
kedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez. A projekt konzorciumi formában 
valósul meg, melynek 4 tagja: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Egri Városfejlesztési 
Kft., a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, illetve az Egri TISZK Nonprofit 
Kft. A konzorciumi együttműködés eredményeként a foglalkoztathatóság és a képzettségi szint 
is széles körben javul, az álláskereső hátrányos helyzetű személyek száma pedig mérséklődik. A 
munkanélküliek és munkáltatók a jelenleginél rövidebb idő alatt találnak egymásra, erősödik a 
helyi gazdaság, a befektetés-ösztönzési programelem hatására pedig új vállalkozások teleped-
nek le a városban. 
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Az egyik talán legszembetűnőbb tevékenység, a programszervezés mellett a diákélet felpezsdítése, a közéleti szereplésre 
való felkészítés. A Városi Diáktanácsnak a társadalmi felelősségvállalás, illetve a hatékony érdekképviselet kialakítása és 
fejlesztése a célja, amely mindemellett jogi segítséget is biztosít a fiataloknak. A szervezet tevékenységét, az elmúlt évek 
sikereit, valamint újításait az alábbi összefoglalóban idézzük fel.

MI FÁN TEREM A VDT?
Az 1996-ban alakult helyi ifjúsági szervezet fenn-
tartója a városi önkormányzat. A tagjai lelkiismere-
tesen, havi rendszerességgel tartanak gyűléseket, 
amelyeken külsős, valamint belsős programokat 
koordinálnak. Előbbiek esetében Eger fiataljait 
kívánják megszólítani, az utóbbiak pedig a saját 
fejlődésüket szolgálják. Ezen kívül, – szakemberek 
bevonásával –, a közösség fejlesztésével kapcso-
latban is összegyűlnek egy-egy találkozóra. Az IFI 
Pontban két szakember dolgozik, akik segítik a 
fiatalokat a céljaik elérésében, a megfelelő érték-
rendszer kialakításában, és fejlesztik a kompe-
tenciáikat, emellett az önkormányzat részéről a 
mindenkori ifjúsági referens is támogatja a diákok 
munkáját.

#EGYÜTTMŰKÖDÉS
#KÖZÖSSÉGFORMÁLÁS
#TOLERANCIA @VDTEGER
A szervezethez a város bármely középiskolájá-
ból csatlakozhatnak a diákok, önkéntes alapon. A 
munkájukban résztvevők személye folyamatosan 
változik, hiszen tagságuk a középiskolai tanulmá-
nyaik befejezéséig szól. A különböző oktatási intéz-
ményekből érkező fiatalok szociális háttere igen 
különböző, így fontos, hogy megismerjék és elfo-
gadják egymást. Feladataik során erősödik a fele-
lősségtudatuk, valamint javulnak a kommunikációs 
készségeik. A diákönkormányzatok közötti együtt-
működés segítségével, illetve kapcsolatrendszerük 
bővítésével olyan közösség formálódott, amely 
komoly információs hálózatként működik.

SZELLEMI TŐKE MINT IFJÚSÁGI VALUTA
A VDT tagjai megismerkednek a város szervezeti 
egységeinek felépítésével, működésével, illetve 
az érdekképviselet területén is jelentős tudásra 
tehetnek szert. A fiatalok többek között betekin-
tést nyernek a közgyűlés struktúrájába, a bizott-
sági munkába, megtanulják, mit jelent az ifjúsági 
részvétel, illetve miért fontos az együttműködés 
a különböző szervezetekkel, például a Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórummal. Az érdekképviselet 
elsajátításával pedig a későbbiekben kortársaikat is 
társadalmi felelősségvállalásra ösztönözhetik.

VIRTUÁLIS TÉR MINDENEKFELETT
A diáktanács tagjai maguk kezelik a társaik megszó-
lítására szánt digitális felületeiket, amelyek különö-
sen fontos szerepet töltöttek be a koronavírus-jár-
vány alatt. Ebben az időszakban a közösségük 
aktivizálásában megkerülhetetlennek bizonyult a 
virtuális tér, mindemellett „békeidőben” különös 
hangsúlyt fektetnek a személyes kapcsolatokra.

AMIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK:
RUHACSERE
A KÖRNYEZETTUDATOS-
SÁGRA HÍVTÁK FEL A FIATALOK 
FIGYELMÉT
„Cseréld el, ne dobd ki!” szlogennel hir-
detett ruhacsereprogramot az IFI Pont 
és a Más Kert elnevezésű egri szervezet. 
A kezdeményezés célja a fenntartható 
fogyasztás népszerűsítése, illetve annak 
támogatása.

1848 MÉTERES 
EMLÉKFUTÁS
SPORTTAL FEJEZIK KI A HŐS 
ELŐDÖK IRÁNTI ALÁZATUKAT A 
DIÁKOK
Minden év márciusában a forradalom 
és szabadságharc előtt tisztelegve ra-
gadnak „nyúlcipőt” az egri fiatalok az 
Érsekkertben. A futóversenyen rendsze-
rint több száz tanuló áll rajthoz, számos 
helyi középiskolát képviselve.

MAG
FIATALOK 
A FENNTARTHATÓSÁGÉRT
A környezettudatos életmóddal foglal-
kozott a VDT tíz hónapon át tartó MAG 
elnevezésű projektje, amely kapcsán az 
Érsekkertben is felhívták egymás figyel-
mét az egyre inkább sürgető problémák-
ra, illetve a lehetséges megoldásokra.

SZEMÉTSZEDÉS
FIATALOK TISZTÍTJÁK A 
VÁROST
Az elmúlt években Eger számos hely-
színén takarítottak a Városi Diáktanács 
tagjai, ezzel rengeteg hulladéktól meg-
szabadítva a környéket. A középiskolá-
sok kitartó és példamutató lendülete 
sokszor a bekapcsolódó önkénteseket 
is munkára biztatja, így szépülhet to-
vább a hevesi megyeszékhely. 

SZÜLETÉSNAP
KETTŐS JUBILEUMOT 
ÜNNEPELTEK A DIÁKOK
A tavaly negyedévszázados Városi 
Diáktanács tagjai a megújult IfiPont 
átadásán kívül a helyszín tizedik évfor-
dulójának is együtt örülhettek. A fiata-
lok második otthonukként tekintenek a 
belvárosi ingatlanra.

A KÖZÖS MUNKA ERŐS ÍTI A KAPCSOLATOKAT
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A KÖZÖS MUNKA ERŐS ÍTI A KAPCSOLATOKAT
A VDT INFORMÁCIÓS HÁLÓKÉNT SZÖVI ÁT
AZ EGRI IFJÚSÁG MINDENNAPJAIT

SZERZŐ: VERES PETRA
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT 

IFIPONT
ÖTMILLIÓ FORINTBÓL ÚJULT 
MEG A FIATALOK KEDVENC 
HELYSZÍNE
Az önkormányzat saját forrásából fi-
nanszírozta a két ingatlanból álló épü-
letegyüttes felújítását, ahol többek kö-
zött megszüntették a kémény melletti 
vizesedést, elvégezték a lámpatestek 
és szerelvények cseréjét, felcsiszolták 
a parkettát, illetve kifestettek. A meg-
újult, 2021 őszén átadott épület közös-
ségi térként funkcionál, ahol a Városi 
Diáktanács mellett ifjúsággal foglalko-
zó civil szervezeteknek is helyet bizto-
sítanak, valamint itt működik például a 
KEF (Kábítószerügyi Egyeztető Fórum).

A rendszeres programok közé tartozik 
az Anime klub és a csocsóbajnokság, 
emellett tematikus esteket is tartanak. 
Népszerű például a Halloween-buli, de 
az ünnepekre is együtt készülnek, így 
Mikuláskor a „kiscipőcskén” kívül az Ifi-
Pont is megtelik. A szórakoztató szaba-
didős tevékenységeken kívül pedig az 
egyetemmel együttműködve felvételi 
tájékoztatót is tartottak a továbbtanu-
láson gondolkodó fiataloknak.

JÁTÉK TANÁROK 
NÉLKÜL
VETÉLKEDŐVERSENYT SZER-
VEZTEK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
Idén is játékos feladatokkal várták a 
résztvevőket az iskolák versenyére. A 
megmérettetés célja az intézmények 
közötti kapcsolatok kialakítása, va-
lamint a későbbi együttműködés le-
hetőségének elősegítése. A diákok a 
szabadidő hasznos eltöltésén kívül ta-
lálkozhatnak és jobban megismerhetik 
egymást.

TÁBOROK
ÉVENTE HÁROMSZOR 
A VDT-SEKNEK IS KIJÁR 
A PIHENÉS
Legutóbbi nyári táborukban, – a kikap-
csolódás mellett –, komoly változások 
történtek a Városi Diáktanácsnál, 2022 
augusztusában ugyanis új elnökséget 
választottak. A továbbiakban Kupihár 
Vajk, Garbacz Máté Soma, Mohamed 
Emira, Visnyei Flóra és Szabó-Varga 
Petra elnökségi tagként dolgoznak 
a szervezetben, vezetőjüknek pedig 
Patkó Orsolya személyében szavaztak 
bizalmat.

KÉSZÜL AZ ÚJ 
STRATÉGIA
Az önkormányzat 2016-ban elfogadott ifjúsá-
gi koncepciója idén lejár. Éppen ezért szük-
ségszerűvé vált annak frissítése, hiszen a fi-
atalok igényei és problémái azóta jelentősen 
változtak. A 2023 és 2027 között megvalósuló 
terv háttérmunkája már elkezdődött. Több, a 
diákok érdekeit képviselő szervezettel jelen-
leg is folynak a kutatások. A VDT új elnöksé-
gének nagy feladata, hogy segítse az előké-
szítést.

HOGYAN ÉPÜLJÖN FEL A STRATÉGIA?
A tervek szerint a következő lépés, hogy ősszel fóru-
mot rendezzenek a középiskolás, illetve egyetemis-
ta fiataloknak, akik beszámolhatnak az igényeikről, 
hiszen az önkormányzat szem előtt tartja, hogy mire 
van szükségük, mit szeretnek a városban, esetleg 
mit hiányolnak. A szakemberek jelenleg harminc ifjú-
sággal foglalkozó szervezettel, iskolával dolgoznak 
együtt – nagy hangsúlyt fektetve a közös gondol-
kodásra.

A CÉL: A FIATALOK EGERBEN TARTÁSA
Az újfajta együttműködés során kérdőívek segítsé-
gével mérik fel az igényeket – lefedve az összes egri 
középiskolát. A diákok felé irányuló nyitással a szak-
emberek újragondolják, milyen ötletegyüttes segí-
tene ténylegesen. Jelenleg két stratégián dolgozik a 
város, az ifjúságin kívül a sportkoncepció megalko-
tásán fáradoznak – természetesen figyelve a kettő 
közötti olyan összefüggésekre, mint a szabadidő, 
illetve a közösségépítés.

TÁMOGATÁSOK
Mintegy tíz éve működik sikerrel az Eger város 
ösztöndíjasa elnevezésű program, amellyel az ön-
kormányzat a középiskolásokat segíti, emellett a 
felsőoktatásban tanulók is igényelhetnek szociális 
alapú tanulmányi juttatást. A könnyűzenei élet fej-
lesztése érdekében a város évek óta támogatja a 
helyi fiatal előadókat, illetve koncertszervezőket az 
Egri Ifjúsági Zenei Programmal.



FEJLESZTÉSEK
A VÁRBAN

A vár felújítását érintő teljes projekt 2011-ben indult. A 
csaknem 2,2 milliárd forintból megvalósult fejlesztés 
során 2016-ban adták át a megújult Kazamatát, a Szép 
bástyát, a Kálvária-dombot, és megújultak a közmű-
vek a Vár egészében. A 2. és 3. fejlesztési ütemnek 
számos eleme van, melyek egy része már elkészült, de 
számos fejlesztés még folyamatban van.

MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEK 
A VÁRBAN ÉS KÖRNYÉKÉN 

1. Modern korlátot és felújított közvilágítást 
kapott a Vár-köz lépcsősora
2020 júniusában fejezte be az egri önkormányzat a 
vár déli várfeljárójának kiegészítő felújítási munká-
latait. Ennek köszönhetően megújult a közvilágítás a 
teljes területen, helyreállították a déli bejárat felújított 
lépcsősora melletti kerítést, és a Vár-köz lépcső gyalo-
gos korlátot kapott. Közel 10 éves adósságát törlesz-
tette az önkormányzat az egriek felé. A beruházás 
közel 25 millió forintból valósult meg. 

2. A várfal Dobó u. 14. számú ingatlannal hatá-
ros szakaszának állagvédelme
E szakasz állagvédelmére, felújítási munkálataira a 
Belügyminisztérium biztosította a pénzügyi fedeze-
tet. 31,2 millió forint értékben több mint 200 m²-en 
újult meg a várfal a Dobó utca 14. és a vár között 2020 
decemberében. 

Az egri vár Magyarország egyik 
legnépszerűbb turisztikai látványos-
sága, az ország leglátogatottabb 
vidéki múzeuma, mely az utóbbi évek-
ben nagy változásokon ment keresz-
tül, és ahol a jövőben is számtalan 
beruházás zajlik majd. Nemzeti emlék-
helyünkön uniós és hazai forrásból 
jelentős turisztikai attrakciós fejlesz-
tések valósultak, illetve valósulnak 
meg. A vár külképe a 17. század végét, 
a 18. század elejét fogja visszaidézni, 
a fejlesztési koncepciók ugyanis az 
ebből a korból fennmaradt dokumen-
tumok, metszetrajzok alapján készül-
tek. A cél egy európai szintű kulturális, 
illetve turisztikai attrakció létrehozása 
történelmi köntösben: a 17. századi 
állapot visszaidézése 21. századi szol-
gáltatási színvonalat biztosítva.
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3. Zárkándy-bástya felújítása
A Zárkándy Pál egykori egri várkapi-
tány nevét viselő építmény és az ahhoz 
épített fülesbástya a vár belső udva-
rának északkeleti sarkán található. A 
Zárkándy-bástya az 1900-as évek eleje 
óta ki van szakítva a vár testéből, holott 
az objektum a belső vár keleti védelmi 
vonalának szerves része. Az 1905-07 
között épített Eger-Putnok vasútvonal 
nyomvonalát a váron keresztül jelölték 
ki, a várfalak ide eső részét elbontot-
ták, a bástyából megmaradó romokat 
pedig sorsukra hagyták. Az eredeti falak 
és kőanyag állapota olyan mértékben 
leromlott, hogy a meglazult és lehulló 
kisebb-nagyobb kövek a bástya környe-
zetében tartózkodók testi épségét, és a 
vasút biztonságos üzemeltetését folya-
matosan veszélyeztették. Az állagmeg-
óvás, felújítás elengedhetetlenné vált. 
A kiviteli tervek elkészülte után, folya-
matos régészeti megfigyelés, és vasúti 
vágányzár és feszültségmentesítés 
mellett kezdődött meg a Zárkándy-bás-
tya helyreállítása 2018. októberében. A 
műszaki átadás-átvétel időpontja: 2020 
májusában történt meg. 

A munkálatok során kb. 3000 m³ követ 
és mintegy 2000 m³ földet mozgatott 
meg a kivitelező. A felújítás eredmé-
nyeként az eddigi 300 méter hosszú 
aknafigyelő folyosó további 150 méter-
rel bővült, melyből újabb 100 métert 
látogathatnak a turisták. Ezáltal majd-
nem teljessé vált az aknafigyelő folyo-
sók rendszere a várban. Az ideérkezők 
megismerhetik azt az egykor az egriek 
által használt kutat is, melyet az aknafi-
gyelő folyosó egy szellőző járatából 
bővítettek. A bástya belső udvara, mint 
rendezvénytér hasznosítható a jövőben 
a hozzá kapcsolódó kiszolgáló vizesb-
lokkal együtt. 

Az egri vár állagmegóvó felújítására 
megállapodás jött létre a Kormány és 
az egri önkormányzat között a Modern 
Városok Program keretén belül. Ennek 
részeként a Zárkándy-bástya kivite-
lezésének I. üteme 309 millió Ft érték-
ben valósult meg, míg a II. ütemére 
a Belügyminisztérium biztosította a 
pénzügyi fedezetet. 
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FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOK

1. A déli fal felújítása
2020 végén született meg az a kormány-
határozat, melynek köszönhetően a 
vár fejlesztésére az egri önkormányzat 
vissza nem térítendő támogatásban 
részesült. A közel 300 millió forintból a 
déli belső várfalat újítják fel. 2022. május 
elején közbeszerzési eljárást indított az 
önkormányzat a kivitelező kiválasztá-
sára, várhatóan a fejlesztések 2022. év 
végéig befejeződnek.

A Varkoch-kaputoronyhoz vezető déli 
belső várfeljáró ma is a vár legforgalma-
sabb feljáró útja, amelyen évente több 
százezer ember halad végig. Az út a déli 
belső várfal mentén Hippolit kaputo-
rony mellett vezet fel az alsó várudvar 
bejáratáig, így kiemelt szerepe van a 
vendégek fogadásában. 

2. Szép bástya ideiglenes 
helyreállítása
A Szép bástya támfala 2021. február 
17-én omlott le, ennek megerősítése, 
ún. ideiglenes helyreállítása megtör-
tént, ezzel megelőzve a további káro-
sodást. Az egri önkormányzat által 
felkért kivitelező 2021. március végén 
vette át a munkaterületet, és egy speci-
ális fúróberendezéssel helyezte el a 
megerősítéshez szükséges cölöpöket 
és talajhorgonyokat. A bástya végleges 
helyreállítására a hatóság kötelezte az 
önkormányzatot. Az engedélyes és kivi-
teli tervek készítésére közbeszerzési 
eljárás keretében kiválasztásra került a 
tervező. 2022. februárban elkezdődött a 
tervezés, a bástya teljes helyreállítását 
2022. év végére tervezi az önkormány-
zat Belügyminisztériumi támogatási 
forrás felhasználásával.

3. Nemzeti Kastélyprogram és 
Nemzeti Várprogram: az egri 
vár és erődrendszer turisztikai 
fejlesztése
Az uniós forrásból, GINOP pályázati 
támogatásból megvalósuló fejlesztés 
a következő építményeket érinti: Déli 
várfeljáró, Déli kapu, Hyppolit-kapu, 
Varkoch-kapubástya, Déli várfal, Zász-
lódomb, Ispotály pince, Cipóosztó ház, 
Börtönkiállítás. A déli kapu mellett 
korszerű fogadóépület készül, ahol az 
új jegypénztárak mellett információs 
pontot, pihenőhely, valamint vizesblokk 
kialakítására is sor kerül. Szépen halad a 
Varkoch-kapu 16. század végi állapotát 
idéző rekonstrukció. Elkészültek a felé-
pítmény falazási munkái és a tetőzet 
ácsolata, és befejezték a cserépfedést. 
A bástya emeletén, ahová a déli belső 
várfal belsejében felvezető lépcsőn át 
juthatunk be, korabeli őrszoba kerül 
berendezésre.

A délnyugati ágyúdombban egy új, 
izgalmas terekkel rendelkező látogató-
központ épül. Az itt kialakítandó mozi-
teremben a vár történetéhez, az 1552-es 
ostromhoz kapcsolódó 4K minőségben 
készült filmeket tekinthet majd meg a 
közönség. A látogatók kényelmét szol-
gálja majd az NKVP információs pont, 
a pihenésre alkalmas előcsarnok, az 
ajándékbolt, és a mosdóblokk. A kisebb 
gyermekekkel érkező családokra is 
gondolva babakocsi-tárolót, pelenká-
zót, valamint baba-mama pihenőszo-
bát alakítanak ki. 

A Dobó-bástya mellett helyezkedett el 
a XVI. században az ún. Cipóosztó ház. A 
projekt során megtörténik a Cipóosztó 
ház részleges rekonstrukciója, a hely-
szín eredeti funkcióját bemutató lát-
ványelemekkel, sütőhellyel, konyhával, 
étkezőhellyel – egyfajta korabeli gaszt-
ronómiai érdekességet is nyújtva a láto-
gatóknak. Elengedhetetlen a Cipóosztó 
ház alatt lévő pince műszaki felújítása 
is, melyet követően megújul majd a 
benne már korábban helyet kapott, és a 
látogatók körében rendkívül népszerű, 
„Börtönkiállítás”. A kiállítás enteriőrjei, 
tabló- és képanyaga, rekonstrukciói a 
14-18. század igazságszolgáltatásával, 
jog- és ítélkezési szokásaival ismertetik 
majd meg a látogatót.

„Az Egri Vár és Erődrendszer Turisztikai 
Attrakcióinak Fejlesztése” című pro-
jekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósulhat meg. 
A projekt tervezett összköltsége 2,13 
milliárd forint, ebből a támogatás ösz-
szege több mint 1,863 milliárd forint. A 
projekt konzorcium vezetője a Forster 

Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálko-
dási Központ jogutódja a Nemzeti Örökségvédelmi 
Fejlesztési Nkft. Konzorciumi tagok:  az egri önkor-
mányzat és a Dobó István Vármúzeum. 

4. MVP – Modern Városok Program
Az északi oldal fejlesztése ennek a projektnek köszön-
hetően valósul majd meg ütemesen. Főbb elemei: a 
vár középkori főterének, és a Provizori palotának a 
rekonstrukciója, a középkori székesegyház részleges 
rekonstrukciója, környezetének megújítása, az északi 
bástyarendszer, valamint a Gótikus püspöki palota és 
környezetének helyreállítása, rekonstrukciója (Föld-
bástya, Tömlöcbástya), kertépítészet, zöldítés, vala-
mint az egykori városfal jelenleg is álló, de leromlott 
állapotban lévő szakaszának helyreállítása (Városfal 
utca), és a látvány kőraktár megépítése a Baktai úti te-
lephelyen. A fenti projektelemek mindegyikére elké-
szültek az engedélyes és kiviteli tervdokumentációk, 
azok tervellenőrzése és annak megfelelő korrigálása 
megtörtént. A projekt tervezett összköltsége: bruttó 
4.500.000.000 forint. 

MEGÚJULT A GÁRDONYI-KERT
A vár szomszédságában lévő Gárdonyi-kert uniós 
pályázati forrásból közösségi kertté alakult. 2016 má-
jusában, a közösség által vezérelt helyi fejlesztéseket 
támogató program (CLLD) koordinálására létrejött, 13 
tagszervezetből álló ún. Helyi Akciócsoport (HACS) a 
TOP-os pályázati konstrukcióhoz kapcsolódva elkészí-
tette a helyi közösségi fejlesztési stratégiát a kulturá-
lis és közösségi terek infrastrukturális fejlesztésére. A 
projekt egyik kiemelt eleme volt a Gárdonyi-kert fel-
újítása, ezáltal egy új, többgenerációs közpark létre-
hozása. A fejlesztés során az ingatlan nyugati felében 
egy új, 150 m2 hasznos alapterületű könnyűszerkeze-
tes, fedett, nagy részben nyitott pavilon épült. A kerí-
tést felújították, megújult a növényzet és a járófelüle-
tek, és kerti bútorok, alternatív pihenőhelyek kerültek 
a kertbe. 

A Dobó István Vármúzeum kezelésében lévő gyönyörű 
liget, és az ott található pavilon kis létszámú esküvők, 
irodalmi estek, jazzkoncertek, családi, baráti progra-
mok ideális helyszíne, ugyanakkor lehetőséget nyújt 
kulturális, közművelődési, közösségépítő programok, 
táborok szervezésére is. A közparkban a környékbe-
liek, a városban élők és az ideérkező turisták szaba-
don használhatják a park területét, kültéri bútorait. A 
közösségi kert a Gárdonyi 100 Emlékév programjainak 
egyik kiváló helyszínéül is szolgál. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, 
konzorciumban valósult meg a Dobó István Vármú-
zeum, az Eger Vára Barátainak Köre Egyesület és az 
Arkt Építész- és Művészeti Egyesület közreműködésé-
vel, az egri önkormányzat vezetésével. A beruházást 
az Európai Unió 111 millió forint vissza nem térítendő 
forrással támogatta.

SZERZŐ: STANGA ISTVÁN 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT 
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TALÁLKOZÓ LJUBOV 
NEPOP UKRÁN 
NAGYKÖVETTEL 
A HÁBORÚS KONFLIKTUSOK 
HELYETT EGYÜTTMŰKÖDÉS-
BEN REMÉNYKEDNEK
Idén tavasszal Ukrajna budapesti nagy-
követe fogadta városunk polgármeste-
rét, aki tájékoztatást adott az Egerben 
elszállásolt ukrán menekültek helyzeté-
ről. A felek megegyeztek a jövőben rejlő 
lehetőségekről és együttműködésről, a 
részleteket pedig akkor konkretizálják, 
amikor a közös tettek feltétele, vagyis 
a béke helyreállt.

KOSZOVÓI TESTVÉR-
VÁROSI KAPCSOLAT   
A MEGKERESÉS HOSSZÚTÁVÚ 
EGYÜTTMŰKÖDÉST 
EREDMÉNYEZHET
Őexc. Budima Gjeneza, Koszovó ma-
gyarországi új nagykövete látogatást 
tett a városházán. Mirkóczki Ádám pol-
gármesterrel egy esetleges Eger-Peja 
testvérvárosi kapcsolatról tárgyaltak. 
Utóbbi a nagykövetasszony szülővá-
rosa, amely többek között ásványvíz-
forrásairól, illetve sörgyárairól híres. Az 
együttműködés során a felek szeret-
nék, ha egymás országainak megisme-
résében az oktatás mellett a turizmus, 
a kultúra, valamint a gasztronómia is 
szerepet kapna.

VÁROSUNKBA 
LÁTOGATOTT 
MARC DILLARD   
MÁR NEMCSAK EURÓPÁBAN, 
HANEM AZ ÓCEÁNON TÚL IS 
JEGYZIK EGER VÁROSÁT
2021 decemberében az Amerikai Egye-
sült Államok Nagykövetségének ideig-
lenes ügyvivőjével folytatott tartalmas 
és érdekes beszélgetést Mirkóczki 
Ádám polgármester a városházán. Eger 
turizmusa mellett többek között az 
egyetemről, valamint a lehetséges jö-
vőbeni gazdasági befektetésekről és 
együttműködésről is szó esett. 

ALBÁN VENDÉGEK  
MEGÚJULHAT A SZKANDER 
BÉG TÉRI EMLÉKHELY
2021 szeptemberében Őexc. Arian 
Spasse albán nagykövet és Avni Hafuzi 
tiszteletbeli konzul tett látogatást Eger 
polgármesterénél. A városvezető part-
nerségét, illetve segítő szándékát hoz-
zájárulásával erősítette meg, mely sze-
rint megújulhat a Szkander bég téren 
álló emlékhely. Emellett a felek egyet-
értésüket fejezték ki azzal kapcsolat-
ban, hogy Hunyadi János és az albán 
hadvezér együttműködésének emlékét 
közösen kell ápolni.

LENGYEL TESTVÉRVÁROS 
A KÉT TELEPÜLÉS MÉG SZOROSABBRA 
FŰZNÉ KAPCSOLATÁT
Eger polgármestere 2021 nyarán látogatott 
Przemyslbe, Wojciech Bakun elnök, a lengyelorszá-
gi testvérváros polgármesterének meghívására. A 
városvezetők átbeszélték azon lehetőségeket, ame-
lyek mentén még szorosabbra fűzhetik a települések 
együttműködését, illetve a két nép legendás barát-
ságának erős kötelékét. Emellett megemlékeztek az 
I. világháborúban elhunyt hősökről az Osztrák-Magyar 
Katonai Temetőben, emléktáblát avattak Szabolcs Fe-
renc mérnök hadnagy tiszteletére.

SPANYOL NAGYKÖVET 
EGER PARTNERVÁROSA LEHET SANTIAGO 
DE COMPOSTILLA 
A koronavírus-járvány okozta bezárások idején is a 
nyitásra törekedett Eger. 2020 szeptemberében váro-
sunk először látta vendégül Anunciada Fernández de 
Córdova y Alonso-Viguera spanyol nagykövetet, akit 
– saját elmondása szerint – elbűvölt Eger hangulata, 
gazdag turisztikai értékei és a kiemelkedő vendéglá-
tása. Több dolog is összeköti Spanyolországgal váro-
sunkat, például a bor, a turizmus, illetve a vallás, amely 
kapcsolódási pontokból kiindulva érdemes minél szé-
lesebb együttműködésre törekedni.

CSINAN
Az elmúlt időszakban partnervárosi 
kapcsolatot sikerült kialakítani a kínai 
Csinan városával.
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EGER ÉRDEKEI MINDENEKELŐTT
HELYI ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK, ILLETVE 
AZ ELMÚLT ÉVEK KORMÁNYZATI EGYEZTETÉSEI

A városvezetés számos találkozón vett részt, sikeresen képviselték Egert, ápolták a testvér-, illetve partnervárosi kapcso-
latokat, amelyek új erőre kaptak a koronavírus-járvány után. Mirkóczki Ádám polgármester kiemelten fontosnak tartja 
ezen lehetőségeket, együttműködéseket, hiszen a közös projektek, az ötletmegosztások és a kölcsönös segítségnyújtás 
támogatja a turizmus fellendülését, valamint a célul kitűzött eredmények elérését.



VARGA MIHÁLY 
A SANATMETAL KFT. KAPACI-
TÁSBŐVÍTŐ FEJLESZTÉSÉNEK 
ÁTADÓJÁRA LÁTOGATOTT A 
PÉNZÜGYMINISZTER
Városunk egyik legnagyobb vállalkozá-
sa éves szinten jelentős összeggel járul 
hozzá Eger adóbevételeinek gyarapítá-
sához. A cég és munkatársai városunk 
szempontjából is stratégiailag fontos 
területen végzik tevékenységüket. A 
Sanatmetal Kft. legújabb kapacitásbő-
vítést célzó fejlesztésének átadóján 
Mirkóczki Ádám polgármester is részt 
vett, ahol mások mellett Varga Mihály 
pénzügyminiszter is tiszteletét tette. A 
beruházás városunk és az egriek érde-
keit is szolgálja, hiszen – amellett, hogy 
stabilitást biztosít –, új munkahelyek 
jöttek létre, és növekedtek az iparűzési 
adóbevételek.

ÁDER JÁNOS
BORKÓSTOLÓGÁLÁN MUTAT-
TÁK BE A GÁRDONYI GÉZA 
EMLÉKE ELŐTT TISZTELGŐ EGRI 
CSILLAG SUPERIORT
A Líceum dísztermében mutatták be az 
íróóriásról elnevezett, közösségi ösz-
szefogással megalkotott nedűt a Gár-
donyi 100 emlékévhez kapcsolódóan. 
A helyi és Eger környéki borászatok 
egymást segítve készítették el az italt. 
Számos cég, borvidéki önkormányzat 
és magánszemély csatlakozott a kezde-
ményezéshez és támogatásukkal bizto-
sították a limitált bor elkészültét. A szer-
vező Egri Bikavér Borlovagrenddel és az 
Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsával 
együttműködésben rendezték meg a 
gálát, amelyen bemutatták a Gárdonyi 
Egri Csillag Superiort, melyet 2021-ben, 
illetve idén aranyérmes egri borok tár-
saságában kóstolhatott meg a közön-
ség, köztük a rendezvény díszvendége 
dr. Áder János, Magyarország leköszönt 
köztársasági elnöke és Minczér Gábor 
alpolgármester.

GULYÁS GERGELY 
A MODERN VÁROSOK PROG-
RAM EGRI MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL 
TÁRGYALTAK
Az egri vár megújítására, illetve a Nem-
zeti Vízilabda- és Úszóközpont meg-
valósítására kidolgozott projektek 
teljesülése közös cél – többek között 
erről egyeztetett 2021 júliusában Gulyás 
Gergely Miniszterelnökséget vezető 
miniszterrel és dr. Pajtók Gábor akkori 
kormánymegbízottal (szerk. jelenleg 
országgyűlési képviselővel) Mirkóczki 
Ádám polgármester. A tárgyaláson a 
politikusok egyetértettek abban, hogy 
arra törekednek a jövőben, hogy a ter-
vek a projektelemek elhagyása nélkül 
valósuljanak meg, valamint, hogy a 
többletforrásokat biztosítsa a kormány.

DEUTSCH TAMÁS 
KORMÁNYZATI TÁMOGATÁS 
AZ EGRI SPORTISKOLA 
SPORTEGYESÜLET JAVÁRA
A koronavírus-járvány negatív gazda-
sági hatásainak kompenzálása, a magas 
szintű szakmai munka megtartása, illet-
ve a sportolók eredményes felkészülé-
sének anyagi támogatása céljából 45 
vidéki - köztük egy egri sportszervezet 
részesült kormányzati támogatásban. 
A 70 millió forintról szóló szerződést a 
Sportegyesületek Országos Szövetsé-
gének elnöke, Deutsch Tamás, valamint 
az Egri Városi Sportiskola igazgatója, 
Kovács Géza írták alá 2021 tavaszán. 

SOLTÉSZ MIKLÓS 
SEGÍTSÉGKÉRÉS UKRÁN MENEKÜLTEK 
SZÁMÁRA
2022 tavaszán Soltész Miklós államtitkár telefonon ke-
reste meg Mirkóczki Ádám polgármestert, hogy Eger 
segítségét kérjék mintegy 80 menekült elszállásolásá-
val kapcsolatban, akik a Donyec-medencéből érkeztek 
és az ottani rendvédelmi szakemberek családtagjai. A 
városvezetés megszervezte az utazást, az étkezése-
ket, valamint az Ukrajnából érkezőket elhelyezték a 
munkásszállón.

LÁZÁR JÁNOS 
EGERBE LÁTOGATOTT 
AZ ÉPÍTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI MINISZTER 
Idén augusztusban az egri beruházások tervezett fel-
függesztéséről, felülvizsgálatáról és átütemezéséről 
egyeztetett Lázár János Mirkóczki Ádám polgármes-
terrel és dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselővel, 
akik kiemelten fontosnak tartják a városban történő 
fejlesztések megvalósulását. A megbeszélésen érin-
tették többek között a Modern Városok Programot, 
valamint a TOP és a TOP Plusz források felhasználását. 
Emellett az elkerülő út megvalósításának fontosságá-
ban és a 25-ös főút rekonstrukciójával kapcsolatban is 
egyetértettek a politikusok.

VARGA JUDIT 
AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTER ADTA ÁT 
AZ ÁLDOZATSEGÍTŐ KÖZPONTOT
A tervek szerint 2025-re minden megyeszékhelyen 
kiépül az áldozatsegítő hálózat. Az egri a 11. központ 
az országban, amelyet a Rákóczi utcai garzonház föld-
szintjén alakítottak ki. A bűncselekmények és a tulaj-
don elleni szabálysértések áldozatai közül egyre több 
embert érnek el a szakemberek. Tavaly mintegy 18 
ezer bajbajutottnak tudtak segíteni.  

SZERZŐ: VERES PETRA
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT, MIHÁLY PÉTER 
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Az elmúlt években számos beruházás valósulhatott meg a megyeszékhelyen kormányzati támogatással. Az átadókra 
vezető politikusok érkeztek Egerbe, akikkel sok esetben a városvezetőink is egyeztettek, számos sikeres tárgyalásról 
számolhatunk be.

A SIKER ÚTJÁN



Városunk életében mindig is fontos szerepet töltöttek be a közösségek, így az önkormányzat különös figyelmet szentel az ér-
dekvédelmi, kulturális, egészségmegőrző, illetve sportszervezetek támogatásának. A civilek segítése mellett természetesen a 
szociális juttatások is kiemelkedőek Egerben. Ezt bizonyítja, hogy a városvezetés a szorult helyzetekben is segítő kezet nyújt 
a bajba jutottaknak – legyenek magánszemélyek vagy éppen helyi vállalkozások.

CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA
HELYI SZERVEZETEKNEK 
BIZTOSÍTANAK HELYSZÍNT
Az egykori HEMO rekonstrukciója 2018-ban kezdő-
dött, majd a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
költözött ideiglenesen a megújult épületbe. Jelenleg a 
helyi civil szervezetek otthonául szolgálnak az impo-
záns létesítmény külső és belső terei, ahol a közmű-
velődési funkciókon kívül a szabadtéri elfoglaltsá-
goknak is kedveznek. Többek között már az Egri Civil 
Kerekasztal üléseit is a megújult környezetben tartják, 
emellett a Múzeumok Éjszakája elnevezésű országos 
programsorozathoz is csatlakoztak egy színes prog-
ramcsokor helyszíneként.
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KÖZÖSEN
A KÖZÖSSÉGEKÉRT

A SZOCIÁLIS TERÜLETEN ÉS A CIVIL SZFÉRÁBAN IS 
FONTOS A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

CIVIL ÖSSZEFOGÁS
MEGVALÓSULT EGER ELSŐ 
MAGASÁGYÁSOS KÖZÖSSÉGI KERTJE
A MÁS Kert és az Életfa Környezetvédő Szövetség 
összefogásával, valamint önkéntesek segítségével 
rendbe tették a Civil Közösségek Házának udvarát. 
A felállított magaságyások ideiglenes használatára 
pályázni lehetett, majd a lelkes, illetve sikeres jelent-
kezők elhelyezhették palántáikat. A kert „gondnokai” 
a zöldségek mellett később fűszernövényeket is ültet-
tek, azóta pedig már a termést is élvezhetik.

EGRI CIVIL ÜNNEP
NAGYSZABÁSÚ RENDEZVÉNYEN 
MUTATKOZNAK BE A KÖZÖSSÉGEK
Évről évre kulturális programkínálattal, színpadi fellépőkkel, kézműves foglal-
kozásokkal, illetve egészségügyi szolgáltatásokkal és tanácsadással készülnek 
a helyi szervezetek az Egri Civil Ünnepre, amely lehetőséget biztosít számukra a 
kitelepülésre, a bemutatkozásra, illetve a tapasztalatcserére. A rendezvényre már 
határainkon túlról is érkeznek érdeklődők, akik bepillanthatnak az itteni jó gyakor-
latokba, illetve saját alapítványaikat is népszerűsíthetik. A civil értékeket hangsú-
lyozó rendezvény a helyi közösségek egyik legnagyobb ünnepe. Míg 2020-ban és 
2021-ben hat-hatszázezer forint támogatást biztosított az önkormányzat a rendez-
vénynek, idén hétszázezer forinttal segíti a városvezetés a civilek munkáját. 2022- 
ben a nagyszabású programot a Cukorbetegek Egri Egyesülete bonyolította le. 

EGRI CIVIL ALAP
ÉVENTE PÁLYÁZHATNAK A HELYI SZERVEZETEK
Az egyesületek, alapítványok minden évben jelentkezhetnek a szakmai program-
jaik finanszírozásának támogatásáért. A pályázatokat a Civil Alap Bíráló Bizottság 
tárgyalja. Az önkormányzat míg 2020-ban 3 500 EFt-ot, 2021-ben 1 500 EFt-ot, 2022-
ben pedig 3 000 EFt-ot irányzott elő. Idén 34 szervezet 41 programjának megva-
lósítását támogatta a városvezetés. Az elbírálásnál előnyt jelentett a helyi érté-
kekre épített, Egerben megvalósuló és hálózati együttműködést célzó programok 
megvalósítása.

CIVIL RANDEVÚ
IDÉN AZ ÉVÉRTÉKELŐ 
ESEMÉNY 15. JUBILEUMÁT 
ÜNNEPELTELTÉK
2022-ben is az elmúlt időszakot 
méltatta az Egri Civil Kerekasztal. Az 
eseményen díszoklevelet vehettek át 
a szekciók idei önkéntesei, valamint 
több jubiláló szervezet. Az év civil 
támogatójaként Vassné Ignácz Katalin 
munkáját ismerték el. A rendezvényt 
Mirkóczki Ádám polgármester minden 
évben saját keretéből támogatja 
150-200 ezer forinttal.
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SZERZŐ: VERES PETRA 
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
MEGSZAVAZTÁK 
AZ ÉPÍTMÉNYADÓ ELTÖRLÉSÉT
Átalakult a nyugdíjasoknak szánt 
5000 forintos egyszeri támogatás, 
helyette 2020. január 1-től nem kell 
építményadót fizetnie az egri öregségi 
nyugdíjasoknak. Az intézkedés kiter-
jedt a nagycsaládosokra és a megvál-
tozott munkaképességűekre is. A helyi 
adókedvezményben közel 18 ezer 
háztartás, vagyis a nyilvántartott laká-
sok 73,3%-ának tulajdonosa részesül.

FIZETÉSI MORATÓRIUM
HALASZTÁST KÉRHETTEK AZ 
ÖNKORMÁNYZATI INGATLANO-
KAT BÉRLŐ VÁLLALKOZÁSOK
A koronavírus-járvány alatt fizetési 
moratóriumot kaptak azok az egri 
vállalkozások, amelyek az önkormány-
zattól vagy annak cégeitől béreltek 
ingatlant. A szorult helyzetbe került 
tulajdonosokat három hónap halasz-
tással segítette a városvezetés, ezt 
követően részletfizetési lehetőséget 
biztosítottak számukra a kötelezettsé-
geik teljesítésére.

BÉRLETISZERZŐDÉS- 
HOSSZABBÍTÁS
AZ ÖNKORMÁNYZAT NEMET MONDOTT A 
KILAKOLTATÁSRA
A 2020-as kedvezmények után 2021. április 1-től újabb 
könnyítést vezetett be az egri önkormányzat és az 
EVAT Zrt. A különleges jogrend alatt az utóbbi cég 
kezelésében álló bérlakásokban élőkkel meghosszab-
bították a szerződést – függetlenül attól, hogy a koro-
navírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került lakók 
bérletidíj-hátralékot halmoztak fel. Ezáltal lehetőséget 
biztosítottak számukra a tartozásuk rendezésére.

SZOCIÁLIS TŰZIFA
A RÁSZORULÓKON SEGÍTETT 
AZ ÖNKORMÁNYZAT
2021. szeptember 1-je és október 15-e 
között lehetett igényelni azt a szociális 
célú támogatást, amellyel az otthonu-
kat tűzifával fűtő családokat segítette 
az egri városvezetés. Az önkormány-
zat erre egymillió forintot különített 
el – bevezetve a települési támogatás 
egy új formáját. Az érintettek 25 ezer 
forintos utalványt vehettek át, amelyet 
a várossal szerződött tűzifa-kereskedő-
nél válthattak be.

HOZZÁSZÓLÁS
A CIVILEKNEK IS LEHETŐSÉGET 
BIZTOSÍTANAK A KÖZGYŰLÉ-
SEN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ
A városvezetés fontosnak tartja, hogy 
a civil szervezetek, közösségek képvi-
selői is hallathassák hangjukat, kinyil-
váníthassák véleményünk a nyilvános-
ság felé.

VÉRADÁS
HELYSZÍNT BIZTOSÍTOTT 
A SZERVEZŐKNEK ÉS A DONOROKNAK 
AZ ÖNKORMÁNYZAT
A városvezetés az elmúlt években is együttműködött 
a Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezetével, 
és minden hónapban a rendelkezésükre bocsátotta 
a Dobó téri rendezvénytermet, hogy az önként segí-
tők tű alá tarthassák a karjukat. 2021 nyarán a TV Eger 
élő műsorral is készült a kitelepülésre. A véradásokat 
2022-től a Civil Házban tartják, ahol idén nyáron a Road 
zenekar is felhívta a figyelmet az ügy fontosságára.

VÖRÖSKERESZT
AZ ÖNKORMÁNYZAT ELKÖTELEZETT 
A SEGÍTSÉGNYÚJTÁSBAN
A Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete 
minden télen étkeztetési programokat szervez a 
rászorulóknak, emellett nyaranta táborokat szervez. 
Az egri városvezetés a hátrányos helyzetű embertár-
saink támogatásához 150-200 ezer forinttal járul hozzá.
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Az egri kulturális élet rendezvényeinek zöme a város 
történelméből táplálkozik: a barokk hangulatból, a 
várból, Gárdonyiból, vagy épp a borból, a gyógyvízből. 
Az önkormányzat által támogatott, turisztikai szem-
pontból kiemelt rendezvényeket is főképp e témák 
ihletik, számos más, különleges értékekre fókuszáló 
zenei, gasztronómiai programmal kiegészülve.

A szervezők 2020-ban a rendezvények törlésére, vagy 
változtatására kényszerültek, akár az időpont, vagy 
a helyszín tekintetében. Az egri önkormányzat a már 
kedvelt és sikeres rendezvényeket több mint 18 millió 
forinttal támogatta, többek között az Utcazenészek 
Versenyét, a Szepesi György Bárzenész Fesztivált, a 
Bikavér Ünnepet és a VINO-t, az Egri Csillag Weeken-
det, vagy épp a Hungarikum Pikniket. 

Sikerült megrendezni az Egri Szimfonikus Zene-
kar közkedvelt koncertjeit, mint pl. a Tér-Zenét, a 
Strauss-estet vagy a Szimfonik Lájkot. A programokat 
a járványügyi szabályok betartásával tarthatták meg a 
szervezők. A járványhelyzet miatt a 2019-es és 2020-as 
év a kulturális intézmények számára is nehéz időszak 
volt, hiszen elmaradtak az Egri Kulturális és Művelő-
dési Központ, a Dobó István Vármúzeum és a Harlekin 
Bábszínház programjai, illetve bezárni kényszerült a 
Gárdonyi Géza Színház is. A teátrum csak 2021 őszén 
indíthatta el az évadot. 

2021-ben tizenegy meghatározó kulturális, turisztikai 
rendezvényt támogatott az önkormányzat összesen 
31.200.000 forint összegben. A kormánytól 825 millió 
forintot kapott a város a koronavírus-világjárvány 
hatásának enyhítése érdekében tett intézkedések-
kel összefüggő bevétel kiesések kompenzálására. A 
kulturális rendezvényekre nyújtott támogatások egy 
részére (egyesületek, alapítványok támogatása) az 
önkormányzat ebből az összegből 5 millió forintot 
különített el. A fennmaradó 26.200.000 forint támo-
gatást saját forrásból nyújtotta az önkormányzat. A 
vírushelyzet okozta szigorítások feloldásával vala-
mennyi, turisztikai szempontból kiemelt programot 
meg tudtak tartani a szervezők.

A nehézségek ellenére megvalósulhatott saját, illetve 
belügyminisztériumi forrásból az Utcazenészek Verse-
nye, a Szepesi György Bárzenész Fesztivál, a szépasz-
szonyvölgyi pincetúrák, a futball EB szurkolói zónája, 
az éjszakai fürdőzés programjai, a Kaláka Fesztivál, a 
Bikavér Ünnep, valamint az Egri csillagok előadás az 
Agria Nyári Játékok programjaként.

A Bikavér Ünnep megrendezése a hatalmas látoga-
tószám, a rengeteg kiállító, a zenés programok miatt 
veszélyben forgott 2021-ben, és a számos előírás, 
szabály betartása jelentős szervezést, utánajárást 

igényelt, mindezeket figyelembe véve 
– és a rossz időjárást is beleszámítva 
– a poháreladásokból, a borászok és 
éttermek forgalmából következtetve a 
három nap során 35-36 ezren látogattak 
a rendezvényre.

Megvalósulhattak az Egri Szimfoni-
kus Zenekar nagyobb koncertjei is, 
ennek köszönhetően a magyar kultúra 
napi városi ünnepségen, vagy az Eger 
Ünnepén adott koncert éppúgy, mint a 
Filharmónia koncertsorozat programja, 
a Strauss-est és a Szimfonik Lájk is.

2022 tavaszán és nyarán már újra korlá-
tozások nélkül várták közönségüket 

a programok. Az egriek és a turisták 
körében is népszerű volt a Hungari-
kum Piknik, az Egri Csillag Weekend, 
a Harley-Davidson Open Road Tour, a 
VINO és az Utcazenészek Versenye, a 
Szederinda Nemzetközi Néptáncfeszti-
vál, a harmincéves Egri Majorette Egye-
sület ünnepe, vagy épp az Öt Nemzet 
Erősember Verseny. 

Szintén sikerrel zárult a Strauss-est, 
a Kaláka Fesztivál, az Egri Bor Ünnep 
és a Szepesi György Bárzenész Fesz-
tivál, a Szimfonik Lájk és az Ütős Nap, 
de népszerűek a szépasszonyvölgyi 
pincetúrák is. Az önkormányzat több 
mint hatvanmillió forinttal támogatta a 
rendezvényeket. 

Az idei év legnagyobb eseménye 
a Gárdonyi 100 Emlékév, melynek 
mottója: „Tollal a csillagokig”. Az író 
halálának 100. évfordulója kapcsán zajló 
rendezvénysorozat a nyári turisztikai 
főszezonban az egrieket, és az Egerbe 
látogató vendégeket célozza, kiemelt 
eseménye az augusztus 6-14-ig tartó 

SOKSZÍNŰ ÉS NÉPSZERŰ 
EGER KULTURÁLIS ÉLETE

2020 tavaszától a Covid19 jelen-
tősen átírta a kulturális program-
szervezők terveit. A járványhely-
zet miatt 2020-ban és 2021-ben 
több tervezett program elmaradt, 
vagy korlátozottan, változtatá-
sokkal várta a közönséget. Idén 
azonban már újra, a járvány előt-
ti intenzitással zajlanak a város 
kulturális programjai. 2022 egyik 
kiemelt rendezvénye: a Gárdonyi 
100 Emlékév. 



SZERZŐ: VASS JUDIT 
BEKÜLDÖTT FOTÓK

Gárdonyi Napok. Ez a program az író 
születésnapja tiszteletére szervezett 
Gárdonyi Piknikkel kezdődött. 

Augusztus 8-án és 9-én a Valide Sultana 
Fürdőrom adott otthont a TUTU Jazz 
Napoknak, majd  a hét további napjain, 
szerdától péntekig a belváros és a Dobó 
tér kínált számtalan koncertet, élmény-
szerű utcai előadásokat, flashmobokat. 
Fellépett többek között a Szabó Balázs 
Bandája, HOBO, Roy és Ádám, Varga 
Livius és NeVa, valamint a Kávészünet 
zenekar is.

Az irodalom és a zene ötvöződött egy 
különleges előadásban: a Bartakovics 
Béla Közösségi Ház adott otthont „A 
múltban a jövőm” Gárdonyitól – Gárdo-
nyiról címmel zajló koncertnek, melyen 
Dés László és zenésztársai léptek fel, 
és amelyen közreműködött Gryllus 
Dorka és Simon Kornél. Mindeközben 
a belváros megtelt Gárdonyi-idézetek-
kel, Eger különböző pontjain az író szel-
lemisége köszönt vissza. A város civil 
szervezetei, kulturális, egyházi, oktatási 
és turisztikai szereplői — Dobó István 

Vármúzeum, Bródy Sándor Könyvtár, 
Egri Kulturális és Művészeti Központ, 
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, 
Harlekin Bábszínház, Tourinform Iroda 
— kiemelten készültek erre a jeles évre. 
A Gárdonyi Napokat a Dobó István 
Vármúzeum legjelentősebb eseménye, 
a Végvári Vigasságok zárta. A progra-
mokon nemcsak az egriekkel, hanem 
a turistákkal együtt ünnepelte Eger a 
Gárdonyi-emlékévet.

Szeptemberben a Gárdonyi Géza Szín-
ház tánctagozata, a GG Tánc Eger jelent-
kezik a Hosszúhajú veszedelem című 
Gárdonyi-mű alapján készült produkci-
óval. Az őszi programsorozat központi 
eleme az író halálának dátumához, 
vagyis október 30-ához kapcsolódik. Ez 
a rendezvény a Gárdonyi Ünnep nevet 
kapta, és a nyárival ellentétben inkább 
egy bensőségesebb programsorozat. 
Ebben az időszakban szakmai konfe-
renciát, koszorúzási ünnepséget szer-
vez a város. Október 30-án a Gárdonyi 
Géza Színház homlokzatára felkerül a 
teátrum névadójának neve, és a társu-
lat művészei, valamit az Egri Szimfoni-

HIRDETÉS

Az új Multivan
Üdvözlünk egy új világban

Automobil-Eger-97. Kft. 
3300 Eger Faiskola u. 68.

Az új  Multivan nem csak a legmodernebb innováció bizonyítéka, de az újragondolt részletek tökéletes összjátéka is. Az újrastrukturált beltér teljesen egyedi, maximálisan személyre
 szabható ülésrendet tesz lehetővé, a multifunkciós asztal pedig teret ad a kreativitásnak. A hatalmas üveg panoráma tető új perspektívát kínál az utazáshoz, az alternatív 
hajtásváltozatok, mint amilyen a plug-in hibrid meghajtás nem csak Önre, de a környezetre is gondol. Innovatív funkciók és prémium vezetési élmény, időtálló dizájnba csomagolva.

Az új Multivan plug-in hibrid modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 1,6-2,1 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 37-48 g/km, kombinált elektromos fogyasztása: 
14,5-14,6 kWh/100km. Tisztán elektromos hatótávolsága: 50 km, energiahatékonysági besorolása: A+++. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel 
kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző 
járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint 
a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen megjelenő gépkocsin feláras extra felszereltségek is láthatók.
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kus Zenekar egy különleges, izgalmas Gárdonyi-esttel 
emlékezik az íróra.

A helyi borászok is kivették részüket a Gárdonyi 100 
Emlékév megünneplésében. Az Egri Bikavér Lovag-
rend az Egri Borvidéki Tanács koordinálásával, az 
egri borvidéki borászok közreműködésével emlékbor 
készült a neves évfordulóra. Az Egri Csillag bort idén 
mutatták be, az Egri Bikavért pedig jövőre, Gárdonyi 
születésének 160. évfordulóján. A tervek szerint 1552 
palack készül mindkettő fajtából. 

Nemcsak a borászok, hanem a gasztronómia képvise-
lői is csatlakoztak az emlékévhez, hiszen a nyár folya-
mán több étteremben meg lehetett kóstolni Gárdonyi 
kedvenc ételeit. A Marján Cukrászda pedig megal-
kotta a Gárdonyi-tortát, melyet az író „szájíze” szerint 
készített el csokis-túrós ízben.

Az emlékévet országos kampányban is népszerűsítette 
az önkormányzat az egri Tourinform szervezésével, a 
rendezvénysorozatra 39 millió forintot különítettek el. 



Eger számos olyan értékkel rendelkezik, 
mely vonzó a turisták számára: a Bükk 
lábánál, csodálatos helyen fekszik, törté-
nelmi, barokk környezetben, hangulatos 
belvárossal és utcákkal, gyógyvízzel, 
finom borokat, változatos programokat 
kínálva. Nem véletlenül foglalja el helyét 
a leglátogatottabb turisztikai telepü-
lések között. Az ideérkezők körében a 
vár, a Bazilika, az Érseki Palota, vagy a 
Kopcsik Marcipánia hívó szó, akárcsak a 
wellness-szállodák, a Szépasszonyvölgy, 
vagy a Bükk szépségeinek felkeresése. 
A város és környéke adottságainak, a 
turisztikai szereplők szolgáltatásainak, a 
programszervezők munkájának köszön-
hetően a turizmus Eger gazdaságának 
egyik húzóágazata. 

2020-ban a Covid-járvány negatív hatás-
sal volt a szektorra, de Eger ekkor is 
megtartotta vezető szerepét. A járvány-
nyal összefüggő korlátozások, a külföldi 
turisták számának jelentős visszaesése 
miatt az összes, bevallott vendégéjsza-
kák száma 2019-hez képest jelentősen 
csökkent. Míg 2019-ben ez a szám 662 
008, addig 2020-ban csak 399 354. A 
nyár hozott erősödést, hiszen míg 2020 
májusában éppen meghaladta ez a szám 
a hétezret, augusztusban már közel 110 
ezer vendégéjszakát könyvelhetett el 
a város. Ebben a hónapban érkeztek 
hozzánk a legtöbben, de szeptemberre 
és októberre a szám már nagyjából az 
augusztusi felére esett vissza, s leggyen-
gébben pedig a november szerepelt a 
közel 30 ezer vendégéjszakával.

2021 tavaszán a járvány következő 
hulláma ismét komoly nehézségeket 
okozott. Májusban enyhültek a szigorítá-
sok, így 2020 májusához képest a vendé-
géjszakák száma majdnem meghárom-
szorozódott, de a nemzetközi utazási 
korlátozások miatt a belföldi forgalom 
volt meghatározó: a vendégszám 94 
százaléka, a vendégéjszakák 82 százaléka 

a hazai vendégektől származott. A nyár 
további erősödést hozott, így a 2021-es 
év 432 019 vendégéjszakával zárt, mely 8 
százalékos növekedést mutat 2020-hoz 
képest. 2020 áprilisától 2021 júliusáig a 
járványhelyzet miatt nem kellett idegen-
forgalmi adót fizetniük a vendégeknek. 
Az önkormányzatokat érintő megszorí-
tások miatt az idegenforgalmi adóban 
jelentős bevételcsökkenés következett 
be: míg 2019-ben több mint 253 millió 
forint, addig 2020-ban közel 56 millió, 
2021-ben közel 140 millió forint volt az 
idegenforgalmi adóbevétel. A járvány 
okozta nehézségek ellenére kiválóan 
zárult Eger 2021-es turisztikai főszezonja, 
köszönhetően a programszervezőnek, a 
kampányrésztvevőnek, a helyi turisztikai 
szereplőnek, és az önkormányzatnak. 

A 2022-es eddigi bevétel (június 30.) 
több mint 81 millió forint, ez már megkö-
zelíti a 2019-es azonos időszak adatát (90 
millió forint). 

Az idei évben — túljutva a nehézségeken 
— az erősödés tehát folytatódik. A nyári 
főszezon mellett a második negyed-
évben az áprilisi, négynapos húsvéti 
hosszú hétvége, és a június elejére eső, 
háromnapos pünkösdi hosszú hétvége 
volt a kiemelt időszak. A Szallas.hu 
portál közleménye alapján a főváros 
után Siófok és Eger vonzotta a legtöbb 
vendéget a második negyedévben. A 
Polgármesteri Hivatal Adóirodája szerint 
idén júliustól újra eredményes évet 
zárhat majd városunk idegenforgalma.

Eger továbbra is hazánk egyik legked-
veltebb turisztikai célpontja, mely nagy-
ban köszönhető az említett épített és 
történelmi értékeinek, de ugyanakkor a 
színes, változatos programkínálatnak is. 
A turisták és az egriek a visiteger.com 
című oldalon részletesen tájékozódhat-
nak arról, milyen látnivalók és progra-
mok várják őket Egerben és környékén. 
Az oldalra látogatók 83,98%-a volt hazai 

és 16,02%-a külföldi az elmúlt évben. A legnagyobb 
forgalmat generáló külföldi ország 2021-ben is Lengyel-
ország volt, az összes munkamenet 4,29%-a érkezett 
innen, ami a külföldről érkező munkamenetek 26,77%-
át teszi ki. Belföldről a legtöbben Budapestről, Egerből, 
Miskolcról és Debrecenből keresték fel az oldalt.

A turizmus fellendítésére a járvány után, 2021-ben Újra 
Eger! címmel turisztikai újranyitási kampányt indított az 
Eger Városi Turisztikai Nonprofit Kft., a Heves Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara és az egri önkormány-
zat támogatásával, azzal a céllal, hogy az újranyitást 
követően Eger több ikonikus pontját tegye izgalmassá, 
nyüzsgővé, a város műsorkínálatába beilleszthető 
változatos programelemekkel. A cél sikeresen teljesült, 
hiszen a felhívásra több mint harminc, magas színvona-
lat képviselő előadó és művészeti csoport jelentkezett, 
változatossá, izgalmassá téve a nyarat.

A város leglátogatottabb rendezvénye — az ingyenes 
boros programok (VINO, Egri Csillag Weekend, Egri 
Bikavér Ünnep) mellett — a Dobó István Vármúzeum 
Végvári vigasságok programja volt. A kínálatot ebben 
az évben színesítik a Gárdonyi 100 Emlékév rendezvé-
nyei, melyet az egri önkormányzat közel negyven millió 
forinttal támogat. A programsorozat célja az, hogy az 
önkormányzat különböző kulturális, oktatási intézmé-
nyekkel, civil szervezetekkel, turisztikai szereplőkkel 
összefogva közvetítse Gárdonyi örökségét a turisták, 
és az itt élők számára.

SZERZŐ: VASS JUDIT
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT
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EGER TOVÁBBRA IS
A TURISTÁK KEDVENCE
2019-ben, a Covid-járvány kitörése előtt Eger megkapta az Év Turisztikai 
Települése díjat az egyik szállásadó portálon. Városunk a leglátogatottabb 
települések egyike volt. Sajnos a járvány jelentősen sújtotta az ágazatot, így 
Egerben is nehézségekkel néztek szembe a helyi turisztikai szereplők és a 
programszervezők. A szigorítások feloldása óta azonban az ágazat ismét 
erősödik és a város továbbra is ott van a legkedveltebb célpontok között. 
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PROGRAMDÖMPING 
SZÍNES KÍNÁLAT VÁRTA AZ EGERBE ÉRKEZŐKET
A koronavírus-járvány ellenére az önkormányzat számos rendezvényt támogatott az elmúlt években. A városvezetés igye-
kezett olyan programokat előtérbe helyezni, amelyek megszólítják a különböző generációkat, lehetőséget biztosítanak a 
családoknak a kikapcsolódásra, illetve a fiatalok szórakozási igényét is kiszolgálják. Az alternatívák tengeréből „halászva” 
arra vállalkoztunk, hogy néhány sikeres eseményt röviden az olvasók figyelmébe ajánlunk.

OPEN ROAD TOUR 
HATALMAS SIKERT ARATOTT 
A BELVÁROSI MOTOROS 
FELVONULÁS
Évek óta nem övezte akkora siker az egri rendezvé-
nyeket, mint amit a Harley Davidson Open Road Tour 
és az azt követő koncertek arattak 2022 májusában. A 
motoros túra szinte az egész országot átszelte – en-
nek egyik állomásaként a hevesi megyeszékhelyen is 
megfordult a kétkerekű felvonulás. Napközben több 
ezren csodálhatták a Dobó térre gördülő motorokat, 
este pedig rég nem tapasztalt hangulat uralta a belvá-
rost, ahol – a közönség nagy örömére – a Road zene-
kar is színpadra lépett.

SZÜRET 
BORGASZTRONÓMIAI 
ÉS KULTURÁLIS KAVALKÁD 
A HAGYOMÁNYOK JEGYÉBEN  
Már megszokhattuk, hogy szeptember-
ben a kiváló borok és a legízletesebb 
ételek mellett színes programok várnak a 
Szépasszonyvölgybe látogatókra. A szó-
rakozás garantált, hiszen az egész család 
talál magának elfoglaltságot. A kóstolók 
és pincetúrák mellett a szervezők szín-
padi fellépőkkel, kézműves foglalkozá-
sokkal, képzőművészeti kirakodással és 
népi fajátszótérrel gondoskodnak évről 
évre a biztos kikapcsolódásról.

AZ EGRI BOR ÜNNEPE  
SIKERESEN ZÁRULT A NEVÉBEN IDÉN MEGÚJULÓ 
PROGRAMSOROZAT
Finom nedűk, ízletes ételek, kirakodóvásár és koncertek vártak idén júliusban az 
Érsekkertbe látogatókra. A három nap alatt sokan megfordultak a térség egyik leg-
nagyobb borgasztronómiai fesztiválján.

EGER ADVENT 
KARÁCSONYI VÁSÁR, KONCERTEK ÉS 
ELŐADÁSOK EGY HÓNAPON ÁT
Fények, zene, ünnepi hangulat és karácsonyi finom-
ságok várnak minden decemberben a belvárosba 
érkezőkre. A neves fellépők, a látványos attrakciók, 
valamint a gyermek- és felnőttprogramok évek óta 
vonzzák a helyi lakosokon kívül a magyar, illetve kül-
földi turistákat. Az Eger Advent a város egyik legna-
gyobb, legtöbb embert megmozgató rendezvény-
sorozata. A város tavaly több mint 30 millió forintot 
fordított az eseményre, ahol nagy hangsúlyt fektettek 
a járványügyi szabályok betartására. A programsoro-
zat a városi díszkivilágítás ünnepélyes felkapcsolá-
sával és a karácsonyi vásár megnyitásával kezdődik, 
majd egy hónapon át ingyenes koncertekkel várják a 
Dobó térre látogatókat. Vasárnaponként pedig a tör-
ténelmi egyházak képviselői Eger vezetőivel és művé-
szeivel karöltve gyújtják meg az adventi gyertyákat.



GÁRDONYI NAPOK  
KONCERTEKKEL ÉS TÚRÁVAL 
KÉSZÜLTEK A SZERVEZŐK
Több mint százan vettek részt 2022 augusztusában 
az Egri csillagok című regényből jól ismert helyszínek 
bejárásán, az Egri Csillag Túrán. A Dobó István Vár-
múzeum munkatársa által vezetett sétán a jól ismert 
történések visszaidézésén túl, rengeteg új információ 
birtokába kerültek a látogatók. Emellett a Dobó téren 
Hobo, a Szabó Balázs Bandája, illetve a Roy és Ádám 
Trió a koncertjükkel, a Bartakovics Béla Közösségi Ház-
ban pedig Dés László a zenés irodalmi estjével ejtette 
ámulatba a közönséget.

AGRIA NYÁRI JÁTÉKOK 
SZÓRAKOZÁS ÉS KULTÚRA A SZABADBAN
Egerben nem múlhat el úgy a nyár, hogy ne lennének 
színházi előadások. A klasszikusnak számító darabok 
mellett a könnyed nyári kikapcsolódásra vágyókat is 
több helyszínen, különböző műfajokkal várják évről 
évre. Az országos fesztiválon a felnőtteknek és csa-
ládoknak szóló produkciók mellett a Babszem Jankó 
Gyermekszínház a legkisebbekre is mindig gondol. Az 
Egri csillagok című musical pedig az ország legtávolab-
bi pontjából is városunkba csalja a turistákat.

EGRI CSILLAG WEEKEND 
BORKAVALKÁDDAL ÉS SAJT-
KÜLÖNLEGESSÉGEKKEL 
VÁRTÁK AZ ÍNYENCEKET
A helyi borászok legújabb évjáratú fe-
hér házasításai minden évben az Egri 
Csillag Weekend programsorozatán 
debütálnak. A jeles eseménynek idén is 
a Dobó tér adott otthont. A nedűk kós-
tolói mellett street food-dal kedves-
kedtek az érdeklődőknek, az önfeledt 
hangulatról pedig koncertek gondos-
kodtak.

BELVÁROSI FILMPIKNIK 
INGYENES VETÍTÉSEK 
A MOZIRAJONGÓKNAK
A kaland-, akció- és horrorfilmek, illetve 
a musicalek kedvelői is könnyen találtak 
néznivalót a a Belvárosi Filmpikniken 
2021, illetve 2022 őszén. Az ingyenes 
előadásokat több helyszínen élvezhet-
te a közönség. Emellett a szervezők az 
Uránia Moziban is  készültek filmes cse-
megékkel.
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GÁRDONYI 100  
AZ ÍRÓ HALÁLÁNAK ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZNEK
Programkavalkáddal várják idén az egrieket és az idelátogatókat Gárdonyi Géza 
halálának 100. évfordulója kapcsán. A Gárdonyi 100 elnevezésű, egész éven átí-
velő eseménysorral az íróóriás életművét is igyekeznek bemutatni – természete-
sen minden korosztályt megszólítva.



UTCAZENÉSZEK VERSENYE 
PÉLDAÉRTÉKŰ ÖSSZEFOGÁSSAL VALÓSULT MEG 
AZ ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL
Idén június 15-től ismét utcazenétől volt hangos a belváros, emellett a VINO Kós-
tolóünnepen az Egri borvidék 28 termelőjének könnyű fehérboraival, rozéival és 
pezsgőivel, illetve a helyi gasztronómiával ismerkedhettek a Dobó térre látogatók. 
Természetesen az idei Utcazenészek Versenyéhez is csatlakoztak a helyi, illetve 
meghívott alkotók, így öt napon át összművészeti kavalkád várt az Egerbe érke-
zőkre.

STRAUSS-EST 
A KLASSZIKUS ZENESZERZŐK LEGISMERTEBB DALLAMAIT 
JÁTSSZÁK A KIS DOBÓ TÉREN
Több mint 25 éve vonzza a belváros macskaköves utcáira a magaskultúra rajon-
góit az Egri Szimfonikus Zenekar. A koncertet a műfaji sokszínűség jellemzi, hiszen 
polkát, francia táncot, melódiát, valamint operett-, musical-, és filmzenerészletet 
is hallhat a publikum. A jeles eseményen vendégelőadók emelik az egyébként is 
magas színvonalat. A hagyományos nyári szezonnyitó hangverseny a város egyik 
legkedveltebb szabadtéri programja, így nem túlzás, hogy akár minden évben ki 
lehetne tenni a „teltház”-táblát a Kis Dobó térre, amely az együttes, illetve az ott 
működő vendéglátóhelyek összefogásának közös sikere.

SZEDERINDA NEMZETKÖZI 
NÉPTÁNCFESZTIVÁL 
A KÜLÖNBÖZŐ TÁJEGYSÉGEK TÁNCAIT 
MUTATJÁK BE
Minden évben néptáncosok és a népi hagyományok 
kedvelői veszik „birtokba” az egri belvárost, ahol 
felvonulással, viseletbemutatóval, előadásokkal és 
táncházzal szórakoztatják a járókelőket. A találkozó 
helyi, megyei, majd régiós szerepet töltött be, az el-
múlt másfél évtizedben pedig már nemzetközi fesz-
tivállá nőtte ki magát – számos országból érkeznek 
rá vendégek. A tánc természetesen magával vonzza 
a zenét, amelyből sosincs hiány, hiszen népi együt-
tesek húzzák a talpalávalót. A hazai gyermek, ifjúsági 
és felnőtt néptáncegyüttesek mellett határon túli ma-
gyar és külföldi tánccsoportok, előadók, népzenészek 
koncertjei, népdalénekesek és népművészeti vásár vár 
az érdeklődőkre – utóbbin kézművesek portékáival 
ismerkedhetnek az érdeklődők. A fesztivált gálával és 
díjátadóval zárják – ekkorra a résztvevők a néptánc 
megismerésén túl a hagyományok tiszteletével is gaz-
dagodnak.

KALÁKA FESZTIVÁL 
HAGYOMÁNY, KÉPZŐMŰVÉSZET ÉS 
GAZDAG ZENEI KÍNÁLAT TALÁLKOZIK 
MINDEN ÉVBEN
Színházi programok, gyerekelőadások, kiállítások, va-
lamint vers- és templomkoncertek is szerepelnek a 
Kaláka Fesztivál kínálatában. Az összművészeti ren-
dezvénynek tíz éve ad otthont Eger és környéke. Idén 
a noszvaji De la Motte kastélyban tartott nyitórendez-
vényen Ferenczi György szájharmonika-művész és az 
1-ső Pesti Rackák a Kalákával közösen adott különle-
ges műsort. A fesztivál névadó, Kossuth-díjas zeneka-
rának önálló koncertje természetesen minden évben 
elmaradhatatlan eleme a programsorozatnak.

SZERZŐ: VERES PETRA
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT, MIHÁLY PÉTER
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ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS 
PROGRAMOKKAL VÁRTÁK 
AZ ESTÉNKÉNT CSOBBANNI 
VÁGYÓKAT
Medencében ejtőzéssel, mozizással és 
más programokkal várták minden pén-
teken és szombaton 19 óra és hajnal egy 
között az éjjeli hűsölésre vágyókat az egri 
strandon. A filmvetítéseken kívül sport-
bemutatót, illetve retró bulit tartottak, 
emellett azok sem csalódtak, akik a szá-
razföldi mozgásformákat preferálják.
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MOZDULJ EGER!
LENDÜLETES FEJLESZTÉSEK,

AVAGY MOZGÁSBAN A VÁROS
Bár a koronavírus-járvány alatt talán sokan kissé ellustultak, az egri sportfejlesztések nem kerültek „parkolópályára”. A 
beruházásoknál arra is különös figyelmet fordított a város, hogy a szabadtéri mozgásformákat támogassa, így a benti, négy 
fal közé szorult lakosok a friss levegőn is kinyújtóztathatják magukat. Emellett felújításokból, illetve rendezvényekből sem 
akadt hiány az elmúlt hónapokban.

SZURKOLÓI ZÓNA 
TÖBB SZÁZAN SZÓRAKOZHATTAK A VÉGVÁRI VITÉZEK TERÉN
Tavaly óriás LED-fal és fröccsterasz várta a kikapcsolódni vágyókat a Szurkolói Zó-
nában. A helyszínt az egri önkormányzat és az Agria Film Kft. biztosította, ahol a 
nézők heteken át követhették figyelemmel az EB mérkőzéseit.

MAJORETTE 
HÁROMNAPOS RENDEZVÉNY-
NYEL ÜNNEPELTE 30 ÉVES JU-
BILEUMÁT AZ EGRI EGYESÜLET
Nagyszabású zenés parádéra invitál-
ta az érdeklődőket az Egri Majorette 
Egyesület 2022 nyarán. A sportszerve-
zet jelenleg mintegy 140 taggal büsz-
kélkedhet, 1992 óta pedig számos kitün-
tetéssel, oklevéllel, hazai és nemzetközi 
eredményekkel gazdagodva emelték 
városunk hírnevét.

TETŐFELÚJÍTÁS 
KÖZEL 300 MILLIÓ FORINTBÓL ÚJULT MEG AZ USZODA  
Eljárt az idő a Bitskey Aladár Uszoda tetőszerkezete felett. Az elmúlt húsz év alatt 
tönkrement terrakotta cserepeket TAO-s, valamint önkormányzati forrásból, közel 
300 millió forintból cserélték újakra.

SÍBAJNOKSÁG 
A MOTTÓ ÉVEK ÓTA VÁLTOZATLAN: 
MOZDULJ EGER!
Évről évre több száz egri látogat a szlovákiai Ždiarba, 
ahol összemérhetik sítudásukat. A mezőny legjobbjait 
korcsoportonként és nemenként értékelik. A verseny 
célja a kapcsolat erősítése a régióval. A kiváló körülmé-
nyek között megrendezett óriás-műlesikláson azon 
egri lakosok, illetve a városban tanuló diákok vehet-
nek részt, akik nem igazolt versenyzők. A szervezők a 
síelők mellett a snowboardosoknak is kedveznek egy 
férfi, illetve egy női számmal. Egy év kihagyás után 
2022-ben ismét „összecsaphattak” a téli sportok egri 
szerelmesei. Városunk háromnapos sífesztiválján idén 
először nemcsak a versenyzésre, hanem a gyermekek 
oktatására is lehetőség nyílt. Az Eger Városi Síbajnok-
ságra legutóbb 150 nevezés érkezett.

BORNEMISSZA GER-
GELY EMLÉKVERSENY
NEMZETKÖZI ÖKÖLVÍVÓVER-
SENYT TARTOTTAK A KEMÉNY 
FERENC SPORTCSARNOKBAN
Tizenhárom ország 223 versenyzője 
szállt ringbe 2022 nyarán a 71. Borne-
missza Gergely Emlékversenyen. A 
Kemény Ferenc Sportcsarnokban ren-
dezett rangos nemzetközi megméret-
tetésen az Egri Városi Sportiskola színe-
iben, két korcsoportban, négy bokszoló 
húzott kesztyűt.

KONDIPARK 
ÚJ SPORTESZKÖZÖKKEL BŐVÜLT 
AZ ÉRSEKKERT
A fák árnyékában, a szabad levegőn edzhetnek a kör-
nyékbeliek 2021 tavaszától, hiszen ekkor adták át Eger 
kondiparkját, amely az Érsekkert legújabb szabadtéri 
sportlétesítménye. A tizenötféle gyakorlat elvégzésé-
re alkalmas pálya 16 millió forintnyi pályázati összeg-
ből valósult meg.



KÉTKERÉKEN
KÖNNYÍTÉSEK, KÉNYELEM ÉS

BIZTONSÁG A KERÉKPÁROSOKNAK
A buszos kampány mellett az egri önkormányzat minél több lehetőséget megragadva igyekszik felhívni a városlakók 
figyelmét az alternatív közlekedési formákra, hangsúlyozva például a biciklizést. A kerékpárosok számos téren kapnak 
segítséget, hiszen a biztonságukat, kényelmüket segítik az elmúlt évek beruházásai, illetve a jövőbeli tervek.

FUTÓKÖR 
ÁTADTÁK AZ 1330 MÉTER 
HOSSZÚ ÉRSEKKERTI 
SZAKASZT
A stadion rekortánpályáján kívül 
2021 őszétől már a fák között is kije-
lölt, biztonságos körülmények között 
mozoghatnak a profi, illetve hobbispor-
tolók. Az Egri Városi Sportiskola 42,5 
millió forintos támogatást nyert, amely-
ből egy 1330 méter hosszú és 125 cm 
széles sávot alakítottak ki a bokrok és a 
fák ölelésében. Idén május 21-én pedig 
már Eger is csatlakozott a futókörök 
napjához. Az országos megmozduláson 
városunk a hatodik helyen végzett.

ÁTADÓ 
KERÉKPÁRÚT KÖTI ÖSSZE 
EGERT ÉS EGERSZALÓKOT
A műszaki ellenőrzést és az átadást kö-
vetően hivatalosan is birtokba vehették 
a biciklisek az Egert Egerszalókkal, illetve 
a Demjéni Termálvölggyel összekötő 
kerékpárutat 2020 nyarán. A mintegy öt 
km-es szakasz a nemzetközi EuroVelo 14 
kerékpáros túraútvonal része. A beruhá-
zás 432 millió forintból valósult meg.

BRINGAPARK 
KÖZÖSSÉGI 
SPORTLÉTESÍTMÉNY ÉPÜL
Összesen nyolcvanmillió forintból va-
lósulhat meg a Lajosvárosba tervezett 
bringa- és extrémpark az Aktív Magyar-
országért Program segítségével. A sza-
badtéri létesítmény az óvodásoktól a 
felnőttekig biztosítana színvonalas, XXI. 
századi kikapcsolódási lehetőséget – fo-
galmazott Mirkóczki Ádám polgármes-
ter a beruházásról tartott tájékoztatón.

KERÉKPÁRÚT EGER ÉS MISKOLC 
KÖZÖTT  
MINTEGY 47 KILOMÉTERES SZAKASZ KÖTI 
MAJD ÖSSZE A KÉT TELEPÜLÉST
Miskolc, Kisgyőr, Harsány, Borsodgeszt, Sály, Tiboldda-
róc, Tard, Bogács, Szomolya és Eger között tekerhetnek 
a későbbiekben a sportosan közlekedők, hiszen kiírták 
a közbeszerzésre vonatkozó felhívást a két megye-
székhelyet összekötő kerékpárútra vonatkozóan. Ezzel 
ismét közelebb került a kivitelezéshez a Bükki Nemzeti 
Park déli oldalán tervezett bicikliút. Egert és Miskolcot a 
tervek szerint egy 47,2 kilométer hosszú kerékpárút köti 
majd össze.

ENERGETIKAI FEJLESZTÉS 
HATÉKONYABBAN MŰKÖDHET 
A KEMÉNY FERENC SPORTCSARNOK
Hűtés- és fűtés-, illetve világosításkorszerűsítést ter-
veznek az egri körcsarnokban. Jelenleg a közbeszer-
zést végzik a szakemberek, ezt követően a mintegy 
230 millió forintos beruházást december végére fejez-
hetik be.

ÖT NEMZET ERŐSEM-
BEREI VERSENY 
MAGYAR SIKERREL ZÁRULT 
A MEGMÉRETTETÉS
Öt ország erőművészeinek rendezett 
versenyt Fekete László profi erősem-
ber 2022 júliusában a Dobó téren. Az 
indulóknak óriási súlyokat kellett meg-
tartaniuk, vagy éppen megemelniük, 
de a repertoár részét képezte például a 
kamionhúzás is. Az eseményen magyar, 
román, szlovák, lengyel és cseh ver-
senyzők mérték össze erejüket.

ÚJ OVIFOCI  
KÉT PÁLYÁVAL TÁMOGATJA A VÁROS 
A LEGKISEBBEK SPORTOLÁSÁT
A létrejött műfüves szabadtéri létesítmények mintegy 
32 millió forintból készültek el a Benedek Elek Óvoda 
két tagintézményében. Az ovisok napi rutinja így a já-
ték mellett a sporttal is kiegészül, megteremtve a le-
hetőséget a mindennapos testmozgásra.
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Mirkóczki Ádám polgármester 2022. február 28-án 
tett felajánlást a Belügyminisztérium felé ukrán mene-
kültek elhelyezésére és ellátására, a frissen elkészülő 
Kistályai úti munkásszálló épületében. A felajánlásról 
tájékoztatták a Védelmi Igazgatás területi szerveit is, 
tehát a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
és a Heves Megyei Kormányhivatal vezetőit. A városi 
médiában felhívást tettek közzé, amelyben felkér-
ték a lakosságot és a gazdálkodókat az adakozásra. 
Az adományok fogadására megállapodást kötöttek 
professzionális karitatív szervezetekkel — Katolikus 
Karitász, Babtista Szeretetszolgálat — a pénzadomá-
nyokhoz számlaszámot tettek közzé. 

Márciusban, a felújított munkásszálóra 83 fő érkezett, 
nők és gyermekek, akik a háború sújtotta Dombasz 
térségében szolgálatot teljesítő katasztrófavédelmi 
tisztek családtagjai. A menekültek az ukrán-magyar 
határtól az egri önkormányzat által biztosított autóbu-
szokkal érkeztek a városba. Az önkormányzat munka-
társai segítették őket többek között az ügyintézésben 
(egészségügyi alapellátás, menedékkérelem), az élel-
mezésben, az óvónői, védőnői, háziorvosi, szakorvosi, 
ellátás elérésében, munkahelykeresésben. Emellett 
biztosították számukra az internet-hozzáférést, hogy 
otthon maradt szeretteikkel tudják tartani a kapcsola-
tot, tájékozódjanak az Ukrajnában zajló eseményekről. 
Civil szervezetek és magánszemélyek több mint húsz 
tonnányi adományának köszönhetően tartós élelmi-
szereket, tisztálkodási és tisztítószereket, ruhaneműt 
is kaptak a menekültek. A beilleszkedés, az otthon-
tól való elszakadás, a bizonytalanság, a félelemérzet, 
az otthon maradtak miatti aggódás megviselte őket 
lelkileg, így az önkormányzat által biztosított pszicho-
lógus, tolmács is segített a trauma feldolgozásán. Ilyen 

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS AZ 
UKRÁN MENEKÜLTEKNEK

SZERZŐ: VASS JUDIT
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT, 

MIHÁLY PÉTER

A március óta tartó orosz-uk-
rán háború miatt sokan mene-
kültek el Ukrajnából, többek 
között Magyarországra is. Az 
egri önkormányzat 83 főt foga-
dott be a Kistályai úti munkás-
szálló épületében, és megérke-
zésük óta folyamatos segítséget 
nyújt számukra. Az önkormány-
zat mellett különböző civil 
szervezetek, egyházak, cégek, 
intézmények, magánszemé-
lyek is összefogtak azért, hogy 
támogassák őket, szolidaritást 
vállalva a háború elől menekült 
emberekkel.

alkalom volt például annak a mariupoli 
kismamának az esete, aki óvodás korú 
gyermekével jött át a határon kéthóna-
pos terhesen. Férjét, családját két hóna-
pig nem tudta elérni. Az önkormányzat 
munkatársai pszichológus bevonásával 
segítettek a kismamának átvészelni azt 
a nehéz időszakot, amíg a férjéről nem 
kapott hírt. 

Az új életkörülményekhez való alkal-
mazkodásban is segít az önkormányzat, 
Az óvodás korú gyermekeket befo-
gadta a felsővárosi óvoda, így szüleik — 
összesen 16 fő — munkát tudtak vállalni. 
Fizetésükkel így ki tudják egészíteni a 
magyar állam által nyújtott létfenntar-
tási támogatást, és segítség az is, hogy 
az ukrán állampolgárságú magyaror-
szági munkavállalók teljeskörű egész-
ségügyi ellátásra jogosultak, TAJ-kár-
tyával rendelkeznek. Az iskoláskorú 
gyermekek és az egyetemisták az ukrán 
állam által biztosított online oktatásban 
részesültek a tanév ideje alatt, az önkor-
mányzat ehhez is biztosította az inter-
net hozzáférést, a technikai eszközöket. 
A napi háromszori étkezés kormányzati 
támogatásból valósul meg, úgy, hogy 
az összeírt alapanyagokat az önkor-
mányzat munkatársai bevásárolják, és 
a menekültek maguk főznek a hetente 
szállított alapanyagokból. A szabadidő 
eltöltéséhez intézmények, civil szerve-
zetek nyújtottak és nyújtanak segítsé-
get, mind a gyermekek, mind a felnőttek 
számára kínált ingyenes programokkal. 
Az önkormányzat az egri lakosoknak 
kedvezményes áron megvásárolható 

helyi buszbérlettel is támogatja a mene-
külteket. A közösségi élet elfogadása, a 
nehéz helyzethez való alkalmazkodás, 
a hazatérés bizonytalansága minden 
menekült számára megterhelő, de az 
egri önkormányzat továbbra is mindent 
megtesz azért, hogy lehetőségeihez 
mérten segítse őket. 

A segítségnyújtásban a kezdetek óta 
önkéntesek is kiveszik a részüket, amit a 
város vezetősége sem felejtett el megkö-
szönni, hiszen az ő önzetlen munkájuk 
is jelentősen hozzájárul a menekülni 
kényszerült emberek mindennapjainak 
könnyebb megélésében.
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PRO AGRIA 
NÉGYEN VEHETTÉK ÁT A DÍJAT
Az egészségügy területén végzett 
kimagasló tevékenységéért TÖRÖK 
ZSUZSANNA, Eger 2. sz. felnőtt kör-
zetének szakasszisztense, a szociális 
gondoskodás területén végzett mun-
kájáért BÉRES ZOLTÁNNÉ, a Gyermek-
jóléti és Bölcsődei Igazgatóság Mont-
essori Bölcsődéjének vezetője, illetve 
KOVÁCSNÉ BRETUS ÉVA, az Egri Ma-
jorette Egyesület vezetője vehetett át 
a „Pro Agria” szakmai díjat. Emellett a 
közgyűlés „Pro Agria” Életmű díjat ado-
mányozott AGYAGÁSI DEZSŐ nyugal-
mazott vezető főtanácsos részére.

FELSŐVÁROS 
CSILLAGA 
ÉVEK ÓTA ÉRTÉKELIK A 
KÖZÖSSÉGI MUNKÁT
A városrészben élő, valamint ott tevé-
kenykedő civilek közül minden évben 
közönségszavazat segítségével vá-
lasztják ki az elismerésre legérdeme-
sebb jelöltet. Az eredményt idén is a 
Felsőváros Ünnepén hirdették ki, ahol 
2022-ben RÉTI ERIKA kapta a díjat.

LAJOSVÁROS CSILLAGA  
EGY HELYI SZAKEMBER KIEMELKEDŐ 
MUNKÁJÁT ISMERTÉK EL
A felsővárosi elismerő cím után, Sós Tamás, a 3-as sz. 
választókerület önkormányzati képviselője kezdemé-
nyezésére 2022-ben először választották meg a Lajos-
város Csillagát. A díjat a körzet ismert és kedvelt házi-
orvosa, DR. KALLÓ JÁNOS vehette át.

DÍSZPOLGÁRI CÍM  
ELISMERTÉK DR. ESTEFÁN GÉZA 

MUNKÁJÁT
A városi közgyűlés díszpolgári címet 
adományozott a nyugalmazott címze-
tes főjegyző kiemelkedő tevékenysége 
elismeréseként.
Az egri önkormányzat a díszpolgári cím 
posztumusz változatát is bevezette.

PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI 
EMLÉKÉREM
A 2022. augusztusi közgyűlés elején két szakember-
nek adták át a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, 
elismerve több évtizedes áldozatos munkájukat. A 
kitüntetést NAGY CSILLA ERZSÉBET óvoda- és FEL-
FÖLDINÉ SZABADOS ÁGNES mesterpedagógus ve-
hette át, akik befejezték aktív pályafutásukat.

IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE 
A SZÉPKORÚAK KEREK ÉVFORDULÓIT IS 
MÉLTATJA A VÁROS
Hosszú évek hagyománya, hogy a szűk családi ün-
neplés mellett a városvezetők is felköszöntik Eger 
idős lakóit a születésnapjukon.

„HIBAY KÁROLY 
EMLÉKGYŰRŰ” 

Munkássága elismeréseként DR. FE-
RENCZ MÁRK szakorvos kapta a kitün-
tetést.

„EGER KIVÁLÓ RENDŐRE” 
TÓTH ÉVA címzetes rendőr alezredes 
vehette át a kitüntetést.

DOBÓ KARDJA 
GLEDURA BENJAMIN nemzetközi sakk 
nagymesternek a városért végzett ma-
gas színvonalú tevékenységéért ado-
mányozott kitüntetést a közgyűlés.

„EGER KIVÁLÓ ORVOSA” 
Elismerésben részesült DR. SZOBOSZ-
LAY ISTVÁN osztályvezető főorvos.

„EGER KIVÁLÓ TŰZOLTÓJA”
TÖRÖK JÁNOS címzetes tűzoltó főtör-
zsőrmester munkáját méltatták.

DÍJAK, ELISMERÉSEK, 
AVAGY AKIK EGERÉRT TEVÉKENYKEDNEK

A város életében kiemelt szerepet betöltő, a közösségek munkájában önzetlenül részt vevő helyi lakosok megbecsülését 
kitüntetések formájában is elismerik Egerben. A kiemelkedő, példamutató életpályákat, a hivatásukban sikereket elérő 
szakembereket érmekkel, díjakkal, valamint oklevelekkel méltatja az önkormányzat. Emellett a városi rendezvényeken is 
köszöntik az egyes kiválóságokat.
Az augusztus 20-ai városi ünnepségen, – az elmúlt évekhez hasonlóan –, számos ki-
tüntetést adtak át azon helyi lakosoknak, akikre méltán lehet büszke Eger. ELISMERÉSEK

ÉS KÖSZÖNÉSEK

KÖSZÖNET A VÁROSRÉSZEKÉRT TETT FÁRADOZÁSÉRT

SZERZŐ: VERES PETRA
FOTÓK: VOZÁRY RÓBERT, MIHÁLY PÉTER 
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