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1. A múltban milyen szerepet játszott a város és térsége az európai történelemben és hogyan
járult hozzá az európai kultúra és művészet fejlődéséhez?
(Főbb események, alkotók, alkotások, mérföldkövek rövid ismertetése.)
1. Eger helye szerepe, térben és időben
Eger Magyarország északkeleti részén a Bükk hegységet a Mátrától elválasztó dombvidéken az Eger
patak völgyében húzódó dombvidéken fekszik. A napjainkban 56.000 lakosú város Budapestről 1-1.5
óra alatt érhető el az M3-as autópályán, vasúton pedig az InterCity járattal.
Éghajlata kedvező, szélsőségektől mentes, mivel az említett hegyek napfényes, védett völgyében terül
el. Eger Heves megye székhelye, közigazgatási, egészségügyi, egyházi, oktatási, kereskedelmi, ipari
vonzásközpont. Jelentős idegenforgalmi központ, fürdőváros, gyógy-és üdülőhely. A műemlékek városa,
történelmi zarándokhely. Tradicionális diákváros, a térség szellemi központja, egyben sportcentrum.
Az egri történelmi borvidék központja, a legpatinásabb magyar kisvárosok egyike. Eger a Mátra és a
Bükk hegység idegenforgalmi üdülési és turisztikai központja. A honfoglalás korából a város szűkebben
vett területéről nem maradtak fenn leletek, hanem ilyenek a Bartalos Gyula által végzett ásatások
során 1898-99-ben a Szépasszonyvölgyből kerültek elő. A kevés leletnek az a magyarázata, hogy a mai
belváros és a patak közvetlen környéke mocsaras erdőtalaj, amelyet csak a tudatos természetátalakító
munka tudott emberi lakhatásra alkalmassá tenni. Ez a munka pedig nem a honfoglalás korában,
hanem annál később kezdődött, mivel nem szabad megfeledkeznünk arról a veszélyről, amit az Egerpatak rendszeres áradásai okoztak.
Nevének eredetére számtalan elképzelés született. Egyesek szerint a település nevét a patak mocsaras,
ingoványos partján bőségesen virágzó „égerfá”-ról kapta. Erre utal a város német Erlau = Erlenau (Égerfa-liget) elnevezése is. Mások az ager (föld) latin szóból származtatják a város nevét, abból
kiindulva, hogy a XI-XII. században úgynevezett latinusok, vallon eredetű telepesek költöztek az egri
völgybe. Eger a történelem során mindig központi, vezető szerepet töltött be. Béla király névtelen
jegyzője szerint „Árpád fejedelem és övéi Egür (Eger) vizéig mentenek”, de az tény, hogy I. István király
itt alapította meg az első öt püspökségek egyikét 1009-ben. Szent János tiszteletére pompás templomot
emeltetett, melynek építését a legenda szerint a várdombról, a „király-székéről” ﬁgyelte. Ezzel Eger a
kialakuló feudális magyar állam egyik egyházi, politikai központjává vált. A szent királyok bőkezűsége
vetette meg az egyházi vagyon alapját: Szent István és Szent László az egri püspökséget „oly nagy
fényre” emelték, hogy az egri püspök
gazdagságban az esztergomi érsek
után következett. A nagy vagyon
mellett az államélet legbefolyásosabb
emberei a főpapok voltak, így a
püspöki székhely a mellette kialakult
káptalannal az egyházi és világi
igazgatás, a gazdasági és kulturális
élet központjává vált.
II. Kilit püspöksége idején 1241-ben a
tatárok feldúlták a várost. Távozásuk
után IV. Béla a város, a térség védelmi,
stratégiai központtá válása érdekében
Lambert egri püspöknek várépítési
engedélyt adott. V. Istvánnak 1271ben írott adománylevele alapján az
egri püspökség tizedjoga 10 megyére
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terjedt ki: Borsod, Abaúj, Zemplén, Ung, Szabolcs, Zaránd, Külső-Szolnok, Heves-Újvár, Bereg,
Ugocsa. A XV. század az egri vár és egyház középkori fénykora. Az egri püspökség szinte Európa
egyik leggazdagabb egyházmegyéje, így elnyeréséért előkelő hazai és külföldi családok tagjai, művelt
humanisták vetélkedtek. Ennek következtében a püspökök meghívására a városba számos kiváló
külföldi művész és tudós fordult meg illetve telepedett le, akik műveikkel és alkotásaikkal jelentős
szerepet töltöttek be nemcsak a város, hanem az európai kulturális életében és annak fejlődésében is.
A sort Beckensloer János német származású sziléziai diplomata, Mátyás király befolyásos tanácsadója,
később esztergomi, majd salzburgi érsek kezdte. Őt követte Rangoni Gábor (olasz gróf ﬁa), Nagylucsei
(Dóczy) Orbán egyben Bécs püspöke, Mátyás kincstartója Bakócz Tamás, majd Ippolito d’Este, (Estei
Hippolit) kinek püspöksége idején a mai Magyarország 58%-át kitevő nagyságú egyházmegyei adó
növelte az egyház vagyonát. A közelgő török veszély a vár megerősítését követelte. A püspöki javak
kezelését átvette Dobó István várkapitány és provizor. A dicsőséges 1552. évi viadallal Dobó és katonái
beírták nevüket a történelem győzelemről és hazaﬁságról szóló lapjaira. Észak-Magyarország utolsó
védőbástyája megállította a nyugat (Bécs) felé is terjeszkedő török birodalmat. Az egriek hősiességének
állított emléket Gárdonyi Géza az „Egri csillagok” több nyelvre lefordított és ﬁlmre vitt regényében. Az
ostrom során tönkrement vár megerősítése érdekében továbbra is hadigazdálkodás folyt. 1553-1596
között kiváló olasz hadmérnökök tervei alapján újjáépítették a belső és külső várat. A középkor folyamán
kialakultak a nagyhírű bortermelő vidékek. Az egri völgy ugyanis talajviszonyai, napfénytartalma és
domborzati adottságai alapján elsősorban a szőlőművelésre volt alkalmas. Így már a XIV-XV. században
kialakult a bormonokultúra. 1549-ben már a város lakosságának 85.4%-a, 1577-ben pedig már 89 %a foglakozott kizárólag szőlőműveléssel. Az észak-magyarországi borkereskedelem ekkor elsősorban
Lengyelországba irányult. A püspökségnek az 1508. évi leírás szerint több pincéje és boros boltja
is volt. 1596 őszén idegen zsoldosok feladták a várat, így Eger 91 évre török kézre került. A város
elestével az egri püspöknek és káptalannak a városra vonatkozó földesúri joga megszűnt. Eger, mint a
hatalmas hódoltsági tartomány határövezetében fekvő város a török közigazgatás legnagyobb területi
egységének, a vilajetnek központjává, egyben katonai, gazdasági, igazgatási centrumává vált. Területe
Hatvantól Debrecenig, Szegedtől Putnokig terjedt. Mint korábban az egri püspöki rang, a hódoltság
alatt az egri pasai kinevezés járt jelentős hivatali előmenetellel, gazdagodással. A város 1687. december
17-én szabadult fel a hosszú török uralom alól, amikor a felmentő seregek a várvédő török katonaságot
kiéheztetve megadásra kényszeríttették. A török kertművelő, gyümölcstermesztő és virágkedvelő
népként nem akadályozta a szőlőtermelést, sőt titokban megitta a bort is, mint ezt az 1650 körül
itt járt kortárs Simplicissimus is említi. Ekkor került hozzánk a ma egyik legelterjedtebb vörös bort
adó szőlőfajta a kadarka, melynek egyik változatát az egriek máig „török szőlőnek” nevezik. A török
kiűzése után a várost királyi birtokként kezelték. I. Lipót császár 1688-ban Egert „szabad királyi városi”
rangra emelte, egyben felmentette az egyházi, földesúri adóterhek alól, ezzel elősegítve a betelepedést.
Az újjáéledő városban megindult a harc a tulajdon megszerzéséért, a város jogaiért. A „vaskezű”
püspök Fenessy Györggyel szemben még Lipót császár sem tudta érvényesíteni a szabad királyi városi
jogállást, s az 1695-ben Kassán megszületett egyezség két évszázadra meghatározta a város jogállását.
A rövid életű szabad királyi város Eger, „kiváltságos püspöki város”-ként mint mezőváros élt tovább.
A kibontakozó Rákóczi szabadságharc idején a fejedelem gyakran tartózkodott Egerben, innen
irányítva a hadműveleteket, de folytatott itt diplomáciai tárgyalásokat is. Sajtótörténeti kuriózum, hogy
az első hazai hírlap a „Mercurius Hungaricus” igaz nem Egerben nyomtatták, de – 1705. május 30-án
– egri (Agria) keltezéssel jelent meg. A katolikus főpapság XVIII. századi nagyszabású építkezéseinek
eredményeképpen alakult ki Eger mai, barokk városképe. Iparosok, kézművesek, kereskedők tömegesen
érkeztek a városba, a lakosság ugrásszerűen megnőtt. Szép számban telepedtek le a városban német ajkú
mesteremberek is. A török kiűzése után még csak 1200 fő, 1787-ben már 17083 lakos élt Egerben. A
XVII. század végén megindult középfokú oktatást Barkóczy Ferenc, majd Eszterházy Károly püspökök
egyetemalapítási törekvései követték. A Foglár György által 1740-ben alapított jogi iskola után
Barkóczy püspök 1760-ban hittudományi főiskolát hozott létre. 1769-1775 között pedig az Egri Orvosi

Iskolában Magyarországon először folyt
orvosképzés, melyben Markhot Ferenc
vállalt oroszlánrészt. Eszterházy
Károly „universitas” alapítási terveire
a végső csapást az 1777-ben kiadott
Ratio Educationis jelentette, amely
csak a budai egyetem működését
engedélyezte
Magyarországon.
Így csupán a hittudományi és jogi
felsőoktatási képzés maradhatott
Egerben. A város 1804-ben metropolita
székhellyé emelkedett. Az 1848-as
szabadságharchoz a város lakossága
nagy lelkesedéssel csatlakozott. Itt járt
a szabadságharc számos meghatározó
vezetője, mint például Kossuth Lajos,
Görgey Artúr, Klapka György és
Dembinszky Henrik. A szabadságharc
polgári vívmányai 1854-ben váltak valóra, amidőn a város 50 ezer forintért megváltotta a kilenced és
a taksa ﬁzetését, s ezzel felszabadult az egyház gazdasági hatalma alól. A korra jellemző iparosodás és a
nagy vasútépítés elmaradt, ekkor tulajdonképpen a kulturális élet volt az a terület, ahol Eger a többi város
fölé emelkedhetett. 28-30 ezer lakosával, közel 2000 diákjával, négy középiskolával, jogakadémiájával,
papnevelő intézetével, a római katolikus tanító-és tanítónőképző intézeteivel a várost lakói büszkén
nevezték „Magyar Athén”-nek. A két világháború között alig változott a város, de infrastrukturális
fejlesztésében nagy előrelépések történtek. 1930-ban a város lakosságának közel 70%-a részesült
közműves vízellátásban. Az egri melegvizek hasznosításával 1925-ben megépült Magyarország első
korszerű, nyitott versenyuszodája - a Bárány uszoda, ezt követően 1930-ban pedig a Strandfürdő.
Magyarországon az elsők között 1933-ban az egri hévizekre alapozva gyógyfürdőengedélyt is kapott
a város, amikor a gyógyturizmus fellendítése céljából megépült az akkori Korona, mai nevén Park
Szálloda. A második világháború befejezését követően 1945-től 1960-ig a megyeközpontok gyors
ipari fejlesztése volt jellemző. E gyárak felhasználták a város kvaliﬁkált munkaerő adottságait is.
Az iparosodás magával hozta a város lélekszámának ugrásszerű megnövekedését, valamint azt, hogy a
város környéki települések Eger munkaerő-ellátó területeivé váltak. Az 1960-as évek második felétől
kezdődött a mezőgazdaság szocialista átszervezése, gépesítése. A 70-es évek második felében került sor
a déli ipartelep kialakítására. A városvezetés döntése nyomán az andornaktályai út és az Eger-patak
közötti vizenyős, mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területet közművesítették, ide telepítették a
strandfürdő mellől a közel százéves lakatosárugyárat, a bútorgyárat, a tejüzemet, a hűtőházat, a Tüzéptelepet, a Csepel Autógyár egri üzemét, stb. Napjainkra Eger kiegyensúlyozott gazdasági szerkezetű, az
észak-magyarországi régió egyik jelentős ipari, kereskedelmi, pénzügyi és kulturális központjává vált.
2. A város közigazgatási szerepkörének változásai
Az állami közigazgatást tekintve Eger helyzetét meghatározta az a tény, hogy két megye határán feküdt,
ugyanis hosszú ideig az Eger-patak jobb oldala Heves, a bal pedig Borsod vármegyéhez tartozott,
így a vár és a püspökség is Borsod megye területén volt. Ennek az érdekes helyzetnek az 1807. évi
29. törvénycikk vetett véget, amikor a város Eger patakon túli részét Tihamér, Almagyar, Cigléd
és Szőlőske településekkel együtt Borsod megyéből Heveshez csatolták. A XVI. században Eger lesz
a vármegye székhelye. Innen önálló székházból, („domus nobilitatis”) folyt a megye irányítása, de

a városban tartózkodtak a megye kormányzatának vezetői is. Az 1569. évi 52. tc. törvényesen egyesítette
Heves és Külső-Szolnok vármegyét, ami három évszázadon keresztül tartott így. A főispánsággal járó
hatáskört a mindenkori egri várparancsnokok érvényesítették, a püspök távollétében a titulus is őket
illette. Eger vármegyeszékhelyi funkcióját csak a török szakította meg 1596-1687 között, de a törökök
is közigazgatási központtá tették a várost. 1756 után az újonnan épített vármegyeházán tartották
a közgyűléseket, a büntető polgári peres és 1711 után az úrbéri törvényszéki üléseket is. Az 1876.
évi XXXIII. tc. létrehozta Jász- Nagykun-Szolnok vármegyét, ezzel megszűnt a kettős vármegye.
A kiegyezés után megindult a kapitalista fejlődés, ez azonban a megyei közigazgatásban csak kisebb,
belső változásokat hozott. A II. világháború befejezése után Eger város tanácsa és hivatali szervezete
1950. augusztus 15-én alakult meg. 1960-ban Eger járási jogú várost összevonták Felnémet községgel,
míg számos korábban az egri járáshoz tartozó községet Eger város környéki községgé nyilvánítottak.
(Felsőtárkány, Szarvaskő, Noszvaj, Ostoros) 1984-ben megtörtént Szarvaskő községnek Eger
várossal történő államigazgatási egyesítése az egyesülő helység nevének település-résznévként való
meghagyásával.
Eger 1990. december 1-jétől megyei jogú város, az egri statisztikai kistérséghez tartozó 21 település
központja. Nagyvárosi település-együttesként 57 település tartozik hozzá.
3. Főbb események, mérföldkövek rövid ismertetése
A püspökség alapítása
Általánosan ismert és elfogadott az a vélemény, hogy István király éppen azért adományozta a Szent
János evangélistáról elnevezett püspökségnek a területet, mert az lakatlan volt, és az adományozás
egyik törzs érdekeit sem sértette. Utaltunk már arra, hogy a honfoglalás korából fennmaradt kevés
leletnek mi a legvalószínűbb magyarázata. A település és a püspökség első nyomait a várdombon kell
keresnünk, amely nem volt kitéve a mocsaras talaj és a patak áradása okozta veszélyeknek. Nem véletlen
az sem, hogy éppen a vár területén találták meg egy Árpád-kori falu nyomait. Az egri püspökség Szent
István általi alapítására IV. Béla király 1261-ből származó oklevele a bizonyíték, amely a szent királyt
nevezi meg a püspökség alapítójaként, és említést tett arról, hogy az egyházmegye 1009-ben már
bizonyosan megvolt. Első püspökeink nyugatról érkeztek ide, hozván magukkal azokat az építőket,
akik a későbbiekben felépítették a várost. Az 1241 évi tatárjárás következtében megfogyatkozott
népesség és a munkaerőhiány is arra késztette IV. Bélát, hogy idegeneket telepítsen az országba. Így
kerültek a XI. század közepén Egerbe és környékére a belgiumi Liége környékérő érkező szőlőműveléssel
fogalakozó vallonok, kiknek idetelepülését a belga krónikák is megerősítik.. Itteni jelenlétükre még ma
is számos földrajzi név utal, pl. Maklár, Nagytálya, Andornaktálya, stb. A telepesek nevét a mai napig
utcanevek is őrzik. (Vallon utca, Olasz utca.) A vallonok révén honosodott meg a városban a szőlőművelés
francia módja, a bor hordókban való tárolása. A várbeli román kori Szent János evangélista tiszteletére
szentelt székesegyház a XII. században épült, a krónikák szerint 1204-ben ide temették Imre királyt.
A székesegyházat a tatárok pusztítottak el 1241-ben. Ekkor már jelentős számú lakóház és a püspökség
épületei vették körül a templomot, így ez az épületegyüttes képezte az akkori városmagot, amely nem
kőfallal, hanem csak palánkkal volt körülvéve, ezért is tudták a tatárok oly könnyedén felégetni. Éppen
IV. Béla király volt az, aki látván a hatalmas pusztítást, melyet a tatárok okoztak, elrendelte a kővárak
építését. Az egri erődítmény kialakulása idáig vezethető vissza. Megtörtént a székesegyház újjáépítése,
melyet később Dörögdi Miklós püspöksége idején (1332-1361) gótikus stílusban építettek újjá, illetve
bővítettek. A XV. század második felében egy nagyszabású gótikus átépítésre is sor került.
A középkori Eger
A város már a korai középkortól kezdődően a várfalakon kívül is terjeszkedni kezdett a falakon kívüli
épületek azonban feltehetőleg csak faházak voltak. Ebben a korszakban tartósabb építőanyagból csak
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a templomokat és a rendházakat építették. Már a hódoltság előtt a székesegyházon kívül több jelentős
temploma volt Egernek. A mai Sánc területén a Szent Péter templom, a Cifra-kapunál a Szent Jakab
templom, kolostor és kórház, a szervita templom helyén a Boldogasszony templom, a mai minaret
környékén a Szent Katalin templom, a mai ferences templom helyén a Szent Demeter templom,
a Bazilika helyén a Szent Mihály templom, a Ráctemplom helyén pedig az Ágoston rendiek temploma.
A várdomb is teljesen benépesült, itt a püspöki rezidencián kívül felépültek a káptalan lakóházai.
A székes káptalan a helyi kanonokok összessége, amely a püspök tanácsadó testülete, a testület feje
pedig a nagyprépost. A középkorban a káptalanok hiteles helyek is voltak, úgynevezett káptalani, vagy
székesegyházi iskolákat tartottak fönn. A mindenkori egri püspök kiváltságai közé tartozott, hogy a
király ötödik gyermekének nevelője volt, így Imre király László nevű ﬁa is Egerben nevelkedett. Eger
szerepe már a magyar középkor első évszázadaiban is igen jelentős volt, várában székelt a legnagyobb
püspökségek egyike, amelyhez sok száz katolikus egyházközség tartozott. A püspöki székhely szerepkör
kezdeményező, irányító volt ebben a nagy régióban, hiszen Heves megye mellett hozzátartozott az
egész észak-keleti országrész, éppúgy, mint Tokaj- Hegyalja is.
A vár kétségtelenül a XV. század második felében élte fénykorát, amikor Mátyás király később árulóvá
lett diplomatája Beckensloer János egri püspök felépítette a most is látható gótikus palotát. Őt olyan
személyiségek követték az egri püspöki székben mint Rangoni Gábor, Nagylucsei Dóczi Orbán, Bakócz
Tamás és Estei Hippolit, aki Mátyás király feleségének, Beatrix királynénak volt az unokaöccse.
A fellendülés ezen időszaka természetesen azzal is összefügg, hogy Mátyás király uralkodása idején az
ország maga is óriási gazdasági fejlődésnek indult. Sajnos az uralkodó halála után keletkezett politikai
anarchia, az ország török elleni védelmének megoldatlansága, majd a mohácsi csatavesztés az egri
püspökség székhelyét is hanyatlásnak indította. A vár többször is gazdát cserélt Szapolyai János és
Habsburg Ferdinánd hívei között. A reformáció egri megjelenése is ezzel hozható összefüggésbe. Perényi
Péter lett a vár gazdája, aki 1541-ig Szapolyai pártján állt, ezután pedig áttért Ferdinánd oldalára, kinek
jóvoltából hamarosan az ország kancellárja és főkapitánya lett. 1542-ben azzal az ürüggyel szállta meg
az egri várat, hogy mint az ország egyik legfontosabb támaszpontja megmaradjon Ferdinánd kezén.
Perényi azonban a várat saját tulajdonába vette, kiszorítva onnan a király embereit. Azon magyar
főurak közé tartozott, akik családjukkal együtt már 1530-ban csatlakoztak a reformációhoz. Noha ő
az említettek miatt 1542-ben felségárulás vádjával börtönbe került, az egri várat várnagyára Varkoch
Tamásra bízta, kinek nevéhez fűződik többek között az első lutheránus egri eklézsia megszervezése is.
Perényi börtönben történt halála után Gábor nevű ﬁa kénytelen volt a várat a királynak visszaadni.
Varkoch nevéhez fűződik a vár kettéosztása belső és külső várra. Az ehhez szükséges terveket Alessandro
da Vedano olasz építész készítette.
Dobó vára és az 1552. évi török ostrom
1548-tól Dobó István lett a vár kapitánya. Ezzel megszűnt a protestáns uralom, hiszen Dobó maga
is katolikus volt, de a püspöki jövedelmeket Oláh Miklós püspök korábbi áldozatos felajánlása
alapján továbbra is a várra kellett fordítani. Az egri vár jövedelmeit a király és a püspök által kötött
szerződés alapján három részre kellett osztani: egyharmadát a püspökség élvezte, egyharmadát a vár
megerősítésére, egyharmadát pedig a várőrség ellátására kellett költeni. Erre azért volt szükség, mert
Buda 1541-ben történt elfoglalása után a megmaradt országrész legfontosabb védőbástyája Eger lett, és
az erődítményt fel kellett készíteni a várható ostromra. Dobó megkezdte a püspöki jövedelmek szigorú
behajtását és a vár megerősítését. Mindenekelőtt befejezte a Varkoch által megkezdett belső és külső
várra történő osztást, ekkor lett a várbeli székesegyház szentélyéből bástya. A belső vár délnyugati
oldalán is megépült egy bástya, amely a hős várkapitány nevét viseli, a vár északnyugati csücskén
pedig a Tömlöcbástya, amelyet félkör alakban az eléje épített Földbástya oltalmazott. A vár északkeleti
szögletét a Sándor bástya védelmezte. A külső vár két keleti csücskét ekkor még két kis körbástya
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védelmezte, melyeket Bebek Imre építtetett. A külső és belső várat árok választotta el egymástól, az
egyetlen összeköttetést, a ma Setét-kapunak nevezett átjáró jelentette. Fentieken kívül Dobó egyik
kimagasló erénye volt, kortársainál világosabban ismerte fel a felderítő-jellegű hírszerzés jelentőségét.
Egerben ezután felszerelte az erődítményt a védekezéshez szükséges fegyverekkel és a szükséges
mennyiségű élelmiszerrel. Ekkorra ugyanis már megérkezett annak a híre, hogy Drinápolyban
seregszemlét tartottak az újabb oﬀenzívára készülő török seregek. Szulejmán szultán, „Allah választott
kedvence” az 1550-es években hatalma tetőpontján állott. Leigázta Örményországot, az egész északafrikai partvidéket Egyiptomtól Algériáig, s nem utolsósorban Erdélyt. A törökök méltán nevezték
„dicsőnek”, de a keresztények is nagynak emlegették. Szulejmánnal szemben Habsburg Ferdinánd
magára maradt a keresztény Európában. V. Károly német-római császár ugyan kezdetben komolyan
vette a török fenyegetést és harcolt is ellene, később azonban a német protestánsokkal és a franciákkal
való elkeseredett küzdelme kötötte le minden ﬁgyelmét. Végül Ferdinánd szorult helyzetében (mivel
tudta, hogy idővel a török nyugat felé –Bécs irányába is – folytatni kívánta hódító hadjáratait) 1547ben fegyverszünet iránt puhatolózott Sztambulban, hogy lélegzetvételnyi időre mentesüljön a török
támadásoktól, s hogy a magyar végvári vonalban a „törökök baromi hatalma” megtörésére végre kedvező
helyzetet teremtsen. A Habsburg békeakció a szultánnak éppen kapóra jött, mert ismét forróbb lett a
török-perzsa viszony, s ráadásul meghalt legrégibb európai szövetségese I. Ferenc francia király. Amikor
a szultán győzedelmesen hazatért perzsiai hadjáratáról, arról értesült, hogy Fráter György taktikája
alapján Erdély behódolt a Habsburg uralkodónak. Erdély, de kiváltképp a Duna-Tisza Maros-szögi
várak feletti befolyás elvesztése folytán az Oszmán Birodalomnak szegezett tőrt láttak a fényes portán,
ezért a török vezető körökben mind határozottabban érlelődött az elhatározás, hogy Magyarországot
diplomáciai fogások helyett csakis fegyverrel tarthatják meg maguknak. A hadjárat megindítására
végül is a döntő okot az adta, hogy 1551 második felében Ferdinánd hadai megszállták Erdélyt, sőt egy
ügyes fogás révén még a Tisza- Duna-Maros szögének várait is hatalmukba kerítették.
Erre adandó válaszként 1552 nyarán Ahmed fővezér el is foglalta Temesvárt, ez alatt Ali budai basa
az itteni helyőrséggel pedig Drégelyt, Szécsényt, Hollőkőt és Bulyákot. Ezt követően szeptember
elején a két sereg Szolnok alatt egyesült. A szolnoki erődítmény idegen zsoldosokból álló őrsége

szeptember 6-án kiszökött a várból. Ez hatalmas csapást mért Egerre, hiszen Dobónak nem maradt
elegendő ideje arra, hogy feltöltse az egri vár védőinek létszámát. Tinódi szerint 1935 védővel volt
kénytelen szembeszállni a 150 ezer főt kitevő egyesült török seregekkel. A zsoldos katonák közé így
kénytelen volt fölvenni a környék lakosságából verbuválódott önkénteseket és a fegyverforgatásban
jártas jobbágyokat is. A várkapitány többszöri segélykérő felhívása süket fülekre talált Bécsben, s a
még mindig Németországban időző Ferdinándnál is. Mindössze némi hadianyag érkezett bécsi
rendelkezések nyomán, de ez korántsem volt elegendő a szükségletek kielégítésére. Súlyos hiba
volt, hogy a legfelső hadvezetőség nem készített a török támadás kivédésére tervet, de nem gondolt
a támadás lassítására, minthogy a küzdelem felvételére sem. Dobó előtt egyre világosabbá vált, hogy
minden erőfeszítése ellenére a legkritikusabb időszakban sem kapja meg a szükséges mértékű katonai
segítséget, s mint keserű szájízzel megjegyezte: „Segedelmet csak Istentől várunk, nem embertől! ”
A szolnoki vár augusztus 4-i bevétele széles és biztonságos utat nyitott az oszmán haderő előtt Eger
irányába. A három hadseregből összevont hadat Kara Ahmed fővezér rendezte, s bizonyos mértékű
átcsoportosítással készítette elő az Eger elleni felvonulásra és támadásra. A derékhadat magának
a fővezérnek, az utóhadat pedig Szokoli Mohamed ruméliai beglerbég hadereje alkotta.
A török fősereg megérkezése után 1552. szeptember 14-én vették ostromzár alá az egri várat. Rögtön
kiépítették az ágyúállásokat, amelyeket a vár gyengébb pontjaival szemben helyeztek el, így a külső
vár, a Tömlöc-és Földbástyák voltak a fő célpontok. Az első komolyabb roham szeptember 29-én
az Ókapu-bástya ellen irányult, mely a törökök számára sikertelenül fejeződött be. Ekkor taktikát
változtattak. Lövegeiket a falakhoz közelebb helyezték el, és módszeresen kezdték el lőni a várat.
Egy hét után azonban elfogyott a lőszerük. Ezt követően a védőket felszólították, hogyha átadják
a várat, békésen eltávozhatnak, nem esik bántódásuk. Az ígérgetések hatására Hegedűs István hadnagy
vezetésével egy kisebb csoport összeesküvést készített elő, amiről Dobó tudomást szerzett. Hegedűst
kötél általi halálra ítélte, társainak pedig levágták a fülét. Október 4-én újabb csapás érte a várat:
a székesegyház sekrestyéjében tárolt puskapor fölrobbant, minek következtében többen meghaltak, a
székesegyház tornya pedig leomlott. Amikor a törökök észlelték a robbanást, kihasználva a keletkezett
fejetlenséget, azonnal rohamra indultak. Közben tovább folyt a módszeres ágyúzás. Az ostromlók

fegyelme a sikertelenségek hatására folyamatosan lazult. Az utolsó rohamra október 12-13-án került sor.
Első nap az Ókapu bástyát támadták meg, melyet Mekcsey védett, majd a Földbástyát, végül pedig
a Bolyki-bástyát. A hadi eredmények nélküli nap után ismét a Földbástyát és a Bolyki-bástyát támadták.
A bécsi Burgban élt Ortelius német krónikaíró így számolt be az egri nők vitézségéről: „Az asszonyok
is kövekkel, forró vízzel és szurokkal rohannak a falakra, az ellenségben nagy kárt tesznek, s nem is
emberek ők, hanem dühös oroszlánok módjára viselkednek. Többek között egy asszony a leányával
együtt ott volt a bástyán harcoló férje mellett. Amikor a férﬁ puskagolyótól eltalálva holtan összerogyott,
nem temette el az asszony addig, amíg bosszút nem állt érte. Felkapta férje kardját és pajzsát, rövidesen
három törököt levágott… Egy másik asszony követ vitt a fején, hogy az ellenségre dobja, de fejét
szétlőtték. Ekkor a leánya kapta fel az édesanyja vérétől pirosló követ és a mélybe zúdította. Két török
halt szörnyen, másik kettő pedig megsebesült.” Az ostrom során a vár annyira megrongálódott, hogy
szinte már védhetetlen volt. A törökök mégis felhagytak a további támadással. Kara Ahmed fővezér
elhatározását nagyban befolyásolta a töméntelen hadinép ellátásának nehézsége éppúgy, mint a fellépő
pusztító járvány. A döntés meghozatalát mindezeken kívül a kiújuló perzsiai háborúskodás és az egyre
hűvösebbre forduló időjárás is előmozdította. Bél Mátyás, Eger és Heves megye történetírója csaknem
két évszázaddal később lejegyezte, hogy ”…. amikor a törökök a várost és a várat egyszerre ostrom
alá fogták, a város hamarosan elesett. Amikor magában a várban is megfogyatkozott a védők száma,
a várkapitány olyan fogadalmat vett ki a hős védőktől, hogy inkább együtt halnak meg, de Eger a
töröknek soha át nem adják. Szolimán végül is nem tudta bevenni Eger várát.”
Az október 13-i, utolsó sikertelen roham után az egyes hadtestek megkezdték az elvonulást. Október 17én Ahmed Belgrád felé, Ali basa pedig Buda irányába vezette seregeit. A győzelem Európa szerte óriási
szenzációt keltett. A 38 napig tartó ostrom során a törökök több mint 8000 ezer embert vesztettek,
a védők soraiban pedig Tinódi 300 halottról és 200 sebesültről számolt be. Az ostrom rettenetes károkat
okozott az erődítményben, de tudvalévő volt, hogy a harcnak nincs vége, a török előrenyomulást
megállítani nem, csak késleltetni lehet. Ezért Dobó a török elvonulása után azonnal munkához látott:
Tokajból élelmiszereket szállíttatott a várba, a leégett malmot helyreállíttatta, sőt az Eger patak mellé
új malmot is építtetett. Miután a vár újjáépítéséhez és helyreállításához sem a király, sem a felvidéki
vármegyék és városok semmilyen segítséget és támogatást nem nyújtottak, helyettesével Mekcsey
Istvánnal együtt 1552. november 25-én tisztségéről lemondott.
A vár újjáépítése
Dobó Istvánt a várkapitányi tisztségben rövid időre Mekcsey István, majd Bornemissza Gergely követte,
akik mindketten hősies résztvevői voltak az 1552. évi ostromnak. Bornemissza találékonyságával,
bizonyos tűzszerszámok megkonstruálásával is kitűnt a várvédők közül. A várkapitányi tisztség átvétele
után azonnal hozzáfogott a helyreállításhoz, melynek során a vár déli oldalán újjáépített egy bástyát,
amit róla neveztek el. Várkapitánysága rövid ideig tartott mivel 1554. október 17-én egy közelben
garázdálkodó török csapat ellen portyára indult. Az ütközetben fogságba esett. Alkudozások folytak
egy előkelő török fogoly és Bornemissza kicseréléséről, de miután ezek nem vezettek eredményre,
Bornemisszát 1554. november 3-án Konstantinápolyba hurcolták, ahol a következő évben a Jedikula
nevű börtönben Ahmed nagyvezér felakasztatta. Az egri vár helyreállítása ezt követően is tovább folyt.
Az anyagi fedezet megteremtésére a király több környező vármegye adóját és robotadóját rendelte erre
a célra, és elsőrendű olasz építészeket, köztük Paolo Mirandolát bízta meg a tervezői feladatokkal.
E tervek keretében érkezett az egri várba Pietro Ferrabosco, aki elkészítette a vár alaprajzát és javaslatot tett
annak korszerűsítésére. Megvalósításukra 1569-ben Ottavio Baldigara olasz várépítész érkezett Egerbe.
(Az olasz mesteremberek letelepedését is őrzi utcanév a városban.) Baldigara tervei arra alapozódtak,
hogy a várnak van egy hangsúlyozottan gyenge oldala, a keleti, ahol egy, a szomszédságában lévő
dombról teljesen áttekinthető úgy a külső, mint a belső vár területe.
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Emiatt volt szükség a két keleti fülesbástya megépítésére,
ezzel egyidejűleg a szentély-bástya eltüntetésére.
A bástyák emeletesek voltak, mindkét szinten egy-egy
ágyúteremmel, ahonnan keresztirányú tüzeléssel a két
bástya közötti hosszú falszakaszt lehetett védeni. Az
aknaﬁgyelő folyosók pedig annak meghatározásához
nyújtottak segítséget, hogy a támadók éppen melyik
falszakaszt próbálják meg felrobbantani. A súlyos
pénzhiány miatt azonban az építkezés csak akadozva
és rendkívül lassan haladt előre. Az, hogy Baldigara
tervei teljes egészében nem valósulhattak meg, a
tehetségtelen és gyengekezű várkapitányok egész
sorának is köszönhető. Közben a törökök egyik kis
várat foglalták el a másik után, ami annak árnyékát
is előrevetítette, hogy hamarosan Egerre is sor kerül.
Az 1596. évi támadáskor Nyáry Pál kapitány vezetésével
mintegy 7000 fő zsoldos katonából állt az egri vár védő
serege. Megpróbálták magát a várost is védeni, ezért
a polgári lakosságot előre kitelepítették. A támadás
javarészt a kelet felőli magaslatról érkezett, így a védők
saját bőrükön tapasztalhatták a Baldigara tervek teljes
megvalósulásának hiányát, s azt, hogy a fülesbástyákhoz
nem készültek el a megfelelő mellvédek. Ezért nem volt semmi fedezék vagy takarás az ott védekezők
számára. Hat nap után elsőként feladták a várost, de az erődítmény védelme is reménytelen volt.
A külső várat egyetlen rohammal foglalták el a törökök, s miután észrevették, hogy a belső vár kelet
felől nem támadható, új stratégiát választottak. Megkezdték a város felőli oldalon a délnyugati bástya
aláaknázását. A vár építésze az olasz származású Stella Kristóf önkéntesekkel leszállt az aknaﬁgyelő
folyosóba, hogy megállapítsa a robbantás várható helyét és irányát, ám azt későn találták meg, s az
előbb bekövetkező robbanás az ő, és 50 magyar vitéz életébe került. A vár más pontjain is robbantak
aknák, ezért sok zsoldos az ettől való félelmében egyre-másra megtagadta az engedelmességet.
A kapitány október 9-én tárgyalásokba kezdett a törökökkel, és 12-én már aláírták azt az egyezményt,
miszerint a vár feladása fejében a védősereg bántatlanul elvonulhat. Október 13-án történt meg az
átadás. Ez a szégyenletes tett méltatlan volt az 1552-es ostrom dicső védőire nézve. Nyáry Pál zsoldosai túl
könnyedén feladták a bevehetetlennek tartott erősséget. A török hitszegő módon a várvédők többségét
lemészárolta, akiknek meghagyta az életét, azokat pedig fogságba vetette.
A hódoltság kora
Eger török kézre kerülése után 91 évig az oszmán birodalom része és egy vilajetnek (közigazgatási egység)
központja lett. Kiterjedése igen nagy volt, melyhez öt kisebb közigazgatási egység (szandzsák) tartozott.
A vilajet élén a pasa állott, a szandzsák élén pedig a bég. A törökök azonnal sort kerítettek a vár
megerősítésére, ebből az időből maradt ránk a Török-kert néven ismert bástya, - a barbakán. A vár őrsége
vélhetőleg 1500 janicsárból és 1500 arab katonából állott. Az egri helyőrség azonban csak a Bocskai
felkelés idején jutott némi katonai szerephez. Az 1606-ban kötött bécsi és zsitvatoroki békeszerződés
után viszonylag nyugalmas időszak következett a város életére. Erről a korszakról viszonylag keveset
tudunk. A leghasználtabb forrás, amelyből a törökkori Egerről magunknak képet alkothatunk, Evlia
Cselebi török világutazó írása, kinek szavait nagyon óvatosan kell kezelni, mert gazdag fantáziájával a
török birodalom nagyságának és szépségének ecsetelésekor sokszor hatalmas túlzásokba esett. Az ő
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leírásában is olvasható, hogy a várost óriási szőlőterületek
veszik körül, amiből az látható, hogy a hódoltság
korában is voltak itt szőlők. A lakosság annak ellenére
termesztette, hogy a törökök a bort nem fogyasztották,
de gyümölcsként nagyon kedvelték. A törökök
nem törekedtek arra, hogy a meghódított területek
lakosságát teljesen elpusztítsák, hiszen érdekében állott
a terület adózóképességének fenntartása. A lakosság
mégis nagyszámban menekült el a hódítók elől. Nem
törekedtek arra sem, hogy az általuk hitetlennek tartott
keresztényeket a „gyaurokat” saját vallásukra áttérítsék,
mivel hitük szerint a gyaurok eleve ki vannak zárva az
üdvösségből, s ebben nem kívántak velük osztozkodni.
Az is magyarázatra szorul, hogy elvonulásuk után a
hódoltsági területeken miért hagytak maguk után olyan
kevés építészeti emléket, amelyek szinte mindegyike
kizárólag a kultuszhoz kapcsolódik. A magyarázat a
török nagybirtokrendszer mibenlétében keresendő.
A középkori Törökország és a terjeszkedő iszlám teljesen
katonai jelleget öltött, ezért a birtokadományok is a
kiemelkedő haditettek után jártak. A használó halála után
azokat nem örökölhették az utódok, hanem visszaszállt
a szultánra, aki azt hasonló módon újból eladományozta. Ennek következtében senki sem volt érdekelt
az általa birtokolt terület fejlesztésében, nagyobb építkezések megvalósításában, sokkal inkább abban,
hogy a hosszabb-rövidebb tulajdonlás időtartama alatt a lehető legnagyobb hasznot húzza a birtokból.
Így a meghódított területeken általában csak mecseteket, minareteket, fürdőket építettek, sőt templomaikat is
többnyire a korábbi keresztény templomok átalakításával rendezték be. Ezzel magyarázható, hogy 91 éves
egri tartózkodásuk nyomát mindössze két fürdő maradványai, a minaret (amely az 1847-ben lebontott
Kethüdá dzsámihoz tartozott), az említett bástya és néhány épület őrzi. Ezen épületek egyike a vár bejáratának
közelében a Dobó utcában álló ház, amelyről tudjuk, hogy a török időkben dervisiskola működött benne.
A törökök használták ki elsőként azokat a melegvizű forrásokat, amelyek az Eger-patak mellett törtek fel a
föld alól, s amelyikre 1617-ben Arnaut pasa idején épített nagyobb kaplidzsájukat (nyolcszögletű medencével
ellátott fürdő) telepítették. Ez a fürdő az 1980-as években rekonstruálásra került. (Ma a reumakórház
részét képezi.) Egyébként a törökök kétféle fürdőt építettek: a gyógyhatású vizekre alapozott kaplidzsá-t,
vagy ilidzsé-t, illetve a gőzfürdőként használt ún. hamam-ot. Egerben mindkét fürdőtípus megtalálható.
A hamam egyik magyarországi szép példája az egri Valide Szultána női gőzfürdő, amely a vár bejáratánál
épült. Sajnos az épület pénz hiányában nem került rekonstruálásra, ezért ma csupán a romjai láthatóak.
A város visszafoglalására viszonylag későn került sor. A császári csapatok 1686. szeptember 2-án foglalták
vissza Budát. Győzelmük után felvetődött Eger visszafoglalásának gondolata is, mégis előbb Szolnok és
Szeged mellett döntöttek. Csak ez után következett Eger, s mint azt már említettük, az esemény végpontjára
– a vár átadására – 1687. december 17-én került sor. A várat Giovanni Doria olasz tábornok, Koháry István
tábornok és Vécsey Sándor ajnácskői kapitány vették körül. A védőket teljesen elzárták a külvilágtól, melyet
azok a kialakult tarthatatlan helyzet következtében feladtak.
A török veszély elmúltával a bécsi udvari haditanács 1702-ben elrendelte 18 magyarországi vár, köztük
az egri megsemmisítését. Ennek értelmében a bástyákat, falakat, tornyokat leromboltatták, az árkokat
és üregeket pedig be kellett temetni. Elsőként a külső várat rombolták le, de szerencsére hamarosan
elfogyott az erre a célra fordítható pénz, így a Rákóczi szabadságharc idején a megmaradt belső vár is
fontossá vált. A szabadságharc bukása után, a XVIII. századi nagy építkezések alkalmával azután nem
egy jelentős egri épület a vár köveiből épült.

Eger a kései feudalizmus korában
Miután Eger felszabadult a török hódoltság alól a vár és a várhoz tartozó birtokok a kincstár új
szerzeményét jelentette. Lassan megindult a betelepülés folyamata. Az első lakosok között voltak
azok a török családok, kiknek letelepülését a vár átadásnak alku-feltételeiben rögzítették. Ez kb. 300
személyt jelentett. Őket követték a végvári katonák, egyházi személyek, német és magyar mesterek,
nemesek, parasztok, rácok. A szerbek betelepülése Egerbe minden valószínűsé szerint a XVI. század
utolsó éveiben zajlott, közvetlenül azután, hogy a törökök elfoglalták Eger. Az 1693-as összeírás már
633 rácot emleget Egerben, papjaik és szerzeteseik száma ekkor 10 volt. Ezt a nagy lélekszámot az
magyarázza, hogy az 1690-es évek elején Csernovics Arzén pátriárka vezetésével kb. 30.000 szerb
menekült Magyarországra, akik az ország különböző pontjain telepedtek le. Hosszú évtizedeken
keresztül fontos szerepet játszottak az egri bor külföldi, elsősorban lengyelországi értékesítésében.
Néha görögök néven is szerepeltek, ez azonban elsősorban felekezeti kategória volt. Szép számmal
akadtak közöttük tényleges görög nemzetiségűek is, kiknek itteni jelenléte azzal magyarázható, hogy a
pozserováci békeszerződés értelmében török alattvalójú kereskedők – köztük a görögök is – jelentős
vámkedvezményeket élveztek. (A görögök emlékét is őrzi utcanév a városban.) A rácok nagy számára
jellemző, hogy a XVIII. század végére uralkodói engedéllyel templomot is sikerült felépíteniük, melyet
Szent Miklós-püspök tiszteletére szenteltek. A templom mai napig használt közkeletű neve – annak
ellenére, hogy napjainkra ez a felekezet Egerben már kihalt – Ráctemplom.
Említést nyert már az is, hogy I. Lipót 1688 augusztusában szabad királyi várossá nyilvánította
Eger, mely tény kiváltotta a katolikus egyház tiltakozását. A Kassán élő Fenessy György püspök és a
Jászón élő káptalan, (akik a török terjeszkedés és a protestantizmus térhódítása miatt tették át több
mint egy évszázada székhelyüket a Felvidékre) nem nyugodtak ebbe bele. 1694-ben a püspöknek
sikerült kiegyeznie a kincstárral, mire az uralkodó visszavonta Eger városától az akkor már általa is
ideiglenesnek nevezett privilégiumokat, és visszaállította Eger püspökének birtokjogát. A királyi parancs
pedig biztosította azon polgároknak a szabad költözés jogát, akik a megváltozott jogi helyzetben nem
kívántak a városban maradni. Fenessy püspök címeréből alakult ki a város címere, két benne lévő motívum,
az egyszarvú és a napkorong
felhasználásával. Másfél évszázadon
a város és a püspök közötti megállapodás, az ún. „Fenessy-egyezmény” volt az a jogforrás, amely
Eger életét meghatározta. A mezővárosi polgár, jogi helyzete
alapján az adott korszakban a
polgár és a jobbágy között helyezkedett el. A megállapodás a szabad királyi városokéhoz hasonló
privilégiumokat biztosított a lakosság számára, de voltak bizonyos
megszorítások a földesúri jogok
érvényesítése érdekében.
A belvárost fallal vették körül, és
magisztrátus irányította életét, ám
a főbírót mindig a püspök által
kijelölt három személy közül kellett
választani.
A földesúrnak és a két vármegyének
járó adókat nem fejenként, hanem

egy összegben ﬁzette a város, ami szintén jelentős kedvezménynek számított. Ám az egyezmény hatálya
csak a fallal körülvett belváros lakóira terjedt ki, a falon kívüli külvárosok, úgynevezett hóstyák (a német
Hochstadt = előváros szóból) lakói a zsellérekével azonos jogállásúak voltak. Többnyire a polgárok és
egyháziak szőlejében végzett bérmunkából éltek, de nekik maguknak is voltak szőlőik.
A földesúri joghatóságot a káptalan nevében is a püspök gyakorolta mind a belváros, mind a hóstyák
népe fölött, elvileg azonban a város borsodi, vagyis patakon túli része a káptalané, a hevesi, vagyis
patakon inneni része pedig a püspöké volt. A XVIII. század folyamán kialakult már az egész belváros,
a Maklári és a Hatvani hóstyák egy része. A Maklári hóstya az Egerrel szomszédos Almagyar községből
alakult ki. Később létrejött külvárosok: a Felnémeti és Cifra hóstyák, valamint a Sánc. A városfal a
XIX. század 3-4. évtizedéig állott. Kapui a következők voltak: Maklári-, Hatvani-, Cifra- és Szent
Miklós- (Rác-).
A városi közigazgatás élén a főbíró állott, akit a püspök által kijelölt három személy közül választottak, és
akit a püspök erősített meg hivatalában. Ekkor még a közigazgatás nem vált el az igazságszolgáltatástól,
így ebben a tekintetben is a város első embere volt. A magisztrátus, vagyis tanács hatáskörébe tartozott
az iparrendészet, a piacfelügyelet, az egészségügy, a gyámügy, a tűzrendészet és a közbiztonság.
Városunk közigazgatásában találkozunk egy igen ritka tisztséggel, ez a fertálymesterség. A szó a német
Viertel = negyed kifejezésből ered, és az a magyarázata, hogy a negyedekre (hóstyákra) osztott város
minden negyedének élén állott egy fertálymester, aki ügyelt a városrész rendjére. 1713-ban a városban
még csak négy negyed volt, száz év múlva, 1823-ban azonban már 12 fertálymestere volt Egernek.
A fertálymesterség a XVIII. században még nem volt ﬁzetéses tisztség, nem is voltak túlzottan
megbecsült tisztségviselők. A hivatalos iratok, idézések, adóintő cédulák kihordói voltak, és ügyeltek
a közrendre, tűzbiztonságra, ellenőrizték a városba érkező idegeneket. Az új fertálymesterek évente
február 9-én, Szent Apollónia napján foglalták el hivatalukat, eleinte a magisztrátus jelölte ki őket,
később a negyedek maguk választották őket a köztiszteletben álló tisztes, vallásos polgárok sorából.
Ettől kezdve nagyobb lett a megbecsültségük is.
A vallási megoszlásból kitűnik, hogy 59 „újkeresztény” (megkeresztelkedett török) és 40 rác kereskedő
is volt a városban. Egyes számítások szerint 1700 körül mintegy 800 adóﬁzetésre kötelezhető polgára
volt Egernek, és tekintettel arra, hogy az egyháziak és az egyházi szolgálatban álló világiak nem
adóztak, összesen kb. ötezerre tehető a korabeli Eger lakossága. Némi visszaesést jelentett, hogy 1708ban itt is felütötte a fejét a pestisjárvány, amelynek emlékét őrzi a Szent Rókus fogadalmi kápolna, Eger
egyik legrégibb műemlék épülete.
Az 1720-ban készített összeírás 1535 adóﬁzetőt számolt össze, ami, ﬁgyelembe véve a családtagokat és
egyéb nem adózó személyeket, azt jelenti, hogy ekkor már 8000 körül volt a lélekszám. Az 1845/46-os
katonai célú (hadiadó) összeírás szerint már a 20000 főt is meghaladta a lakosság száma. Ettől kezdve
egy évszázadra lelassult a népességnövekedés és csak a második világháború után tapasztalunk jelentős
növekményt, 1990 táján már megközelítette a 60 000 főt.
A városnak igen sok gondot okozott, hogy két vármegye területén feküdt, és mindkét vármegye gondosan
ügyelt arra, hogy megőrizze fennhatóságát a város fölött. Nem beszélve ennek következményéről, a
kettős adóztatásról. 1725-ben a magisztrátusnak sikerült elérnie, hogy III. Károly kivonta a város
patakon túli részét Borsod vármegye felügyelete alól.
A város a XVIII. század folyamán szüntelen küzdelmet folytatott azért, hogy a szabad királyi városok
sorába jusson. Ezek a törekvések különösképpen erősek voltak Barkóczy Ferenc püspöksége idején, és
később, 1783-ban, Eszterházy Károly püspök alatt. Eszterházy tiltakozott II. József türelmi rendelete
miatt, mire az uralkodó haragjában felmentette a püspököt örökös főispáni tisztéből. Ezt a villongást
kihasználta a lakosság és bepanaszolták a püspököt az uralkodónál, aki 1789-ben kelt válaszában
megígérte a lakosságnak a hőn óhajtott rangemelést. A következő esztendőben bekövetkezett halála
miatt azonban erre már nem kerülhetett sor. A városi elöljáróság legközelebb 1812-ben fordult
kérelmével az országgyűléshez. Ekkor Eger már húszezres lélekszámú város volt, a rangemeléstől a
gazdaság fellendülését és a lélekszám nagyobb arányú növekedését várták.
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1807-ben Eger mindkét részét Heves
megyéhez csatolták, és a vármegyei
követek az 181l-es és az 1825-ös
országgyűlésre is azt az utasítást
kapták, hogy ott a rangemelés ellen
szavazzanak.
Az 1830-as években már a reformokért küzdő nemesség is
felkarolta a szabad királyi városi
rang ügyét, a megyei ellenzék egyik
vezéralakja, Csiky Sándor is síkra
szállt a város jogaiért.
Végül az 1848-as XXIV. tc. értelmében a város addigi jogállásától
függetlenül a rendezett tanácsú
városok sorába került. Az 1849.
június 9-i közgyűlésen Rózsa Károly
személyében polgármestert állítottak
a város élére, ezzel a közigazgatás
véglegesen elvált az igazságszolgáltatástól, amelynek élére a főbíró került. Eger város első országgyűlési
képviselője Csiky Sándor lett.
Az 1848/49-es események Egert is érintették. A kápolnai csata előestéjén, 1849 februárjában Egerben
tartózkodott Dembinszky, Görgey és Klapka, március 31-én pedig a tavaszi hadjárattal kapcsolatos
toborzó körútján Kossuth érkezett Egerbe, akit az itteniek kitörő lelkesedéssel fogadtak. Egri kötődése
volt Knézich Károlynak, a szabadságharc vértanú tábornokának is, akinek felesége Kapitány Katalin
egri leány volt, de egri születésű volt Lenkey János tábornok, aki az aradi várbörtönben halt meg 1850ben. A fogságban megőrült, ezért a halálos ítéletet nem tudták rajta végrehajtani. Sírja a Kisasszonytemetőben található.
4. Püspökök, érsekek a városért, alkotók és alkotások rövid ismertetése
Elsőként az 1699-ben kinevezett Telekessy István püspök érkezett a székvárosba. Telekessy jelentős
adományokkal támogatta a jezsuita atyákat, hiszen amikor ideérkezett, hajléka nem lévén náluk
kapott szállást. A jezsuiták ekkorra már megnyitották gimnáziumukat, amit egészen 1773-ig, a rend
feloszlatásáig működtettek, s amit a rendházzal és a templommal együtt később a ciszterciek vettek
át. Az idős főpap sokat tett a törökök által elnéptelenített és lerombolt egyházmegye és székhelye
újjáépítéséért. A súlyos paphiány miatt 1705-ben megnyitotta az egri szemináriumot, valamint
helyreállítatta a megrongálódott templomokat, de újakat is építtetett. 1700-1708 között kijavíttatta
a Szent Mihály plébániatemplomot, amely ettől kezdve püspöki székesegyházként működött, és
megkezdte a városban egy püspöki rezidencia építtetését is. Telekessy adott engedélyt a káptalan
tagjainak, hogy házaikat az egykori romos épületek helyett a mai Kossuth Lajos utcában építsék fel.
A Rákóczi fejedelem által vezetett szabadságharc idején a város védelmét az idős püspök vezette. Miután
megállapodás szerint 1704-ben a kurucok bevonultak Egerbe, a püspök kész volt a szabadságharc
támogatására. Maga Rákóczi 1704 februárjában érkezett Egerbe, és itteni tartózkodása során a
főpásztor atyai jó barátja lett. Művelődéstörténeti szempontból nagyon fontos, hogy 1705 tavaszán
egri keltezéssel jelent meg az első magyar hírlap a „Mercurius Hungaricus”, melynek fő feladata az volt,
hogy a külföldi közvéleményt tájékoztassa a felkelés eseményeiről. 1705 szeptemberében Telekessy
a szécsényi országgyűlésnek is aktív résztvevője volt, ahol a rendek Rákóczit vezérlő fejedelmükké
választották. A fejedelmi esküt Rákóczi az ő kezébe tette le, azonban ennek ellenére sem sikerült a vezérlő
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fejedelemnél elérnie azt, hogy a jezsuiták a városban maradhassanak. Az 1707-es ónodi országgyűlésen
a püspök elsőként írta alá a Habsburg-ház trónfosztását. Telekessy 1715-ben bekövetkezett halála
után gróf Erdődy Gábor lett Eger püspöke. Ő is kulcskérdésként kezelte az egri szeminárium
ügyét. Erdődy nevéhez fűződik az irgalmasok és a trinitáriusok Egerben való letelepítése.
Az irgalmasok támogatásával, illetve a kórház létesítésével a XVIII. századi egészségügy egyik úttörőjének
nevezhetjük. 1726-ra a Szent Mihály templom helyén felépíttette a város új barokk katedrálisát.
A kor egyik neves építészével, Giovanni Battista Carlonéval pedig megépíttette a püspöki
rezidenciát. Vikáriusa, Foglár György alapította a jogi iskolát, a Collegium Iuridicum Foglarianumot.
1744-ben bekövetkezett halála után gróf Barkóczy Ferenc követte őt a püspöki székben, akit
Mária Terézia 34 éves korában nevezett ki egri püspökké és Heves és Külső-Szolnok vármegyék
főispánjává. Főpapi méltóságában XlV. Benedek pápa erősítette meg. Barkóczy megreformálta a
szemináriumi oktatást. A hittudományi főiskola új, 1754-ben általa készített tanterve a Reformatio
Scholae Episcopalis Agriensis volt, melyben megemelte a képzési időt. Tőle származik az egyetem
alapításának terve is. 1755-ben a Collegium Iuridicum Foglarianum épületében meg is kezdte
a bölcselet oktatását. Barkóczy nevéhez fűződik az 1755-ben történt püspöki nyomda alapítása is,
amelynek termékei Európa-szerte ismertek voltak. Bőkezűen támogatta a minoriták templomának
építését. Mint főispán 1749-1756 között Gerl Mátyás tervei alapján megépíttette a vármegyeházát,
mert a püspöki palota szűkösnek bizonyult megyegyűlések számára. Az ő meghívására érkezett
Würzburgból Egerbe és telepedett le családjával a városban Fazola Henrik a híres vasműves, aki
művészi kivitelben ekkor készítette el az épülő megyeháza lakatosmunkáit. Ezek a munkák ma
is a város kivételes műértékei közé tartoznak. (Külön érdeklődésre tarthat számot a bejárati kapu
fölött található félköríves kovácsoltvas-munka, valamint a csodálatos díszítésű híres-nevezetes két
oldalkapu.) 1761-ben Barkóczyt Mária Terézia az esztergomi érsekség élére nevezte ki. Utódja
gróf Eszterházy Károly lett, akit a királynő 1761. október 10-én nevezett ki egri püspökké. Az ő
nevéhez fűződik Barkóczy grandiózus tervének, az universitas épületének megvalósítása.(1762-82)
Az egyetemet négyfakultásosra tervezte, a teológia, a ﬁlozóﬁa, a jogtudomány és az orvostudomány
oktatását kívánta itt megszervezni. Elődje már terveket is készíttetett Gerl József építésszel, ő azonban
néhány hónapos együttműködés után Fellner Jakabbal folytatta a munkát, akivel már korábban
is kapcsolatban állt. Elkészíttette a nagyszerű épületet, megvásárolta a szükséges felszereléseket.
Mindenekelőtt ragyogó könyvtárat létesített, amelyet 1793-ban adtak át rendeltetésének. Gondja
volt az épület művészi kidíszítésére, kitűnő festőket alkalmazott. A könyvtár freskóját Zach József
és Kracker János Lukács (1778), a dísztermét Franz Sigrist (1781), a kápolnáét pedig Franz Anton
Maulbertsch (1793) festette. A csillagvizsgálót Hell Miksa tervezte, míg a könyvtár bútorzatát Lotter
Tamás egri asztalosmester készítette.
könyvállványokon lévő reliefek Halblechner Vencel munkái. A híres győri kályhásmester, Mágner
Károly szállította a cserépkályhákat. Az egyetem működéséhez szükséges uralkodói engedélyt
azonban annak ellenére nem kapta meg, hogy az ő nevéhez fűződik az első magyar orvosi iskola
felállítása is. Az oktatást Markhot Ferenc megyei főorvossal 1769. november 25-én szervezték meg
a Schola Medicinalis Agriensis-ben az irgalmas rendiek kórházában. Az intézmény csak 1774-ig
működhetett, mivel nem kapták meg a doktoráltatás jogát, így jelentkezők hiányában be kellett
zárni. Eszterházy nevéhez fűződik még az Érsekkert díszkertté alakítása, s a Szeminárium épületének
és a püspöki rezidencia bővítése. Ő építtette az Eger-patak árvizeit megakadályozó völgyzáró gátat
is, amely hatalmas hídszerű építmény volt. Eszterházy egyik legnagyobb tervét, az új katedrális
építését 1799-ben bekövetkezett halála miatt már nem tudta megvalósítani. Ó volt Eger utolsó
püspöke. Eszterházy halála után újra napirendre került egy régebbi terv, a hatalmas kiterjedésű
egri egyházmegye felosztása. 1804-ben VII. Pius pápa az egri püspökség területéből kialakította a
kassai és a szatmári püspökségeket, az egrit pedig érseki és metropolitai rangra emelte, ami azt jelenti,
hogy az érsekség joghatósága más egyházmegyékre is kiterjed. Ezek a rozsnyói, a szatmári, szepesi
és a kassai püspökségek voltak.

Első egri érsekké 1804-ben Fuchs Ferencet nevezték ki. Rövid egyházfősége alatt legfőbb tevékenysége
az újonnan alakult főegyházmegye megszervezése volt. Rendkívüli szociális érzékenységgel rendelkezett,
amit az is bizonyít, hogy nagyon sok áldozatot hozott a szegénység és a nyomor felszámolása érdekében,
végrendeletében pedig mindenét a szegény papokra és tanítókra hagyta. 1807-ben bekövetkezett
halála után báró Fischer István követte őt az érseki székben. Ót is mindenekelőtt nagylelkűsége
tette emlékezetessé a főegyházmegye élén. Jelentős összeggel támogatta az Érseki Joglíceumot, a város
szegényeit, a többszöri árvízzel sújtott lakosságot, a nyomorúsággal küszködő papokat és tanítókat.
1822. július 4-én bekövetkezett halálától kezdve öt évig betöltetlen volt az egri érseki szék.
Pyrker János László velencei pátriárkát 1827-ben nevezték ki a főegyházmegye ordináriusává.
Világi tanulmányai befejeztével rövid ideig hivatalnok volt, majd 20 éves korában belépett a lilienfeldi
ciszterci kolostorba. 1812-ben apáttá választották, 1819-ben pedig püspökké szentelték és a szepesi
egyházmegye élére állították. 1820-ban 1. Ferenc velencei pátriárkává nevezte ki.
Velencébe érkezése után az itteni érseki palotához egy új szárnyat emeltetett, a délit, amelyben
képtárát is elhelyezte. Egri érsekké történt kinevezése után serény munkához látott. Megalapította
az egri rajziskolát, hogy elősegítse az iparostanoncok szakmai képzését. Joó János, a rajziskola alapító
igazgatója volt az első egri folyóirat, a Hétilapok alapítója. 1828-ban a Líceum épületében nyitotta meg
az első magyar nyelvű tanítóképzőt, mert észrevette, hogy az elemi iskolákban többnyire műveletlen
és képzetlen tanítókra van bízva az ifjúság nevelése. Székvárosában város szépítő bizottságot hozott
létre, hogy a városbeli építkezéseket ellenőrizni lehessen és az utcák rendezettebb küllemmel bírjanak.
Létrehozott egy egyesületet, az Egri Cassinoi Tarsaságot, amely birtokba vette és működtette az 1834ben, a reformtörekvések során az egykori Spetz-házban létesített Kaszinót.
Megteremtette az egri gyógyfürdő alapjait, amikor Arnaut-pasa fürdőjének forrására klasszicista
stílusban egy az akkori igényeknek megfelelő, modern fürdőt építtetett, s alkalmazta Fejes Mihály
személyében az első fürdőorvost. Ö volt az egri vár kultuszának megalapozója is. Parkosíttatta a
várat, a régi székesegyház egyik gótikus pillérére felállíttatta a Marco Casagrande olasz művész által
készített Szent István szobrot, a Setét-kapuban pedig elhelyeztette Dobó István síremlékét, amely a
Dobó család temetkezési helyéről a ruszkai templomból került az egri várba. Az ő kezdeményezésére
létesült a várbeli Kálvária is. A Velencében eltöltött évek alatt jelentős, jórészt a velencei festőiskola
művészeitől származó képgyűjteményre tett szert, melyet később Egerbe is magával hozott. Amikor az
1836 májusában berekesztett országgyűlés egyik utolsó ülésén az összegyűlt rendek 500 000 forintot
szavaztak meg a Pesten felállítandó Nemzeti Múzeumra, akkor a pátriárka érsek fölállt, és gyűjteményét
odaajándékozta a létesítendő múzeumnak. Pyrker később még mintegy ötven képpel egészítette ki az
adományt. Miután a Nemzeti Múzeum csak évek múlva épült fel, az érsek ideiglenesen Egerben
állíttatta ki a műveket, így esett meg, hogy a Nemzeti Múzeum képtára először a városban volt látható.
Kezdettől fogva foglalkoztatta egy új katedrális építtetése, mert megítélése szerint ide érkezésekor
"az egri érseki templom alig különbözött egy falusi templomtól". A tervezést Hild József a kor neves
építésze, a művészi díszítést többek között az Itáliából érkezett Marco Casagrande szobrászművész
végezte. Az új székesegyház mindössze négy év alatt felépült, felszentelésére 1847. május 7-én került sor.
I. István király uralkodása óta a város életében nagyobb szabású építkezés Eszterházy püspök és Pyrker
érsek tevékenysége folytán bontakozott ki. A város kiépülése alig több mint fél évszázad alatt a XVIII.
század második felében ment végbe, ami szinte példa nélküli a magyar városok történetében. Nemcsak
hatalmas középületek, mint amilyen az egyetemnek szánt Líceum, amely Magyarország legjelentősebb
copf-stílusú műemléke, nemcsak a minorita templom, melyet joggal tartanak a legszebb hazai barokk
templomnak, hanem kisebb házak egész sora, sőt az ún. „Civitas Carolina”, (Károlyváros) vagyis egy
egész városrész is ezekben az időkben épült. Pompás változatosságában a valamennyi magyar várost
felülmúló XVIII. századi városképet a barokk nem önállóan, hanem a copf-stílussal karöltve hozta létre.
A klasszicizmus emlékei gyérek, a székesegyház kivételével nem jelentősek. Viszonylag kevesen tudják,
hogy Pyrker érsek nemcsak a képzőművészetekben volt járatos, hanem maga is művész volt, mégpedig

költő, számtalan német nyelvű lírikus
és epikus költemény szerzője. 1847-ben
bekövetkezett halála után V. Ferdinánd
Lonovics Józsefet nevezte ki érsekké,
ő azonban az 1848/49-es események
miatt sohasem foglalta el az egri
főpásztori széket. Alakját elsősorban
az tette híressé, hogy Széchenyi István
személyes jó barátja volt, többek között
ezért a szabadságharc bukása után
a győztes hatalom lemondatta. Még
korábbi csanádi püspöki székétől is
megfosztották. Miután néhány évig
üres volt az egri érseki szék, 1851. január
19-én Bartakovics Bélát iktatták be a
főpapi tisztségbe.
5. A polgárosodás útján (1848-1920)
Az 1848-as polgári átalakulás,
valamint a Bartakovics Béla érsekkel
történt megegyezés új fejezetet
nyitott a város életében. Megszűntek
a földesúri szolgáltatások, a város
határában lévő szőlők saját tulajdonba
kerültek és az egyébként polgárias város
jogi értelemben is ebbe a kategóriába került. Ehhez nagyban hozzájárult az érsek tevékenysége,
a tudomány, az oktatás és a kultúra iránti elkötelezettsége. Megalapítója és gyarapítója volt az
Érseki Líceumi Gyűjteménynek, amely a város első múzeumi kiállítása volt és a Líceum épületének
első emeleti termeiben nyert elhelyezést. A plébániákról begyűjtötte a régi könyveket és iratokat
és a Főegyházmegyei Könyvtárban helyezte el azokat. Saját könyvtárából öt és félezer kötetet
ajándékozott a könyvtárnak, melynek állományát új kiadványokkal folyamatosan gyarapította.
Ő vásárolta meg a könyvtár számára Mikes Kelemen törökországi leveleit is.
Különösen sok gondot fordított az oktatásügy fejlesztésére. 1851-ben megalapította az Egri
Főegyházmegyei Tanfelügyelőséget, 1852-ben ide telepítette az Angolkisasszonyok rendjét,
kiknek segítségével megoldotta a leányok oktatásának és nevelésének problémáját. 1861-ben pedig
bécsi hozzájárulás nélkül újraindította a jogakadémiát. Tárkányi Béla pap-költővel elvégeztette a
Káldy-féle bibliafordítás korszerűsítését. A Líceum épületében nyomda és a Pyrker által alapított
tanítóképző is működött. 1882-ben itt szerzett tanítói diplomát a később a városban letelepedett
nagy magyar író, - Gárdonyi Géza. Egerben töltötte élete nagy részét a gyöngyösi születésű Zalár
József költő, aki előbb Heves megye főjegyzője, majd alispánja volt. Az iskolai hálózat a század végén
tovább bővült olyan intézményekkel, mint az 1883-ban alapított iparostanonc iskola, a jezsuiták
régi gimnáziumában 1890-ben létesített alreáliskola, amely reálgimnáziummá fejlődött, vagy a
siketnémák 1901-ben alapított egri intézete. Fokozatosan bővült az angolkisasszonyok intézete is,
a felső leányiskola mellett gimnázium, polgári és tanítóképző is helyet kapott az intézményben.
Az iskolavárosi jelleg megerősödése azért is fontos, mert jelentős számú tudós tanár telepedett
meg Egerben, és az ő hírnevüket öregbítették a ciszterciek Szent Bernát Gimnáziumában tanító
szerzetesek is.
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A század végén Egerben élt és alkotott Kovács Mihály festőművész, aki az egri főegyházmegye területén
több oltárképet festett. 1892-ben bekövetkezett halála után özvegye az Érseki Líceumi Múzeumnak
ajándékozta 128 festményét, amelyek többsége olasz, spanyol, németalföldi mesterek műveinek
másolata. Tősgyökeres polgári családok erősödtek meg a városban, akiknek elődei még a török alóli
felszabadulás utáni betelepedőkkel érkeztek, és akiknek leszármazottai a századfordulóra a város
legtekintélyesebb polgárai lettek.
A város szinte töretlen fejlődését ebben a korszakban több természeti csapás hátráltatta. Az időről
időre megismétlődő jókora tűzvészek és árvizek közül a legnagyobb csapást az 1878. augusztus 31-i
árvíz jelentette Egerben, amikor az Eger-patak vízgyűjtő területére és a városra olyan felhőszakadás
zúdult, hogy az Eszterházy püspök által a város északi határán építtetett védmű nem bírta a
hatalmas víznyomást, és az összeomló gát mögött felgyülemlett víztömeg egyszerre ömlött a városra.
A katasztrófa több halálos áldozatot is követelt. A belvárosban néhány helyen márványtáblák jelzik a
vízszintet és a szörnyű tragédia emlékét. Eger gazdasági életére örökre emlékezetes csapást mért a XIX.
század végén egész Európán végigsöprő ﬁloxérajárvány is, amely elpusztította a város határában lévő
csaknem összes szőlőt, megfosztva megélhetési lehetőségétől az egri polgárok és gazdák sokaságát.
A ﬁloxéra - szőlőgyökértetű nevű kártevő - eleinte csak Észak-Amerikában volt honos, de ott nem
okozott károkat, mivel ott a természetes szelekció folytán csak azok a fajták maradtak meg, amelyek
ellenállóak voltak vele szemben. A kórokozót 1860-ban szőlővesszőkkel hurcolták be Franciaországba,
melyet csak évek múltán vették észre, mivel a gyökereket károsítja. A járvány terjedését semmilyen
óvintézkedéssel sem tudták megakadályozni, így gyakorlatilag egész Európában megsemmisítette a
szőlőket. A kórokozó Egerben 1886-ban jelent meg, mellyel szemben nem volt semmilyen hatásos
ellenszer. Próbálkoztak a szénkéneges irtással, a vízzel való elárasztással, de mindez eredménytelennek
bizonyult. A megoldás az elpusztult szőlők újratelepítése volt, amit kétféleképpen lehetett végrehajtani:
vagy olyan fajtákat telepítettek, amelyek eleve ellenálltak a ﬁloxérának, vagy a már kedvelt és ismert
fajtákat ellenálló amerikai vadalanyokba kellett oltani. A módosabb egri szőlőbirtokosok között volt
Szederkényi Nándor, Eger város országgyűlési képviselője, Eger és Heves megye történetírója, aki
fáradtságot nem ismerve végezte a védekezéssel és az újratelepítéssel kapcsolatos felvilágosító munkáját.
A legnagyobb szőlőbirtokos, Grőber Ferenc kísérleti telepet létesített annak érdekében, hogy az Egri
bikavér összetevőit megmentse a végső pusztulástól. Sajnos a veszteség gyakorlatilag teljes volt, Eger
határának 4145 hold szőlőterületéből mindössze 422 holdat sikerült megmenteni. A pusztulás 93,5%os volt. Ez a csapás Egernek csaknem
mind a 22 000 lakóját érintette.
Városunkban a polgári átalakulással
járó, a termelési viszonyokban beálló
változás csak nagyon lassan ment
végbe. Itt a céhek megszűnése is
csak igen hosszadalmasan, rengeteg
ellenállástól kísérve zajlott. Az
ipar vagy iparszerű termelés csak
nyomokban volt megtalálható, amely
főleg az élelmiszer-feldolgozással
volt összefüggésben. (cukorgyár,
szeszgyár, keményítőgyár, malom.)
Fejlődést és az ipar számára
vonzerőt jelentett, amikor 1894ben bevezették a villanyvilágítást.
Ennek eredményeként két nagyobb
üzem létesült a városban: 1893-ban
az Épület- és Bútorvasalási Gyár,
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(később Lakatosárugyár) és 1894-ben a Dohánygyár. A kettő együtt kb. ezer embernek biztosított
munkát. A lassú iparosodás legfőbb oka az volt, hogy Egert elkerülték azok a fő közlekedési útvonalak,
amelyek éppen az adott korszakban épültek ki. Ezek az út és a vasút. Ez megnehezítette a nyersanyagés az áruszállítást. A gyér ipar és a válságban lévő mezőgazdaság mellett a közhivatalok biztosították
a legtöbb munkalehetőséget, jelentős számú köztisztviselő és közalkalmazott dolgozott már ekkor
is Egerben, hiszen egyrészt a megyei közigazgatás központja volt, másrészt számos középiskola,
jogakadémia, tanítóképzők, hittudományi főiskola, két kórház működött itt, ezért mind az oktatás,
mind a betegellátás tekintetében az egész megyére kisugárzó vonzereje volt. A város amúgy virágzó
kulturális életét előnyösen befolyásolta, hogy a századfordulón két országos hírnevű író is élt és
dolgozott Egerben, Gárdonyi Géza és az 1863-ban itt született Bródy Sándor. Gárdonyi itt írta
legnagyobb regényeit, az Egri csillagokat, az Isten rabjait és A láthatatlan embert. Az Egri csillagok
nemcsak mint irodalmi alkotás volt kiemelkedő, hanem Gárdonyi regényének köszönhetően az egri
vár kultuszának ugrásszerű megnövekedése és világra szóló hírneve is. A színházi életet élénkítette,
amikor 1904-ben felépült és átadásra került az állandó kőszínház. Az új színházépület a Szarvas
laktanya és a Kaszínó nagytermét váltotta fel. A város vezetősége már a XIX. század második felében
felismerte, hogy az időközben korszerűtlenné vált érseki fürdők felújításával, úszómedence építésével és
a téli fürdőzés lehetőségének biztosításával az egri gyógyfürdők a meglévőnél sokkal nagyobb hírnévre
tehetnének szert, melyet a kiváló egri gyógyvizek alapozhatnak meg. Ebben a korszakban kezdett
népszerűvé válni a sportolás, köztük az úszás is. Ez is indokolttá tette a fürdők korszerűsítésének tervét.
Maga a felújítás és építés azonban az 1920-as évek végéig, 30-as évek elejéig váratott magára, amikor
megépítették a Bárány-féle versenyuszodát és a strandfürdőt, a gyógyvizek után érdeklődők számára
pedig a Korona Szállodát.
6. A két világháború között
Annak ellenére, hogy az első világháború Magyarországtól súlyos áldozatokat követelt úgy területben
mint emberéletben, Eger, mivel stratégiailag nem töltött be fontos szerepet, nem érték olyan mértékű
veszteségek, melyek jelentősen visszavetették volna a város egyébként sem túl gyors fejlődését.
A világgazdasági válság ellenére a város a 20-as évek második felében nagyobb léptékű fejlődésnek
indult. Szmrecsányi Lajos érsek ekkor bocsátja az érsekkertet a város tulajdonába, és gomba módra
nőnek a kor híres építésze, Wälder Gyula által a 20-as évek vége felé tervezett, reprezentatív neobarokk
középületek. A pénzügyi palota, a polgári iskola, a siketnémák intézete, az orsolyita apácák iskolája,
a Szent Imre iskola, a Korona gyógyszálló, a főposta, a városi vízmű, mind ebben az időszakban
épültek.
Ezeken kívül is számos nagyvárosias középület, a főplébánia, az úgynevezett Alapítványi Ház, a
nemzeti bank volt épülete, stb. azt sugallják, hogy Eger immár nagyváros, ahol pezsegő, lüktető élet
folyik. Lendületes ütemben épülnek a közművek: az ivóvíz és a csatornahálózat (1927- 28). A lakosság
lélekszáma is erőteljesebb növekedésnek indult, az 1920-as 28753 főről 1941-re 32482 főre emelkedett.
Emiatt a hagyományos belváros és a hóstyák területe már szűknek bizonyult, s ezért új területeket vett
birtokba a lakosság. Ekkor épült be az Érsekkert mögött a Csákó, a várost nyugat felől övező szőlőhegyek
területén a Hajdúhegy, valamint Eger déli részén a Lajosváros, vagy ahogy az egriek előszeretettel
nevezik: Kanada. Ebben a korszakban válik Eger fürdővárossá és növekszik meg idegenforgalmi jelentősége.
Mint erre már utaltunk ez azért is volt nagyon fontos, mivel jelentős ipar még mindig nem alakult ki,
és a szőlőművelés, a közhivatalok, iskolák mellett a turizmus biztosította a lakosság megélhetését. Ezt
a célt szolgálta a fokozatosan megerősödő műemlékvédelem is, amelynek úttörője Szmrecsányi Miklós
művészettörténész volt. Rendezte a múzeum anyagát, felügyelte a várbeli ásatásokat, szorgalmazta a
műemlék épületek helyreállítását, útikalauzt adott ki a városról (Eger és környéke részletes kalauza,
Eger, 1925 és 1930.) és az Eger művészetéről című összefoglaló munkája (1937) ma is nélkülözhetetlen

a művészettörténészek számára. Ezt a korszakot élénk kulturális élet jellemezte. A színházat a miskolci
társulat után a debreceniek vették át, de saját műkedvelő társulata is volt a városnak. A helyi újságok
(Eger, Egri Népújság, Hevesvármegyei Hírlap, Egri Katolikus Tudósító, Egri Egyházmegyei Közlöny)
rendszeresen tudósítottak a város eseményeiről. A különféle egyesületek (a még a Bartakovics
érsek által alapított Katolikus Legényegylet, Keresztény Iparoskör, Jótékony Nőegy1et, Kaszinó,
Lövésztársulat, Gárdonyi Géza Társaság stb.) a polgárság legkülönbözőbb rétegeinek biztosították
a szórakozás és a művelődés lehetőségét. Ezt a kínálatot színesítette az időközben megnyílt Uránia
mozgóképszínház is. A helyi közélet irányítói a Jogakadémia és a Tanítóképző professzorai, tanárai
országos hírnevű tudósok, akiknek itteni működése és jelenléte jócskán hozzájárult ahhoz, hogy Egert
"a magyar Athénnak" nevezték. 1925-ben három tudós tanár, Pataki Vidor ciszterci szerzetes, Eger egyik
történetírója, Pálosi Ervin jogakadémiai
és Lénárt János kereskedelmi iskolai
tanárok kezdték el az egri vár feltárását,
amelynek során ők tették járhatóvá a
vár föld alatti járatait, a kazamatákat
és feltárták a középkori székesegyház
alapfalait. Diákok és katonák voltak
segítségükre. Ennek a kitartó és nagy
szakértelmet igénylő munkának csak
a második világháború kitörése vetett
véget. Egerben kezdte pályáját Kálnoky
László költő is, akinek édesapja a 40es években a város polgármestere volt.
Még mindig sok jellegzetességet őriztek
Eger külvárosai, a hóstyák, ahol a
földműves lakosság élt, hosszú ideig megőrizve szokásait, népviseletét. Épületeik parasztházak voltak,
csak annyiban különböztek a falusi házaktól, hogy a homlokzathoz hozzáépült kapuk a zártsoros
beépítést és ezzel a városiasabb jelleget biztosították. Építőanyaguk ugyanaz a tufakő, mint a polgári
házaké, ezért sok esetben vizesek, dohosak, egészségtelenek voltak. A 20-as évek második felében
kezdték tevékenységüket a szegénygondozó nővérek, akik létrehozták az úgynevezett "Egri normát".
Ennek lényege az volt, hogy elkészítették a város teljes "szociális térképét", melynek segítségével
biztosították, hogy Egerben senki ne éhezzen, és ne maradjon hajlék nélkül. Ezzel egyidejűleg a
városban rende1eti1eg betiltották a koldulást. A második világháború sokkal nagyobb sebeket ejtett a
városon, mint az első, annak ellenére, hogy Eger ekkor sem került a hadi események középpontjába.
Az áruhiány, a nélkülözés azonban megviselte a lakosságot, a német megszállás után pedig itt is bevezették
a zsidókkal szembeni kényszerintézkedéseket. Egerből 1620 embert szállítottak a haláltáborokba.
A szovjet oﬀenzíva során a visszavonuló német katonák épületeket és hidakat robbantottak föl, újabb
indokolatlan károkat és szenvedéseket okozva a lakosságnak. Bombatalálat érte az Irgalmas Kórház
egyik épületszárnyát is. 1944. november 30-án a német megszállás és a nyilas uralom után a szovjet
csapatok szállták meg Egert.
7. A második világháborútól a rendszerváltásig
A háborút követően a város lassan ébredezett. Létrejöttek a nemzeti pártok, amelyek közül a
legerősebb és legnagyobb támogatottságú itt is a Kisgazdapárt volt. A baloldali pártoknak nem volt
a városban bázisa, hiszen szervezett munkásság alig-alig volt Egerben. A legnagyobb munkáltató, a
Dohánygyár majdnem kizárólag nőket alkalmazott; ezen kívül egyetlen ipari üzem létezett Egerben,
a Lakatosárugyár. Az egypárti diktatúra bevezetését követően, 1948 után Egerre sanyarú sors várt. A
várost, mint az egyházmegye székhelyét a klerikális reakció fellegvárának kiáltották ki. Ezt a helyzetet

csak rontotta, hogy mind Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, mind Grősz József kalocsai
érsek akadályoztatva (börtönben) volt, püspökkari tisztségüket nem tudták ellátni, ezért Czapik Gyula
egri érsek irányította a püspöki kar munkáját. Koholt vádak alapján Czapik érsekkel együtt a város
akkori közéletének számos tiszteletre méltó alakját hurcolták meg, köztük Kapor Elemér költőt, az Eger
című újság akkori főszerkesztőjét.
Az iskolák 1949-es államosítása, majd a szerzetesrendek 1950-ben történt feloszlatása elemi erővel
rengette meg a város társadalmi életét. Az Angolkisasszonyok intézetében ugyanis az elemi iskolától
a tanítóképzőig minden iskolatípusban folyt a leányok oktatása, más hasonló intézmény pedig nem
működött a városban. A ciszterciek gimnáziumában nyolc évfolyamos oktatás folyt. Csak egy állami
gimnázium működött Egerben, a Dobó. Ugyancsak egyházi kézben volt az orsolyita apácák iskolája,
valamint a Szent Imre iskola. Rajtuk kívül ferencesek, minoriták és szerviták működtek a városban,
a lelkipásztori szolgálatban, és a szegény-gondozónővérek végeztek szociális munkát. Az iskolák
államosításáról szóló törvénynek esett áldozatul az Érseki Tanítóképző és az Érseki Jogakadémia is.
Felszámolásukra 1949-ben került sor, jogutód nélkül szűntek meg. A Líceumban működő Érseki
Nyomdát és Múzeumot állami kezelésbe adták át, a könyvtárat pedig hosszú időre bezárták. Szerzetesek
tartották fenn mindkét kórházat: a Széchenyi utcában lévőt a vincés apácák, a Markhot Ferenc utcait
pedig az irgalmas rendi szerzetesek. Ezeket is államosították. A Líceum épületének államosítása, és
a benne működő intézmények felszámolása után a debreceni Tanárképző Főiskolát (amely a Kossuth
Lajos Tudományegyetem épületében működött) 1949-ben áttelepítették Egerbe. Az elkövetkező
néhány évben gyakorlatilag semmi sem történt a városban. A pártállami diktatúra ezzel büntette
a "klerikális reakció" székhelyét.
Az első ötéves terv idején mindössze egy fegyvergyár épült a Berva-völgyben, egyébként még lakóházak
sem épültek. A mezőgazdaság szocialista átszervezésére két hullámban került sor. Az első 1948 és 53 között
zajlott, gyakorlatilag eredménytelenül. Elvileg ugyan létrejött két termelőszövetkezet, a gyakorlatban
azonban ezek csekély földterületen kisszámú tagsággal működtek. Az igazi kollektivizálásra 1961-ben
került sor, amikor néhány hét alatt négy termelőszövetkezet jött létre a városban. A szervezőmunkánál
lényegesen bonyolultabb és hosszadalmasabb volt a földrendezés kérdése. A parasztság nagyfokú
ellenállása ellenére a mezőgazdaság kollektivizálása a nagyüzemi gazdálkodás kínálta lehetőségek
miatt hosszú távon eredményesnek bizonyult. Különösen hatékonnyá vált a közös gazdálkodás utolsó
évtizedeiben, amikor az egyéni érdekeltség szerepének fokozásával jelentős mértékben növekedett
a termelőmunka eredményessége. A mezőgazdaság újbóli privatizálása, illetve az egykori földtulajdonosok
kártalanítása éppen azt a problémát vetette fel, hogy a kistulajdonosok nem rendelkeznek a korábbi
színvonal tartásához szükséges gépparkkal, illetve technológiával. Ami a mezőgazdaságot illeti,
a téeszesítés elsősorban a szőlőművelés szempontjából volt lényeges, mert a város összes megművelt
földterületének 43%-a volt szőlő, ami a lakosság 52,4%-ának biztosított megélhetést.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc itt is szomorú eseményekbe torkollott. December 12-én,
a Csiky Sándor utca sarkán lezajlott véres sortűznek kilenc halálos áldozata és több mint 30 sebesültje
volt. A megtorlás következtében pedig köztiszteletben állópolgárok tucatjai kerültek hosszú évekre
börtönbe. Némi változás csak 1956 után történt, de Czapik Gyula érsek halála után (1956) az egri
érseki szék, állami hozzájárulás híján, egészen 1972-ig betöltetlen maradt. Az egyházmegye és az
egyházmegyei székhely életében gyökeres fordulatot az hozott, amikor 1987-ben az érseki székbe dr.
Seregély István került, aki az utóbbi fél évszázad legmarkánsabb egyénisége ezen a poszton. 1990 óta a
Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke, 2004-től pedig Eger Megyei Jogú Város Díszpolgára.
Némi előremozdulás történt az új munkahelyek létesítésének területén is. 1956 után bútorgyár,
hajtóműgyár és könnyűipari alkatrészek gyára létesült a városban. Egerben, ahol még mindig
a szőlőművelés dominál, a történelmi borvidékhez való tartozás meghatározza a termelési struktúrát.
Az ipari létesítmények, az új munkahelyek a térség központjává tették Egert, ami együtt járt a népesség
növekedésével, az újonnan érkezettek elsősorban a környező falvakból áramlottak Egerbe. Az 1970
és 80 között eltelt tíz év alatt 13 000 fővel gyarapodott a lakosság száma, így a 60-as évek elején
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a hatalmas lakásínség enyhítésére jött létre a Gólya utcai kisebb és a Hadnagy utcai nagyobb, több
toronyházat is magában foglaló lakótelep. A hetvenes évek elején azután még nagyobb ütemben vált
szükségessé új lakások építése. Ekkor kezdődött a ma már hatezer lakást számláló Északi-lakótelep
építése. Nevét akkor Csebokszáriról, Eger Csuvasiában (Oroszország) lévő testvérvárosáról kapta. Ezen
városrész rendszerváltozás utáni neve Felsőváros lett. Némi késéssel a város déli részén a Lajosvárosban
is elkezdték új tömblakások építését, melyek itt már kellemesebb környezetben épültek. Az ÉszakiLakótelep kezdetben tipikus "alvó város” volt, ugyanis az ott lakóknak nemcsak munkahelyeik voltak
távol, de minden ügyes-bajos dolgukat a belvárosban voltak kénytelenek intézni. Ezen a területen csak
a nyolcvanas évek elején kezdődött meg a szükséges szolgáltatások, üzlethálózat, intézményhálózat
létesítése, kiépítése. Egernek kiterjedt egészségügyi vonzáskörzete van, mivel a megyében Gyöngyösön
és Hatvanon kívül csak itt működik kórház. A rendkívül nagy betegforgalomra való tekintettel

1980-ban a belvárosban új rendelőintézetet és kórházépületet adtak át. A további terjeszkedési lehetőség
nélküli épületegyüttesben működik a Markhot Ferenc Megyei Kórház és Rendelőintézet. Az iskolavárosi
jellegről érdemes megemlíteni, hogy az a 70-es évektől kezdve különösen megerősödött. A 12 általános
iskolán kívül a nyolcvanas években kilenc középfokú oktatási intézmény működött. Országos
jelentőségű és vonzáskörű volt már ekkor is az Egri Pedagógiai (később Tanárképző) Főiskola, amely
egy ideig Ho Si Minh (vietnami munkásmozgalmi vezető) nevét viselte. Ma az építtető püspök, – gróf
Eszterházy Károly – nevét viseli. Emellett a városban az Egri Főegyházmegye Hittudományi Főiskoláján
zajlott és zajlik felsőfokú képzés. Ennek beiskolázási körzete ebben az időszakban a főegyházmegye
területe. Eger kulturális életének mindig meghatározó eleme volt a Gárdonyi Géza Színház, amelynek
1953-tól önálló társulata volt. Az akkori társulat tagjaira még ma is szívesen emlékeznek az emberek.
Ez a hősi korszak még akkor is tartott, amikor a színház átépítése miatt néhány évig az úgynevezett
Rossztemplomban, vagyis a régi trinitárius templomban kényszerültek játszani. Mire az új színház
felépült, sajnos rendelet született a vidéki színházak összevonásáról, melynek az egri is áldozatul
esett. A társulatot összevonták a Miskolci Nemzeti Színház társulatával, ami gyakorlatilag az egri
megszűnését jelentette. Az önálló társulat és ezzel együtt a színház újjászervezésére végül csak 1987ben került ismét sor. A közönség ezt a lépést nagyon hálásan fogadta, ez a színház iránti elkötelezettség
napjainkban is tart. A kulturális élet intézményhálózata Egerben már a rendszerváltás előtt is nagyon
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gazdag volt. A Heves Megyei Könyvtár, a Dobó István Vármúzeum, a Heves Megyei Levéltár,
a Megyei Művelődési Központ, valamint a 80-as években a volt Kaszinó épületében (amely egy ideig
szakszervezeti székházként is működött) igényes felújítás után létesített Ifjúsági Ház (ma Művészetek
Háza) kultúraszervező szerepe meghatározó volt, és meghatározó ma is. Már ebben az időszakban
elkezdődött az a tendencia, miszerint a város idegenforgalmának fejlesztésében nagy szerepe lehet
annak a kulturális kínálatnak, amely az ide érkező turistákat fogadja. Ezért a város kulturális
vezetése mindig nagy hangsúlyt helyezett a zenei élet színvonalának megőrzésére, az igényes zenei és
egyéb programok szervezésére. Jól szervezett amatőr művészeti csoportok is működtek a városban,
a Szimfonikus Zenekar, a Lajtha László Néptáncegyüttes, amatőr színjátszócsoport, énekkarok,
népzenei együttesek, amelyek lelkes munkájukkal és jó szakmai színvonalukkal élénkítették a város
kulturális programkínálatát. Ezt az intézményhálózatot, valamint az általuk és az amatőr művészeti
együttesek által képviselt értékeket a városnak a rendszerváltozást követően is mind a mai napig
sikerült megőriznie. Az 1980-as évek elejétől tapasztalható a város vezetésének az a törekvése, hogy
minél több képzőművész számára tegye vonzóvá Egert, ezért műtermes művész-lakásokat építtetett
azoknak a ﬁatal képzőművészeknek, akik Egerben kívántak letelepedni. A hetvenes években kezdődött
meg a műemléki belváros rekonstrukciója, ami nemcsak abból állt, hogy barokk épületek egész sora
nyerte vissza eredeti homlokzatát. Példaértékű volt az úgynevezett tömbrekonstrukció, ami azt
jelentette, hogy a házak udvaraiból eltávolítottak minden oda nem illő melléképületet, és közterületté
nyilvánított nagyméretű, több utcából is megközelíthető, a gépjárműforgalom elől elzárt virágos
belső udvarok jöttek létre, amelyek valóságos oázisok voltak az autóktól túlterhelt belvárosi utcák
tőszomszédságában. Egyidejűleg a város akkori vezetése nagy gondot fordított arra is, az ipari üzemek
kikerüljenek a szűkebben vett belvárosból, így megszüntették a minorita rendházban működő ipari
üzemeket, valamint a Széchenyi utcai volt érseki istálló udvarában az autójavítót. Arra is ügyeltek,
hogy a belvárosi üzlethelyiségekben zajló kiskereskedelem az idegenforgalom homlokterébe került
város érdekeit szolgálja. A műemléki épületek megóvása és rekonstrukciója mellett nagy előrelépést
jelentett, amikor megépült a 25-ös útnak a belvárost elkerülő szakasza, így legalább a teherautó- és
autóbusz-forgalomtól mentesíteni lehetett a szűk belvárosi utcákat. Igen szerencsés volt a Katona
téri gyönyörű piaccsarnok megépítése, majd átépítése, ami hozzájárul a városközpont rendkívül vonzó
képéhez. A műemléki helyreállítások kezdeményezője és irányítója Hevesy Sándor főépítész volt,
a tömbrekonstrukció pedig az akkori tanácselnök-helyettes, Dér Béláné Farkas Erzsébet elévülhetetlen
érdeme. A belvárosi rekonstrukció munkájában nagyon fontos szerepet játszott az 1982-ben alapított
Egri Városszépítő Egyesület, amely nemcsak a köztéri szobrok felújításában vállalt feladatokat, hanem
korhű padok, postaládák, kandeláberek készíttetésével és kihelyezésével, történelmi fontosabb épületek
díszvilágításával járult hozzá a belváros értékeinek megőrzéséhez, a város vonzóbbá tételéhez. A 60as évek elején megkezdődött a vár rekonstrukciója is, ami nagyon fontos volt a város idegenforgalmi
vonzerejének kialakításában és fokozásában. A vár állagának megóvása a mai napig fontos feladatot
ró a fenntartók számára. A rendszerváltást követően a vár területén számtalan új objektum került
kialakításra.
8. A rendszerváltás után
A társadalmi-gazdasági változásoknak, valamint a külpolitikai helyzet alakulásának is köszönhetően
1990 tavaszán Magyarországon többpártrendszerre épülő országgyűlési választásokra kerülhetett
sor. A rendszerváltozással a korábbi tanácsrendszert felváltották a demokratikusan választott
önkormányzatok. A választási eljárásról szóló törvény alapján a képviselő-testület és a polgármester
újraválasztására négyévenként kerül sor. Egerben 1990. szeptember 30-án, illetve október 14-én került
sor az első demokratikus helyhatósági választásokra. Fényes győzelmet arattak az akkori ellenzéki pártok.
(Magyar Demokrata Fórum, Fiatal Demokraták és a Szabad Demokraták Szövetsége.)

Jól tükrözi ezt a tényt, hogy a 31 képviselői helyből 20-at az ellenzék szerzett meg. Polgármesternek
a népszerű gyermekorvost Dr. Ringelhann Györgyöt választották meg. Az új önkormányzat - a város
polgárainak kívánságára - első intézkedései között állította vissza Eger város régi címerének használatát.
Másodszor 1994. december 11-én voltak helyhatósági választások, amikor polgármesterré ismét Dr.
Ringelhann Györgyöt választották. A harmadik helyhatósági választás 1998. október 18-án volt, amikor
a Magyar Szocialista Párt jelöltjei szerepeltek a legeredményesebben. A testület ekkor már csak 26 tagú
volt, polgármesterré a szocialisták színeiben induló ismert vállalkozót – Dr. Nagy Imrét – választották.
A rendszerváltozás óta a közgyűlés dönt a város irányítását érintő minden fontos kérdésben. Egerben a
negyedik helyhatósági választásokra 2002. októberében került sor, amikor a képviselőtestületben ismét
a Magyar Szocialista Párt jelöltjei szerezték meg a többséget, és polgármesterré pedig ismét Dr. Nagy
Imrét választották. A 90-es évek végétől a város sok egyéb mellett nagy gondot fordított a másik nagy
"vonzerő", az úszó-sportok és a strandfürdő fejlesztésre is. A strand területét megnövelték, és sor került
élménymedencék kialakítására is. Felépült a legkorszerűbb igényeket kielégítő sportuszoda, melyet a

neves egri úszóról Bitskey Aladárról neveztek el. Amennyiben rangsort egyáltalán felállítani lehetséges,
akkor elmondható, hogy Eger harmadik vonzereje az itteni történelmi borvidéken termelt bor. A
kereskedelmi forgalomba került borok előállításában a Borforgalmi Vállalat, majd ennek jogutódai
olyan monopolhelyzetet biztosítottak maguknak, ami lehetővé tette a minőségi borok előállítását és
az állandó színvonal tartását. A rendszerváltást követően számos kiváló magánborgazdaság is létesült,
melyek közül az utóbbi években kettő elnyerte „Az év borásza” megtisztelő címet.
A város ezeréves múltja, gazdasági és szellemi tőkéje, valamint az a körülmény, hogy a
rendszerváltás óta eltelt több mint tíz esztendő is pozitív változásokat hozott életébe, feljogosít
bennünket arra, hogy bizakodva tekintsünk a jövőbe.
A jó adottságok természetesen nem mentesítenek bennünket városunk jövője megtervezésének
esetenként fáradságos munkája alól, de ma úgy tűnik, hogy sikerült megtalálnunk azokat a
kitörési pontokat, húzó ágazatokat, amelyek. perspektívát adnak ennek a nagy múltú, gyönyörű
barokk városnak, és méltóvá teszik az „Európa Kulturális Fővárosa” cím elnyerésére.
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2. Milyen szerepet játszik a város és térsége a kistérség, a megye, a régió, a nemzet, illetve Európa kortárs kulturális életében?
(Főbb események, alkotók, alkotások, intézmények rövid ismertetése.)

„Értelmes életet úgy teremthetünk, ha az új történelmi feltételeknek megfelelő új életformákat hozunk
létre. De egy új kiegyensúlyozott rendet csak úgy érhetünk el, ha a ma emberét saját korának igazi társává formáljuk. ”Kortárssá” a szó mélyebb értelmében csak úgy válhatunk, ha a magunk egyéni tudását
és céljait összhangba állítjuk a kollektív tudományos haladással.”
(Kepes György)
Egerben számos kulturális intézmény és civil szervezet működik, amelynek tevékenysége a településen
túl is meghatározó. A főbb eseményeket, alkotókat és alkotásokat ezeken keresztül mutatjuk be.
1. Színművészet
A 100 éves Gárdonyi Géza Színház (A jelent meghatározó színházi múlt)
Az egri színjátszás története a XVII-XVIII. században az iskolai színjátékokkal kezdődött. A jezsuiták
1692 és 1772 között mutattak be iskoladrámákat gimnáziumukban, majd a rend feloszlatása után a
ciszterci korszakban is voltak ugyanott iskolai produkciók. A minoriták 1753 és 1777 között legalább
tizennyolc teátrális jellegű nagypénteki illetve úrnapi körmenetet tartottak, a papnevelő intézetben
pedig 1773-1798-ig bizonyosan játszottak a szeminaristák.
Német nyelvű színészek a XVIII. század második felében már működtek a városban, a „német diátristák"
föltehetően 2-3 hetet töltöttek itt, és bevételeikből előadásonként ﬁzettek azonos összegeket a városi
szegényalap javára. A XIX. elején újabb és újabb német társulatok folyamodtak játszási engedélyért.
Egerben az első magyar nyelvű színielőadásra a XVIII. század derekán került sor gr. Barkóczy Ferenc
egri püspök palotájában, amelyben a főpap "nemzetének javára" egy színháztermet is felállíttatott.
Itt adták elő a jezsuita gimnázium diákjai 1754. július 31-én, Szent Ignác napján Faludi Ferenc
Constantinus Porphyrogenetus című drámáját.
A XIX. század küszöbén Kelemen László, az első magyar színigazgató kopogtatott játszási
engedélyért Egerben. A Magyar Hazai Nemzeti Játszó Társaság képviseletében a Bihar vármegyei
Nagy Várad helységből 1800. április
15. napján kelt levelében amelyhez
mellékelte a Királyi Helytartótanács
engedélyét is - kérte, hogy társulatával
nyáridőben fogadná őt a város, mely
kérésre április 26-án született meg
az elutasító válasz, miszerint: "itten
ollyatén alkalmatosság, melyben
azon Nemes Társaság Játékjait elő
adhatná tetzése szerint nintsen".
E sikertelen kísérlet után a
hivatásos magyar színészet egri
megjelenésére még tizenöt évet
kellett várni, mikor is a felbomlott
Pesti Magyar Theatrumi Társaság
egy része Miskolc városába tartott,
s útközben, Hatvant is érintve álltak
meg "egypár előadásra" Egerben.
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A vándorútról és a barátságos egri vendégszeretetről Déryné is megemlékezik emlékirataiban.
A színtársulat 1815. június 22-én, csütörtökön a Spetz-féle házban (a mai Ifjúsági Ház épületében) adta
elő Schneider Kiki saját háza előtt seperjen című egyfelvonásos vígjátékát. A színészek közül Nagy János
volt az, aki először szólalt meg magyar nyelven egri színpadon.
Hosszú időn keresztül a színjátszásnak a Kaszinó és az Aréna adott helyet. Az önálló színházépület
átadása éppen 100 éve történt. A színház műszaki átadására Jankovics Dezső polgármester
elnökletével került sor, de meghívták az 1904-es színi szezont megtervező és lefolytató Balla Kálmán
színigazgatót is.
A színházavató díszelőadást 1904. augusztus 20-án élvezhette a közönség. Az est díszvendége
Gárdonyi Géza volt.
Balla igazgató vendégként szerződtetni tudta Egerbe Splényiné Blaha Lujzát, a Nemzeti Színház
örökös tiszteletbeli tagját, akit ekkorra szinte mindenki a "nemzet csalogánya"-ként
emlegetett.
A színházban önálló társulat
1955-től 1966-ig működött, majd
összevonták azt a miskolcival.
Az újabb önálló társulat az 198788-as évadtól állt fel, Gali László
irányításával.
A jövőt meghatározó jelen
Jelenleg a színházat Csizmadia
Tibor
Jászai-díjas
rendező
igazgatja. A társulat tagja többek
között Csendes László, Kaszás
Gergő és a pályája kezdetén már
világszerte ismertté vált Kovács Patrícia.
A színház a Heves Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmény, amelynek ﬁnanszírozásához Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata is hozzájárul. Tevékenységi területét érintően tehát alapvetően megyei színházról beszélhetünk, ugyanakkor műsorpolitikájával régiós kihatású.
A színház kőszínházi előadásaira évente 12.000 bérletet váltanak a régióból ,ami azért is ﬁgyelemre
méltó, mert a városból a főváros könnyen megközelíthető, ezért a budapesti színházi kínálat is elérhető
a nézők számára.
A Gárdonyi Géza Színház 2003-ban összesen 276 előadást tartott, melyeknek 86.076 látogatója volt.
(A színház nagytermi befogadóképessége 400fő, a nyári színházé 700fő.)
A jelenlegi igazgató irányítása alatt a színház bekerült az országos vérkeringésbe. A társulat
nagysikerű előadásait a fővárosi közönség az évente megrendezendő Vidéki Színházak Találkozóján
láthatja. Az elmúlt évben a „Valahol Európában” című produkció meghívást kapott a Pécsi Országos
Színházi Találkozóra, ahol díjazott lett. Az idei nyíregyházi Vidor Fesztiválon az Otelló Gyulaházán
című előadással szerepelt a társulat, és elhozta a közönségdíjat.
A székhelyen kívüli sikerek is igazolják, hogy a színház valódi kortárs művészeti alkotóműhellyé
vált. A szakmai körökben is elismerést élvező vezetői koncepció megfogalmazza, hogy teret kell

adni a ﬁatal tehetségeknek – szerzőknek, színészeknek, rendezőknek – és a kísérleteknek. A művészi
koncepció kiteljesítésében partnerül szegődnek az Európa más országaiban élő alkotók, mint pl. az
újvidéki Radoslav Milenkovic színész-rendező, Julian Garner norvég író vagy az angol Mike Packer
színpadi szerző, akik az elmúlt két évben elsősorban a stúdió színpadon létrehozott előadásokban
közreműködtek. A stúdió műsorstruktúrája elsősorban a ﬁatalabb korosztály és a diákság újszerű
színház szemléletéhez áll közel.
A társulat éves munkáját az Évad az évadban című rendezvény foglalja keretbe, amely lehetőséget
ad arra, hogy az évközben látott valamennyi előadást egy hét alatt megtekinthessék az érdeklődők az
ország valamennyi részéből.
A havonta több bemutatót produkáló színház kétévente az Egri Tavaszi Fesztivál keretében rendezi meg
a Nemzetközi Monodráma Fesztivált. Az országban egyedülálló kezdeményezés a színházszerető és
szakmai közönség körében is elismerést váltott ki eddig mindkét alkalommal. Az idei fesztiválon
a Kolibri, a Katona József, az Árgyélus, a Pécsi Nemzeti, a Tatabányai Jászai Mari és a Budapesti
Kamaraszínház mellett fellépett a nyitrai Andrej Bagar, a prágai Divadlo Kolowrat, a lodzi Stefan
Jaracz, a Marosvásárhelyi Ariel.
Agria Játékok
Az Agria Játékok nevet viselő nyári szabadtéri színjátszás városunkban 1975-ben kezdődött. A megye
és a város vezetőit, az országos és helyi idegenforgalmi szakembereket régóta foglalkoztatta már az a
kérdés, miként lehetne nyaranta Eger múltjához és jelenéhez méltó, országos jelentőségű kulturális
programmal fogadni a hozzánk látogató turistákat, vendégeinket. Ebből az igényből született az Agria
Játékok alapgondolata, megteremtve ezzel egy hagyománnyá váló, igényes rendezvénysorozatot.
A nyári színház művészeti igazgatója és rendezője első alkalommal Romhányi László volt, akinek irányítása alatt a legnevesebb magyar színművészek, rendezők és zeneszerzők teremtettek igazi kulturális pezsgést a városban. Megfordult itt többek között Bessenyei Ferenc, Szemes Mari, Bánﬀy György,
Agárdi Gábor.
A Játékok kezdetben a klasszikusok könnyedebb változataival szórakoztatták a közönséget, majd az évszázad vége felé kedvenc műfajjá vált musical-ek kaptak főszerepet. A mai napig az egyik legnagyobb sikert aratott előadás Webber: József és a színes szélesvásznú álomkabát című művének feldolgozása volt.
Az új évszázad koncepciója követi azt az irányvonalat, hogy a nyári előadásokban jelentős hangsúlyt
kapjanak az európai kortárs szerzők, zeneszerzők, ezzel is kifejezve azt a törekvést, hogy az új korban megszülető értékeket elsősorban a kortárs művészeken keresztül lehet a kortárs befogadókhoz
eljuttatni.
A nyári színház elsősorban turisztikai programként funkcionál, ezért a bemutatott művek a legszélesebb
rétegekhez eljutnak. Az előadások minden tekintetben összművészeti jellegűek, valamennyiben fontos
szerepet játszik a zene, a tánc, a koreográﬁa, a díszlet, jelmez és a látvány. Ezek kohéziójából olyan kortárs művészeti produkciók születnek, amelyek minden tekintetben európai dimenzióba helyezhetők
Az eltelt néhány évben a nyári kínálatban fajsúlyos gyermek-előadások is születtek, amelyek igazolták,
hogy a valódi művészeti értékek befogadására a gyermek közönség legalább olyan fogékony, mint a felnőttek. A természet kínálta környezet fokozza a színházi élményt, ezért a gyermekeknek szánt előadások
a város legszebb parkjában valósulnak meg.
Harlekin Bábszínház
Az egri bábszínház közel négy évtizedes múltra tekint vissza. Két évtizeden keresztül amatőr társulatként
működött, majd 1985-től 1997-ig a Gárdonyi Géza Színház tagozata volt. Ebben az időszakban a művészeti vezetői tevékenységet Demeter Zsuzsa látta el.

A bábszínház elsősorban gyermekszínházi produkciókat készített óvodás és általános iskolás korú
gyermekek számára, de alkalmanként felnőtteknek szánt előadásokkal is jelentkezett. Művészeti tevékenységével kivívta a nézők mellett a szakma elismerését, melynek eredményeként 1995-ben a
Bábművészek Nemzetközi Szövetsége UNIMA Diplomáját kapta példamutató művészi tevékenységéért és a magyar bábművészet nemzetközi hírnevének növeléséért.
A társulattal a hazai bábművészet legjelesebb alkotói dolgoztak együtt, mint Koós Iván, Kós Lajos,
Orosz Klaudia, Székely Andrea. A kortárs zeneszerzők közül Darvas Ferenc, Gulyás László, Gulyás
Ferenc, Tolcsvay László és Tolcsvay Béla.
A helyi művészek közül teljesítményével kiemelkedett Lénárt András bábkészítő és bábszínész,
aki számos nemzetközi fesztiválon aratott sikert. A művész jelenleg egyszemélyes családi bábszínházával járja a világot.
A Harlekin 1998-tól önálló társulatként működik, a megyei önkormányzat fenntartásában. A működéshez Eger önkormányzata is hozzájárul. A színház munkáját jelenleg Lengyel Pál Blattner-díjas
rendező irányítja. Lengyel Pál két éves működése alatt számos új technikával ismertette meg az egri
gyermek és felnőtt közönséget. A hagyományos mesefeldolgozások mellett egyre több kísérlet színhelye a bábszínház pódiuma. A szakma ﬁgyelmét is felkeltette pl. a Csörömpölők című tárgyanimáció
és a Kis kéményseprő című bábopera.
Az előadásokat a gyermekek óvodai vagy iskolai szervezésben, ill. családi programként egyaránt láthatják. Megyei bábszínházként a produkciók eljutnak a régió és a megye valamennyi településére.
A „tájolás”-sal a társulat igyekszik valamennyi megkeresésnek eleget tenni.
A szakmailag megújult bábszínház törekvése, hogy Egert a kortárs bábművészet nemzetközi
színterévé tegye. A törekvés jegyében első alkalommal rendezi meg a Harlekin a Nemzetközi
Kortárs Bábfesztivált 2005-ben. A város támogatja a kezdeményezést, amelynek eredményeként
Eger Európa egyik előkelő helyen számon tartott bábos találkozóhelye lehet.
A szakmai megújulás mellett a színház ﬁzikai környezete is megújul: 2005-ben kerül sor a gyermek-szabadidőközponttal együtt használt épület rekonstrukciójára. Ezt követően egy korszerű
és technikailag is jól funkcionáló színpadi tér áll rendelkezésre a művészi munkához.
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Forrás Gyermek-Szabadidőközpont
Az intézmény alapvetően a gyermek közművelődés szolgálatában
áll, ezért fő proﬁlja az általános iskolás korosztály számára szerveződő programstruktúra kialakítása. Tevékenységében ugyanakkor
fontos szerepet tölt be a tehetség-gondozás, melynek eredményeként KreaTeam néven két éve létrejött az Alapfokú Művészeti Iskolák Országos Találkozója.
A rendezvény alapötlete az Ifjú Tehetségek Műhelye Egri Alapfokú Művészeti Iskola vezetőtőjétől, Gyuricza Liliann Nívó-díjas
táncpedagógustól származik, aki a szervezésbe bevonta a város
gyermek intézményét.
A művészeti nevelés, a gyermekek önkifejezési formáinak, lehetőségeinek segítése mindkét intézmény szakmai koncepciójában
kiemelkedő helyet foglal el. A 10-17 éves korosztály személyiségfejlődésében, önkifejezési formáinak, szocializációjának pozitív
alakításában kiemelkedő fontosságúnak tartják a művészeti nevelést, ezen belül is az önkifejezésre leginkább lehetőséget és keretet
adó színházművészetet. Egyrészt a befogadói oldal aspektusából, másrészt az alkotó módon történő
élményhez jutás és élményátadás oldaláról.
E céloktól vezéreltetve tartják fontosnak a szervezők egy olyan országos találkozó működtetését,
ahol a teljességre törekvés szándékát szem előtt tartva keresztmetszetet adhatnak a gyermekszínjátszás
aktuális helyzetéről, lehetőségeiről; a színházi nevelésben alkalmazott eltérő módszerek által
megvalósuló, különböző műfajokban születő produkciók felsorakoztatásával; alkalmat adva a közös
műhelymunkára, szakmai beszélgetésre, véleménycserére is. A KreaTeam, mely a kortárs kultúra
sajátos vetülete, része az Egri Tavaszi Fesztiválnak.
A gyermek- szabadidőközpontban Venczel Valentin színművész irányításával működik egy ifjúsági
színjátszó csoport, amely néhány év alatt kiemelkedő sikereket ért el produkcióival. Első nagyszabású
előadásuk az Eger kis csillagai című, zenés történelmi térjáték volt. A mű a Gárdonyi legendán alapul,
de egy, a gyermekek szemszögéből megformált története az egri ostromnak. A „kis csillagok” story-t
a város megrendelésére Zalán Tibor írta és Huzella Péter zenésítette meg. Az előadás három éven
keresztül szerepelt Eger turisztikai kínálatában.
A kis csillagokat követően az ifjakból álló társulat még nagyobb vállalkozásba fogott, és 2004.
nyarán Ránki Pomádé király új ruhája című operájának színpadi változatát mutatta be. Örömteli
volt, hogy az operaműfaj így továbbra is megjelenhetett a nyári fesztivál kínálatban. A rendező,
Venczel Valentin nem csak a jól felkészült, képzett, ﬁatal, tehetségek számára kívánt bemutatkozási
lehetőséget biztosítani, hanem magas szakmai színvonalú szabadtéri előadást akart létrehozni. A
kísérlet sikerült! A Pomádéban fellépett Kővári Eszter Sára az Operaház magánénekese, Gregor
József operaénekes. A zenei vezető és a karnagy Selmeczi György zeneszerző volt, a díszlettervező
Juráj Fábri, a jelmeztervező Nemes Takács Kata. A kiváló művészek fellépése és közreműködése
megelőlegezte a sikert, ugyanakkor kiemelkedően ﬁgyelemre méltó teljesítményt nyújtottak az egri
ﬁatalok is, akik azóta – rendezőjükkel együtt játszva – a Gárdonyi Géza Színház több előadásában
szintén bizonyították színpadra termettségüket.
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2.Filmművészet
Agriaﬁlm Kft.
A város 100%-os tulajdonú gazdasági társasága Uránia
Filmszínház néven üzemelteti a város moziját, amely elsősorban
premier ﬁlmeket forgalmaz. A kamarateremben art ﬁlmek
vetítésére van lehetőség, ahol a főiskola tartja rendszeresen
ﬁlmklubjait. A mozi folyamatosan szervezi a magyar ﬁlmek
premier előtti vetítését azzal a céllal, hogy azok minél szélesebb
körhöz, elsősorban a diáksághoz eljuthassanak.
Az Agriaﬁlm Kft. és a mellette működő alapítvány a bonyolítója
az Egri Filmművészeti Nyári Egyetemnek.
Az idén 30. születésnapját ünnepelte a rendezvény: 1973.
július 7-tól Paul Robert nizzai ﬁlmklub vezető, Pók Lajos a
Vörös Csillag mozi igazgatója és Oláh Tibor debreceni egyetemi
tanár, a TIT (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat) helyi
szervezetének támogatásával kezdeményezte a ﬁlmművészeti tagozat létrejöttét. Minden év júliusában,
augusztusában 7-14 napot töltenek Egerben a magyar szakemberek és a nemzetközi meghívottak
(spanyol, francia, olasz, török, görög, osztrák, svájci, nyugatnémet angol, svéd, dán, norvég, ﬁnn,
lengyel, román, erdélyi, kárpátaljai, csehszlovák, keletnémet jugoszláv, szovjet, bolgár, kanadai,
uruguayi, kubai, indiai, tuniszi).
Az 1992-től már az Agria Film Kft. által irányított „egyetem” vezetői mindent megtettek, hogy rang
legyen ideutazni az itt bemutatott ﬁlmekért.
A szabadegyetemnek vannak központi témái, amelyet az alkotók, a résztvevők és a ﬁlmes szakemberek
közösen vitatnak meg. A kiállítások, a speciális vetítések, a kerekasztal-beszélgetések nyitottak, azokon
bárki érdeklődése szerint részt vehet. Az egri egyetemen az eltelt harminc év alatt megfordult valamennyi
neves hazai ﬁlmrendező és operatőr.
A rendezvény nívóját jelzi, hogy annak legfőbb koordinátora Illés György, egri származású
operatőr:
1914. november 2-án született Egerben. Világosítóként 1935-ben került a ﬁlmszakmába, majd
segédoperatőrként dolgozott. 1946-ban lett operatőr, kezdetben híradókat és dokumentumﬁlmeket
forgatott. 1949-től játékﬁlm-operatőr. 1949-től tanít a Színház- és Filmművészeti Főiskolán..
Munkássága igen jelentős a magyar ﬁlm történetében. Nemcsak kiváló ﬁlmművész, hanem kiváló
pedagógus is. A magyar operatőri gárdának majd minden tagja őt tekinti mesterének. Hasonlóképp
a világ számos országában működő, jó néhány magyar operatőr is, akik közül többen világhírű
alkotók.
Hosszú pályája során különböző alkatú rendezőkkel dolgozott együtt. Művészi felfogását elsősorban
azokkal valósította meg, akik nagyjából hozzá hasonló tapasztalatokból indultak ki: Fábri Zoltán,
Máriássy Félix, Makk Károly, Ranódy László, Révész György.
Operatőri munkájában mindig központi jelentőséget tulajdonít az emberi arcnak, a színész arcának.
Fényképezte Bajor Gizit, Somlay Artúrt, Csortos Gyulát, Jávor Pált. Sokat dolgozott Latinovits
Zoltánnal, akit az egyik legnagyobb színészként tisztel.
Illés György 1949 óta hatvanhat játékﬁlmet fotografált. Kezdettől fogva abban látta az operatőr
művészi szerepének lényegét, hogy a rendezővel együttműködve a forgatókönyv eszméinek és
konﬂiktusainak kifejezését szolgálja a maga eszközeivel.
1991-ben létrehozta a Magyar Operatőrök Társaságát, szervezeti és eszmei keretbe foglalta munkásságukat. Szeretett szülővárosában, Egerben a Filmművészeti Nyári Egyetemnek állandó vendége, tiszteletbeli örökös rektora, ill. a város díszpolgára.

3. Kortárs művészetek a Művészetek Házában
A Művészetek Háza a város 100%-os tulajdonú közhasznú társasága, amely alapvetően városi közművelődési feladatokat lát el. A korábbi évek változásait követően nem korosztályi művelődési intézmény,
hanem elsődlegesen a professzionális kultúra közvetítő közege. Fő proﬁlja a kulturális programkínálat
kialakítása a legkülönbözőbb művészeti területekről a felnőtt lakosság részére.
A művészetek háza (országos) koncepció lényege, hogy a vidéki városokban legyenek olyan színterek,
ahol befogadhatóak az előadó-művészeti és alkotóművészeti események. A kőszínházak mellett ez a
forma 7 helyen az országban a művészetek háza, ahol a színművészetet kiegészítve más is megjelenik.
A Ház jelenleg három telephelyen működik:
• Széchenyi utcai főépület (Ifjúsági Ház)
• Vitkovics ház, benne Kepes Vizuális Központ
• Trinitárius templom
A negyedik telephely, a Kossuth utcai zsinagóga, jelenleg időszakos kiállításoknak ad helyet, 2006-tól
itt működik majd a Kepes Vizuális Központ. Ezt követően Vitkovics Mihály egri költő háza a tervek
szerint civil alkotóházzá alakul.
A Művészetek Háza a proﬁlhoz illeszkedően széles spektrumon kínál programokat az itt élőknek, az itt
tanuló diákságnak és a városba érkező turistáknak. A befogadó tevékenység az országosan nagy sikerrel
zajló koncertek, önálló előadóestek és alternatív színházi produkciók Egerben történő megjelenésére
fókuszál.
A „hely szelleme” kötelez a magas színvonalú tevékenységre. A Művészetek Háza fő utcai épületében
az 1800-as évek második felében fellépett többek között Déryné is.
A Ház újkori történetében megfordult ezen a helyen az ország valamennyi világhírűvé vált művésze.
Csak néhány név példaként: Pege Aladár, Dés László, Presser Gábor, Koncz Zsuzsa; Krétakör, Beregszászi Színház; Bozsik Yvett; Muzsikás Együttes; Esterházy Péter; Janisch Attila, Szabó István stb.
A Művészetek Háza két legjelentősebb rendezvénye a Gyermekbábosok Országos Fesztiválja és a MÁS
Nonverbális Fesztivál. Mindkét rendezvény a gyermek korosztály amatőr művészeti tevékenységét hivatott felmutatni. A bábfesztivál egy felmenő rendszerű minősítő verseny döntőjeként fogadja az ország
legjobb csoportjait. A több száz gyermek részvételével zajló esemény az eltelt tíz év alatt kivívta a szakma
legszélesebb körű elismerését, így a Művészetek Háza megkapta a nemzetközi bábos szervezettől az
UNIMA DIPLOMÁT. Mára a rendezvény kiegészült professzionális bábszínházak bemutatóival, ezért a
továbblépés a rendezvény egészének kiterjesztése a város valamennyi frekventált helyszínére.
A nonverbális fesztivál célja a fogyatékkal élő és az egészséges gyermekek integrációja a művészeti nevelés
segítségével. A rendezvényen a legkülönbözőbb művészeti terápiák eredményei öltenek színpadi formát,
ugyanakkor a hagyományos iskolai keretek között működő művészeti csoportok produkciói is láthatók.
Az országos seregszemle egyre szélesedik és a közeljövőben nemzetközi méreteket ölt. Az esemény legkedveltebb művészeti ága a pantomím, amelynek legjelesebb hazai képviselője Karsai Gizella minden
alkalommal személyesen és csoportjával is jelen van.
A Művészetek Házában működő Művész Mozi 1994. szeptembere óta a város egyik kedvelt helye
a ﬁlmrajongóknak. A város lakossága szinte egyedülállóan itt találkozhat az új magyar, európai és
független amerikai ﬁlmekkel. Minden évben láthatóak a Magyar Filmszemlén bemutatott alkotások.
A tavaszi hónapokban nemzeti ﬁlmhetek zajlanak (angol, francia, lengyel, német) A tematikus
sorozatok egy-egy jeles alkotó életművét ölelik fel.
A cél az, hogy elsősorban a hazai és európai ﬁlmkultúra támogatása és bemutatása legyen
hangsúlyos, ill., hogy a kortárs ﬁlmművészet értékei minél szélesebb körben váljanak elérhetővé.
A közönség összetétele a középiskolástól a közép-korosztályig terjed.
A Művész Mozi programjainak szervezése a nézők bevonásával történik, akik ötleteikkel olyan
mozit alakítanak, amelyet magukénak éreznek.

Több éves hagyománynak örvend a Dobós Filmklub. Ennek keretében olyan ﬁlmek láthatók, melyek
a mai ﬁatalok körében népszerűek, sikerﬁlmnek számítanak, ugyanakkor valamilyen morális, etikai
üzenetet is hordoznak magukban. Válogatási szempont, hogy az alkotások szorosan kapcsolódjanak a
diákok ﬁlmes oktatásához. Az előadások egy része zártkörű, nagyobb hányada minden középiskolás
számára nyitott.
A vetítéseken kívül közönségtalálkozókra is sor kerül, ahol a magyar ﬁlmélet jeleseit látják vendégül.
A Művészetek Háza átriumában lévő kiállító tér speciális, hiszen a Ház mozgalmas életének része. Nemcsak klasszikus értelemben vett kiállítások rendezésére alkalmas, hanem formabontó performance-ok,
a sajátos adottságokat kihasználó térbeli és újszerű kiállítások lebonyolítására is.
A folyosórészben kialakított Kísérleti Galéria bensőséges kiállítási tér, amely alkalmat ad az amatőr,
tanuló, kísérletező, a jövő lehetséges nagy művészeinek bemutatkozására.
A Trinitárius templomban létrehozott galéria lehetővé teszi olyan országos jelentőségű tárlatok
szervezését, melyek Egerbe hozzák a kortárs képzőművészet legfrissebb eredményeit, bekapcsolva
ezzel a várost a hazai képzőművészet vérkeringésébe. A Rossztemplom különleges, nagy falfelületei az
országban egyedülálló módon alkalmasak nagyméretű alkotások bemutatására. Itt kiállítani
kihívást jelent sok művész számára. A hazai tárlatok (Akvarell Biennálé) mellett jelentős nemzetközi
kiállítási események is zajlanak. A legnagyobb hatást és érdeklődést kiváltó esemény a Nemzetközi
Fényszimpózium keretében a Nemzetközi Kepes Társaság tagjainak részvételével megvalósuló
kinetikus kiállítás.
Az opto-elektronikai forradalom, mely mindennapjainkba is egyre erőteljesebben van jelen, új eszközöket
teremt, a hajdan felvetett lehetőségeket új megvilágításba helyezi. A vizuális kultúra érdekében történő
hasznosítása megkerülhetetlen kihívás. A dánok az Európai Unió soros elnökeként, mint szerintük
a legaktuálisabb képzőművészeti lehetőségre, a fényművészetre építették a legjelentősebb kulturális
rendezvényüket az ún. LUX EURPAE 2002-t. Európa fényművészetét reprezentáló munkákkal
szőtték be Koppenhága köztereit. A rendezvény súlyát jelzi az is, hogy a dán miniszterelnök nyitotta
meg. A Lux Európáról megjelentetett kiadvány bevezető tanulmányának kezdő soraiban az egri
fényszimpóziumok egyik kiadványából idéznek.
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Kitüntetett érdeklődésüket aláhúzza az a tény is, hogy a LUX EUROPAE 2002-t követően az
alaptanulmányt író Helge Krarup megtisztelte a 2003-as egri fényszimpóziumot részvételével és
előadásaival.
A Vitkovics ház-ban működik a Kepes Vizuális Központ. Januártól decemberig rajz-vizuális órákat,
kézműves foglalkozásokat szerveznek itt gyermekek részére, kb. 100 csoportnak. Ezeken az órákon
sajátíthatják el a legkülönfélébb technikákat, melyekre iskolai oktatás keretében nincs lehetőségük.
Igen népszerűek a gyerekek részére szervezett nyári kézműves alkotótáborok.
A ház udvara különleges adottságai folytán alkalmas nyári szabadtéri kiállítások szervezésére, tárlatok
rendezésére.
A Vitkovics ház, mint múzeumi
kiállítóhely jelenleg otthont ad a
Kepes gyűjteménynek Kepes Vizuális Központ néven. A központ
sajátos lehetőségeivel és szolgáltatásaival országos viszonylatban is
tovább tudja gazdagítani azt a palettát, ami a magyarországi vizuális
oktatásban, illetve vizuális műhely
lehetőségekben jelenleg rendelkezésünkre áll. Ennek a hozzájárulásnak
legkarakterisztikusabb része a fényművészet.
A fényművészetnek van egy kevésbé tudatosított, kiemelkedő nemzetközi értékekkel rendelkező, sajátos magyar múltja Moholy Nagytól, László Sándoron, Schöﬀeren,
Kepesen keresztül a máig. Ebbe a sorba illeszkednek be az utolsó évtizedek hazai kutatásai és az egri
fényszimpóziumok.
Köztudott, hogy az utolsó évtizedek opto-elektronikai forradalma új lehetőségekkel gazdagította a
vízualitást. Ezeknek a lehetőségeknek művészi meghódítása részben megtörtént, másrészt folyamatban
van a komputertől a lézeren át a holográﬁáig. Ebbe a teremtő-felfedező-oktató-ismeretterjesztő munkát
egyaránt magába foglaló folyamatba kapcsolódik be a Kepes Vizuális Központ.
A jövőben átadásra kerülő új Kepes Vizuális Központ szellemi hierarchiájában a meghatározó
interdiszciplinaritás mellett a fényművészetnek még nagyobb központi szereppel kell bírnia. Ez a
kepesi szellemből következik, ill., a tíz év óta rendszeresen megrendezett fényszimpóziumok után,
immár a sajátos egri hagyományokból is fakad. A fényművészettel összefüggésben a kísérleti fotó
intenzívebb felkarolása szintén cél, ugyanis Kepes György a XX. század egyik legjelentősebb fotósa
is volt. Jelenlegi követői a ﬁatal fotográfusokból álló TEKODÉMA csoport tagjai, akik országosan a
legtehetségesebb kísérleti fotósok közé tartoznak.
Kepes György
A művész, aki Selypen született az 1980-as végén Eger városnak adományozta képeinek egy jelentős
részét.
Kepes György a két világháború közötti progresszív ﬁatalok (Hegedűs Béla, Korniss Dezső, Schubert
Ernő, Trauner Sándor, Veszelszky Béla, Vajda Lajos) csoportjához tartozott. A Képzőművészeti
Főiskolán Csók István tanítványa volt. Kepes nem fogadta el a hivatalos művészet konzervatív,
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neobarokkos irányát, új, a kor társadalmának kérdéseire megfelelőbb kifejezési formákkal
válaszolni képes művészetet szeretett volna teremteni.
Az avantgárd-művészet eszmével 1928-tól Kassák Lajos Munkakörében ismerkedett meg. Kassák
személyisége mellett erősen hatottak rá az orosz avantgárd-művészet eredményei, majd a Bauhaus
eszmék.
1930-ban Moholy-Nagy László hívására Berlinbe ment, ahol személyesen is megismerkedett az orosz
Dovzsenkóval, Dziga Vertovval és a Moholy-Nagy környezetében megforduló Bauhaus eszméket hirdető művészekkel. E találkozásoknak és a pezsgő berlini művészeti életnek köszönhetően Kepes felhagyott
a festészettel és társadalmilag hatékonyabb, új médiumok felé fordult. Filmterveket, forgatókönyveket
készített és a fotóhasználat újfajta lehetőségeit kutatta.
Berlinben máig tartó barátságot kötött Rudolf Arnheimmel, a Gestaltpszichológia egyik későbbi
megteremtőjével, akinek első könyvét Kepes tervezte. Alkalmazott-graﬁkai munkákból tartotta el
magát ebben az időben. 1936-ban Moholy-Nagy Lászlót követte Londonba, ahol megismerkedett
feleségével, Juliet Kepes graﬁkusművésszel. 1937-ben a Moholy-Nagy igazgatta chicagói Új Bauhaus
tanára lett, ahol a szín és fény tanszak vezetőjeként dolgozott. Kepes György jelentős szerepet játszott a
Bauhaus eszmék államokbeli elterjesztésében, azok új társadalmi környezetben történő továbbélésének
biztosításában.
1937-től folyamatosan művészeti iskolákban tanított. Először az Új Bauhausban, 1939-től a School of
Designban, 1945-től az MIT (Massachusetts Institute of Technology) építészeti tanszakán, 1967-től a
Center for Advanced Visual Studies alapító igazgatójaként, 1974-es nyugdíjba vonulásáig.
A különféle médiumokkal folytatott kísérletei, alkotói eredményei nem választhatók el oktatási
programjaitól, a művészeti iskolákban kifejtett tevékenységétől. A legjelentősebb talán az egész
Kepes életműben a fény-kurzus, mint tanítási program és a fénykísérletek eredményei, mint művek
(festmények, fotók, fotogramok); majd két nagy kiállítás, a Fény és forma és a Fény mint kreatív médium
című bemutatók és az ezekhez készült elméleti írások. Később a nagy írásos műben, az ún. Fénykönyvben összesítette eredményeit. 1937-től1974-ig a vizuális nevelés területén végzett kiemelkedő
elméleti és gyakorlati munkát. Ezt igazolják az irányítása mellett készített magas színvonalú hallgatói
műhelymunkák is.
Kepes olyan nagy építészekkel dolgozott együtt, mint Walter Gropius, Luigi Nervi, Pietro
Belluschi és Carl Koch. Üvegablakokat, mozaikokat, tűzzománc faliképeket, festett fémszobrokat,
fényfalakat, programozott kinetikus műveket készített szerte a világban. Az általa alapított Center for
Advanced Visual Studi-ban olyan munkacsoportot alakított, ahol különféle művészeti ágak művelői
– természettudósok, képzőművészek, mérnökök, technikusok, zenészek, videoművészek – közös
munkával dolgoztak ki környezetalakító, ökológiai léptékű műalkotásokat.
Kepes György élete végéig hitt abban, hogy a művészet segítségével az ipari civilizáció, mint a modern
ember valós környezete, az elidegenedés világa helyett a kívánt urbanizált és humanizált természetté
válik.
A kepesi gondolatok teljesen összhangban vannak az Európa Kulturális Fővárosa projekt szellemiségével,
ﬁlozóﬁájával, ezért a pályázati koncepció alapja a Kepes tanítások kiterjesztése a város egészére:
„egyszerre kell rendelkeznünk a tudós agyával, a festő szemével és a költő szívével”, amikor a város
további fejlesztésében gondolkodunk.
4. Képző- és iparművészet
Akvarell Biennálé
Az Egri Országos Akvarell Biennálé folyamatosan átalakuló, fejlődő rendezvény már a nyolcvanas
évek közepén elérkezett egy válaszúthoz, s apró léptekkel indult el a megváltozott társadalmi és
gazdasági miliőben afelé, hogy valóban egy műfaj országos reprezentánsa legyen. A biennálékon

megmutatkozó kortárs művészet megértéséhez,
történeti kontextusba helyezéséhez, feltétlenül
szükség lenne az európaihoz hasonló hazai
technikatörténeti áttekintésre. Éppen ennek a
viszonylagos hiánynak a pótlására vállalta fel
az egri biennálé a magyar akvarellművészet
legnevesebb mestereinek bemutatását (Elekfy
Jenő, Bornemissza Géza, Ferenczy Béni, Vaszary
János, Domanovszky Endre, Szőnyi István,
Gadányi Jenő, Bene Géza, Veszelszky Béla, Ámos
Imre, Korniss Dezső). Kitágítva a horizontot,
felvillantva a kortárs akvarellművészet európai
viszonylatait is, 1996 óta meghívott külföldi
vendégeink voltak olasz, ír, szlovák, ﬁnn és
osztrák akvarellisták.
„Az elmúlt évek során képzőművészetünk
mostohagyermekévé vált az akvarell műfaja, (mely
napjainkban) válaszút előtt áll. Megmarad-e
műkedvelő és képcsarnoki szinten..., vagy pedig
részt vállal az új művészet kialakításában. Hogy
sikerül-e? Azt csak a jövő döntheti el, és az, hogy
a technika művelői megkapják-e a megfelelő
támogatást. Az Egri Akvarell Kiállítás, amely
kétévenként kerül megrendezésre, megadja a gyakorlati lehetőséget, mert lehetőséget ad a felmérésre, az
önvizsgálatra és az új utak bátor keresésére.” E jövőt feltételező, új utak keresésére ösztönző szavakkal
indította útjára 1968-ban Németh Lajos művészettörténész a kiállítás-sorozatot. Talán elismeréssel
szólna ma is, ha tudhatná, hogy a vízfestészetnek e találkozóhelye, napjainkra rangos, a legtöbb
hazai kortárs alkotó munkásságát bemutató fórummá szélesedett.
A tárlat szakmai kivitelezését felvállaló egri Dobó István Vármúzeum mára, a kortárs akvarell
terén az egész országra kiterjedő gyűjtőkörrel, s magas kvalitással bíró, százharminc darabos
gyűjteménnyel rendelkezik – elsősorban az évszázad utolsó negyedéből. Különösen a nyolcvanas
évek elejétől ﬁgyelhető meg pozitív változás a kiírás feltételeinek megváltozása következtében.
A biennálék színvonalát példázza az a tény, hogy a Magyar Nemzeti Galéria modern akvarell
anyagának fejlesztése is elsősorban az egri tárlat mércéje alapján, s annak anyagából történt.
Figyelemre méltó az az érdeklődés is, mely a hazai és a külföldi kiállító helyek részéről az egri múzeum
kollekciója iránt megnyilvánul.
Mára már nem titkolt tény, hogy a majdnem negyven éve kialakuló, az egész országot behálózó
biennálé rendszer a hivatalos művészetpolitika elvi és anyagi támogatásával, a felkarolt művészek
fórumaként indult el 1961-ben a miskolci Graﬁkai Biennáléval. A miskolci próbálkozásokat a Magyar
Képzőművészek Szövetsége és a Kulturális Minisztérium szakmai javaslata alapján második vonalban
nemsokára követte az egri biennálé is. Az 1968-tól kétévente megrendezett kiállítások kezdetben a
Magyar Képzőművészek Szövetsége Észak-magyarországi Területi Szervezete (miskolci székhellyel),
a Kiállítási Intézmények – Műcsarnok (Budapest) és Eger városa együttműködése révén született
meg. A kiállítás rendezéséért az első három alkalommal a budapesti Műcsarnok munkatársai voltak a
felelősek, így Eger, az elsősorban turistáknak szervezett „Egri Nyár” eseményeinek keretében csupán
a helyet biztosította a bemutatásra kerülő anyag számára. Ennek az importált, nem hazai terméknek
minősíthető kiállításnak ajándékként örült a város, „hiszen az alkotó és a műélvező találkozása mindig
nyereség.” (Farkas András) De a biennálé révén Eger városa is bekapcsolódhatott abba az országos

műfaji-ágazati-technikai keretek között működő rendszerbe, mely a vidék nagyvárosaiban kívánt
megteremteni egy olyan magas szintű művészeti életet, amely méltó ellensúlyává válhatott a fővárosi,
a budapesti szellemi forgatagnak.
A szervezési, lebonyolítási, rendezési és kivitelezési feladatok 1974-től a Vármúzeum irányítása alá
kerültek, hiszen a múzeum a szakmai háttér biztosítása mellett a teljes operatív ügyintézés elvégzésére
alkalmasnak bizonyult. Már az 1974-es kiállítás kiírásánál a művészek meghívásánál nagy ﬁgyelmet
fordítottak arra, hogy felkérést kapjanak a Magyar Képzőművészek Szövetsége Festőtagozatának
és Észak-magyarországi Tagozatának tagjai mellett a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának művészei
is. Ennek eredményeként a 74-es kiállítás gerincét a ﬁatalok mellett a középgenerációs művészek
alkotásaiból összeálló, igen erős kollekció alkotta.
Az ötödik biennáléra már körvonalazódni látszott egy állandó, az akvarell műfaját szeretettel és nagy
kreativitással művelő kiállító gárda. Így ismerősként függtek a paravánokon Bakallár József, Bartl
József, Csohány Kálmán, Imre István, Iványi Ödön, Lóránt János, Litkei József, Mayer Berta, Miháltz
Pál, Szekeres Emil, Udvardy Erzsébet, Végh András..., munkái.
A nyolcvanas években Egerben is lejátszódott az a folyamat, ami országosan is érzékelhető volt a
művészeti közéletben. A tartalmilag kiüresedett, de intézményeiben, programjaiban még álló állami
művészet és mecenatúra kereteibe beszivárgott a neoavantgarde, s rövid időre hivatalos művészetté vált.
Ez az időszak a biennálék életében is fellendüléssel járt.
A kilencvenes években az első tapasztalat – a minden korlát lebontását követelő, nyílt tekintetű szabadság
érzete volt. Az erősödő egyéni hangvételek, a kötöttségeket pimaszul lerázó elgondolások, valamint a
„rajtam múlik”, az „én akaratomtól függ”, vagy a „rólam szól”... felfokozott önérzete, szenzibilitása, de
néha bénítóan is hatni tudó függetlensége aspektusából a szuverenitás az, mely e kort meghatározta.
A kiállítás iránti érdeklődés nem változott. A művészek a nehézségek ellenére, vagy talán éppen a
kiállítási lehetőségek csökkenése miatt egyre nagyobb számban állítottak ki az egri biennálékon.
Az 1992-es kiállításon már bekapcsolódott a Magyar Vízfestők Társasága is, mely társaságot
tulajdonképpen az egri biennálé gyermekének tekinthetjük, melynek eredményei és tanulságai érlelték
meg az egyesülés feltételeit. 1990-ben a biennálékon leggyakrabban és legeredményesebben szereplő,
elsősorban díjat nyert művészekből verbuválódott a társaság, amely napjainkra önálló életet élve,
külföldi kapcsolatokkal is rendelkezve, koordinátorává vált számos olyan rendezvénynek, ahol az
akvarell megmutatkozhat, bemutatkozhat.
Az utóbbi évek nagy felismerése volt, hogy az eddig apró technikai változások immár erős szemléletbeli
váltást eredményeztek. A technikai tisztaság, az egyértelműség, a szabályosság igénye odaveszett.
Már nehéz megállapítani, s vitákat is szült, hogy „meddig akvarell az akvarell”. Illetve komoly
kérdés az, hogy meddig engedhető meg a mindent magába olvasztó, jellegtelenségbe süllyesztő, vagy
éppen érdekes felületekhez, hatásokhoz vetető „kevert-vegyes technikák” jelenléte a kiállításon. Az
elmondottakból következik, hogy már nem elegendő, „hogy adott legyen a papír, a víz és a vízben oldódó
festék.” (Wehner Tibor) Változik a hordozó anyag is: a papír mellett lehet akár fa, textil, kő, vagy bármi
más, melynek felületén a vízben oldható festékfajták különböző variációinak elsősorban lazúros,
olykor fedő felhordása, s keverése egyéb eljárásokkal számtalan változatát adják a művészi gondolat
megjelenésének. Maga a festészet alaptétele, a sík felület is veszélybe kerül olykor-olykor. Mindennek
hatásához hozzájárul a méretek növekedése is, keretbe foglalása, így a művek szinte versenyre kelnek a
táblaképekkel, illetve egy másik irányt követve az installációkkal.
Nagyot változott az ábrázolás módja is. Az akvarellre oly jellemző halk szavúságot, puhaságot, derűreharmóniára vágyódást, nosztalgikus líraiságot, a meditatív szellemiséget... kiegészítik az erőteljesebb,
expresszívebb, zaklatott, kívülről ránk törő, vagy belülről fakadó konﬂiktusok, érzelmi feszültségek,
olykor torzult kort vagy lelkivilágot megjelenítő kivetítések, groteszk társadalomkritikák, vagy a
magánmitológiákat építgető művészek éppen vízfestékkel megfogalmazott típus-lapjai. A kiállítás
szakmai színvonalát a Magyar Képző- és Iparművészeti Lektorátus által felkért művészekből és
művészettörténészekből álló zsűri biztosítja.

23

Szabad Szalon
Heves Megyében Élő és Alkotó Képzőés Iparművészek Egyesülete
Az egyesület 2002. február 8-án alakult meg azzal a szándékkal,
hogy a megyében élő és a megyeszékhely – Eger – főiskoláján
tanító művésztanárok egy valóban működő közösséget hozzanak
létre a megye és kiemelten a városok művészeti arculatának
alakítására, a kortárs művészet új formáinak elfogadtatására.
A tagok fontosnak tartják együttes és egyéni elképzeléseik,
művészi kibontakozásuk anyagi hátterének megteremtését,
a ﬁatal nemzedék felkarolását, a testvérvárosi kapcsolatokra
építetten a külföldi kapcsolatok kiépítését, művésztelep,
szimpóziumok megszervezését. A társulás egységének
erősítése és a ﬁgyelem művészetre való irányítása érdekében
a közös rendezvények, kiállítások megszervezését is kiemelt
feladatunknak tartják, miközben törekszenek a város valamennyi
művészeti intézményével és civil szervezetével való jó kapcsolat
megteremtésére.
Az első közös (2002-es kiállítást) 2003-ban Nagy B. István
Munkácsy-díjas festőművész reprezentatív és sok ember lelkét,
gondolkodását felpezsdítő kiállítása követte, majd az egyesület
második közös bemutatkozására 2004. szeptemberében került
sor a Trinitárius-templom Galériában.
A megyében élő és az egri Eszterházy Károly Főiskola Rajz-Vizuális-kommunikáció tanszékén tanító
tanárok közös fellépésekor felvethető az a kérdés, hogy a vidéken élő és alkotó művészek – amellett,
hogy szűkebb környezetükben lakó emberek ízlésvilágát fejlesztik, korszerűvé alakítják – hogyan
kapcsolódhatnak be az országos körforgásba. Ennek egyik megoldása az ilyen típusú önszerveződés
lehet, mely körül igazi szellemi élet, így művészi központ alakulhat ki.
Az egyesület tagjai Heves megye professzionális művészei, művészettörténészei. Valamennyien a Magyar
Alkotóművészek Országos Egyesületének tagjai, közülük sokan Munkácsy-díjas, és érdemes művészek,
illetve több díjat elnyert amatőr művészek.
Balogh László – festő-, graﬁkus- és kinetikus művész (elhunyt)
Bóta Katalin – bőrműves iparművész
Bukta Imre – festő, szobrász, performer. Munkácsy-díjas, Érdemes művész
Debreceni Zsóka – keramikusművész
Delast Elena – festőművész
Dohnál Tibor – festő- és szobrászművész
Dohnál Áron – szobrász- és festőművész
Erdős Júlia – textil iparművész
F. Balogh Erzsébet – festőművész
Fodor Eta – textil- és ruhatervező iparművész
Ferenc Tamás – graﬁkus- és festőművész
Földi Péter – festőművész. Munkácsy-díjas, Érdemes művész
Herczeg István – graﬁkusművész
Korponay Margó – festőművész
Kovács László – festőművész. Munkácsy-díjas
Lovasy László – iparművész
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Madaras László – festőművész
Magyar István – festőművész
Molnár László József – graﬁkusművész. Munkácsy-díjas
Nagy B. István – festőművész. Munkácsy-díjas
Oskóné Bódi Klára – zománc-iparművész
Pataki József – zománc-iparművész
Pelcz Zoltán – keramikusművész
Pusztai Ágoston – keramikus- és szobrászművész
Sarkadi Péter - festő- és graﬁkusművész
Az egyesület elnöke: H. Szilasi Ágota az egri Dobó István Vármúzeum művészettörténésze.
OSKÓNÉ BÓDI Klára zománcképeiből, sugárzó női ﬁguráiból, tiszta színeiből árad a bensőséges,
csak nő által megfogalmazható melegség és szeretet, a ﬁnomkodás nélküli harmonikus szépség.
Mindezeket a valódi emberi érzelmeket brutalitással teli korunkban őszintén vállalja.
F. BALOGH ERZSÉBET Művészete nem sorolható be művészettörténetileg körülhatárolt stílusokba.
Az egyéni létélményekből fakadó, indulati-pszichikai tartalmakat hordozó, lelki érzékenységgel párosuló, úgynevezett egyéni mitológiára építő művészet az övé. Ezt a fajta szenzibilitást lüktető formarendszerek, elsöprő erejű gesztusok, egymásra rétegződő hideg kékek és forró vörösek dinamikája építi fel,
miközben személyes érzelemkitörések és lírai meditálások tömörülnek képpé.
ERDŐS Júlia textiljei egyszerre materiálisak és egyszerre elsuhanó tünemények. Olykor nagyon is
határozottan összetömörült szerkezetűek, olykor viszont lebegésükben szinte anyagtalanná válnak.
Hidegnek, ridegnek, kristályszerűnek tűnnek, pedig lélegző, létező organizmusokként viselkednek.
KORPONAY Margó az akvarellnek kötelezte el magát. Ez a halkságában, fénnyel telített áttetszőségében intellektuális elmélyülésre lehetőséget adó műfaj nála eredeti tisztaságában jelenik meg. Művészetének fő alkotó eleme a szín, azok szimbólummá, példabeszéddé válása, amely felkavar, elgondolkodtat és
cselekvésre késztet. Művein odaforduló szeretettel, föltétlen odaadással vállalja fel a természet szépségét,
a fa, a virág megkapó jelenlétét, mielőtt ön- és természetpusztító korunk eltaposná őket.
KOVÁCS László a sgraﬁtto technikával alkot. Műveinek lényegét a gipszből, mészporból, homokból,
enyves vízből és festékből kevert vakoltat szerű masszából létrehozott felületek rusztikussága adja. E
technika festőiségét a fakóságukban és ridegségükben is melegség érzetét keltő pasztellszínek adják, mely
archaikus, ősi érzetet keltő alapba mélyedő vonal, a művész különböző indulatainak energiahordozója. E
felsértett felület már alig konkrét – szinte csak mélyen elraktározott közös emlékeinkben létező – ördögöknek, táltosoknak, dudásoknak ad otthont, valóságos létet, vagy éppen ősi varázserőt.
NAGY B. István-nak az egri tanárképző főiskolán töltött évtizedek alatt kristályosodott ki új
művészete, mely négy ciklusba sorolható. A nagyméretű, mély morális élményeket boncolgató Greco
tanulmányokra, a Zsámbék képekre, az Arcképcsarnokra, és a megvallott hiten átszűrt bibliai témákat
feldolgozó sorozatra. E kiállított nem annyira konkrét, mint egyéniségeket megformáló arcképek is
jelzik, hogy a szín igézetében zajlik művészete, miszerint úgy a térmélységet, mint a formákat, valamint
az érzelmi, morális tartalmakat a szín piciny különbségeinek vibrálásából építi fel.
FÖLDI Péter festészetének legfőbb ihlető forrása a falu. Szuverén, öntörvényű, stílustendenciákhoz
nem köthető, egyéni mitológiát építő képi világa, dekorativitással teli, ugyanakkor mágikus hatású
expresszív erejű színhasználata, festői felfogása a népművészeti hagyományokból és a gyermekrajzok
tisztaságából, mesterkéletlenségéből építkezik. A növényi, állati – madarak, emlősök – s legvégül

a rendszeren uralkodó emberi létforma erkölcsi tartalmakkal telített képpé írása foglalkoztatja.
BUKTA Imre sajátos, mezőgazdasági művészetet, az arte proverával rokonítható, természetközeli művészetet művel. A paraszti munkák eszközeit, alanyait és anyagait használja fel szobrain,
performanszainál, installációiban, nagyszabású tereminstallációiban, miközben azok valamiféle
metamorfózison esnek át, emberi jelentéseket vesznek fel. Művei szelíd iróniával, szeretetteljes
groteszkséggel jelenítik meg azokat a kelet-európai jelenségeket, melyeket a felemás modernizáció a
paraszti réteg életében, a felbomló ősi közösségekben (melyeknek helyét a kocsma veszi át), tehát
egyfajta kollektív elidegenedés révén megteremtett.
DOHNÁL Tibor szobrász, és elsősorban festőművész. Absztrakt, az időtlenséget megcélzó műveinek
kiindulópontjául a természet törvényeit választotta. Zártság és nyugalom, ívelő rajzolat, mégis statikus
rend, mely gondolkodásmód festményein keresztül szerveződött évtizedek alatt stílussá, de szobraiban
vált sajátos-hiteles-bölcseletté.

Ebben az absztrakt közegben, DOHNÁL Tibor festményei, szobrai között nőtt fel ﬁa, Áron, kinek
ez az elvont, absztrakt képi világ jelentette a „környezetet”. Gondolkodása tehát nem a tárgyi világ
absztrahálásából indult el – ő a geometrikus absztrakt látványt készen kapta, szinte agyi mintaként
kódolta, mely mintákat tovább működtetve jutott el tulajdonképpen az absztrakt absztrakciójához.
Médiumát pedig nem a hagyományos művészi technikák közül választotta – eszköze a számítógép
3D-s programja. Az alkotás tehát maga is virtuális: fényszínek keveréke, formák kód alapján történő
rendezése, tükrözése… Matéria nélküli látvány. A nyomtatásra pusztán azért van szükség, hogy
az emberi és a mesterséges intelligencia koprodukciója révén létrehozott fény-gondolatok mégse
szakadjanak túlságosan el a hagyományos művészettől.
FERENC Tamás nagyon sokat köszönhet Földi Péter útmutatásainak. Az egri Dobó István Gimnázium tanára.

Sohasem akart az aktuális divatoknak megfelelni, sokkal inkább legbensőbb problémáit zárják magukba
szén- és pasztellrajzai, festményei. Őszinte, szelíd, visszahúzódó, értékigenlő attitűdjével nehezen viseli
a társadalmi, emberi torzságokat. A világ egyetemes félelmeire aggódva keresett válaszai egyéni hangon
szólalnak meg műveiben, melyekben alapvetően az emberi kiszolgáltatottság, tanácstalanság, szeretethiány, a létbe való kapaszkodás bizonytalansága, vagy éppen elfojtott gerjedelmek, indulatok, olykor külső
hatások által indukál aberrációk halmozódnak fel.
HERCZEG István festészettel, graﬁkával – igen gyakran e két műfaj határán álló akvarellel – és
alkalmazott graﬁkával foglalkozik Elvontabb közeget teremtő fénnyel és színnel átitatott akvarelljeit,
keményebb szín- és formaképzéssel megformált olajgraﬁkáit kultúránk örök érvényű jelei népesítik
be. Művészete aggodalommal, féltéssel, olykor dühvel teli keresése a jobbnak, keresése az embert
körülvevő természet megóvási módjainak. Alkotásai nem a kortárs magyar művészet fő, éppen preferált
vonulatában keresendők, hiszen festészetében általános, hosszú távon működő igazságokat keres.
PUSZTAI Ágoston szobrai a realitás határit csak ritkán lépik át. A természet rejtett arcát organikus
formákká változtatva tárja elénk, tág teret hagyva a képzeletnek. Igen fontos számára az anyag szépsége,
a bronz, a kő, a samott kifejezőkészsége. Több köztéri alkotás elkészítése is nevéhez fűződi nem csak
Egerben és környékén, hanem Budapesten is.
MAGYAR István különleges dobozképei, mellett – melyeknél a szem ﬁziognómiai képességeivel
játszik – műalkotásként létező sárkányokat épít. A sárkány lehet mítosz, a keleti kultúrában sokkal
pozitívabb jellemvonások hordozója, mint nyugaton, de lehet, hogy az ember földöntúli lénye, földtől
való elszakadásának vágya rejtőzik benne. Magyar István interpretálásban a hagyományos szobor
és a festészet valamiféle konstruktív, avantgarde összeházasításából születnek úgy sárkányai, mint
dobozképei, melyek hatásához még az op art tapasztalatai is hozzáadódnak.
MOLNÁR László József műveinek minóciózus kidolgozása, fotószerű naturalizmusa ragadott meg
mindig és az a világ, amelyből pusztulófélben lévő, pókhálóval, porral belepett ócskaságai előkerültek.
Mintha nagyszüleink padlásán járnánk éppen, az ott sok-sok évtizede felhalmozódott, generációk
életének egymásra rétegzett tárgyi emlékei között, kíváncsian. Ahol régóta mi vagyunk az első
látogatók, ahol eddig senki nem bolygatta fel az elmúlni készülő létezést. Egyszerűen ceruzával, vagy
litográﬁával készült művei e világ kimetszései, és azzal együtt, hogy illúziók, mégis oly valóságosak,
hogy még száraz, vagy éppen a belőlük áradó dohos szagot is érezzük közelükben.
MADARAS László a technikai sokféleség kedvelője. Egyéni hitvallásának tartja a megﬁgyelés, az egyéni
tapasztalás szükségességét, valamint az őszinteség fontosságát. Vonzódik az ikonszerű frontális ábrázoláshoz, ugyanakkor a táj megﬁgyelését, fény és színhatásainak lírai átírását is fontosnak tartja. Olajfestményei és graﬁkái városi közegben születtek, úgy témaválasztását mint színvilágát szintén a történetiség
hatja át. A kapu, s annak profán és szakrális jelentéssel való felruházása egyik gyakori témája. A kapuk,
melyek alatt emberek mennek át Eger város kapui. Barokk házak és templomok ﬁnoman ívelt bejáratait
sárgás fénnyel egymásra rétegzett térsíkokra és egyben idősíkokra bontja. E formák sűrűjéből olykor
emberek, angyalok, krisztus-ﬁgurák görcsösen megmerevedett végtagjai jelzik, hogy a tragikum is része
lehet ennek a barnás, meleg színekkel megfestett világnak…
PATAKI József eszköze nem a naturális ábrázolás, hanem a jelteremtés. Eger város gyakran idézett műemlékeinek, legjellegzetesebb motívumainak jelekké való transzponálása, sűrítése. A festői hatások elérésére igen erős Pataki József késztetése, mégis a tűzzománc technika, mellyel alkotásait készíti, megkövetel
egyfajta egzakt gondolkodásmódot. Megkövetel még akkor is, ha esetében már nem az őseredeti ötvösművészet csodálatos kiegészítőjeként létrejött zománcművészetről van szó, hanem a táblakép festészet
hatásaival operáló szuverén zománcfestészetről.
Eventus Művészetoktatási Intézmény
Herczeg István, Sarkadi Péter, Molnár István, Fridél Lajos, Madaras László és Biros Krisztián
mindannyian egy művészeti iskola tanárai. E közegben bevett titulussal élve: mesterei.
Az iskolában egymás mellett élve, egymást inspirálva formálódott idősebb és ﬁatalabb alkotó művészete,
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ahogy a már elmúlt évszázad első felének Bauhaus
iskolája, ahol az európai művészet jeles egyéniségeiből
felálló tanári gárda a diákokkal együtt jelentette
azt a konstruktív elvekben kiteljesedő művészi
szellemiséget, melynek hatása napjainkig érezhető.
A különböző műhelyekben diákok és tanárok együtt
dolgoztak, és az iskola zárt közössége mindkét félnek
megadta a kollektív gondolkodás lehetőségét.
Fridél Lajos cizellált ﬁnomságú tusrajzaiban, az ember
és a természet együttlétében a harmonikus együttlét,
a nyugalom kap helyet. A vonal fontossága mellett az
üresen hagyott világító felületek mégis egyfajta kettős
világlátásról hordoznak üzenetet.
Biros Krisztián keramikusművész. Egy méltatója a következőket írta róla: Biros alkotásainak kulcsát semmiképpen sem érdemes tartalmi tárgyában, az előre
kimódolt formákban, az úgynevezett mondanivalóban keresni. Sokkal inkább az anyagválasztásban és
a technikai megoldásokban. Elsősorban az anyagban
rejlő alakíthatósági adottságok érdeklik, és a munka
közben felfedezett, tapasztalat lehetőségek inspirálják
egy-egy kivitelezendő tárgy megformálásában.
Molnár István médiuma a fotó. A kifejezés szándéka azonban azonos, bár kevésbé átírt. Tájfotói
analógok a tájfestészet líraiságával, vagy éppen drámaiságával, portréi a képzőművészet lélek
és sorselelemző mélységével. Város és épületfotóinak merész képkivágásaival, fényértékeinek
különlegességeivel is a festőiség szintjére emelkednek.
Sarkadi Péternél szintén a vonal, annak azonban sokkal expresszívebb kezelése a fő kifejező
eleme greﬁti-graﬁkáinak. A téma az indulatokat tartalmazó gesztus és a jelentést hordozó
betű-jel keverése, együttes hatása. Sarkadi sokműfajú művészete tárgyául az amerikai és a
nyugat-európai pop-rock-punk kultúra magyarországi megjelenésekor a hétköznapi élettel,
a globalizált tömegkultúrával eljegyzett művészi felfogást és egyben életmódot választotta.
Művein keresztül ezt a világot képviseli hol kritikusan viszonyulva a tömegtájékoztatási és
tömegfogyasztási eszközök populáris kultúrájának sztereotípiáihoz, hol ﬁlozoﬁkus magaslatokból
szemlélve, hol meditatív mélységekbe merülve, olykor nosztalgikus, gyakran ironikus-önironikus
attitűddel fűszerezve.
Festőművész, graﬁkus, képzőművész, keramikusművész és fotóművész. Egy iskola tanárai, akik
által biztosított a sokféleség és a szakmai színvonal.
Karikatórium
Az ország első és egyetlen karikatúra galériája az uniós csatlakozással egyidőben nyílt. Vállalt célja,
hogy kultuszt teremtsen a műfajnak, mely nemcsak vázlatos politikai torzképek rajzolását jelenti,
hanem időtálló, esztétikai szempontból is magas mércével mérhető graﬁkák, rajzok összessége. Az
állandó kiállításon megtalálhatóak a legjelesebb hazai karikaturisták, mint Sajdlik Ferenc, Tóni,
Marabu, Czki, Jelenszky László munkái. A helyi színeket Diós Magda művésznő képviseli.
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5. Szobrászat
Nobel-díjas magyar tudósok egri szoborparkja
Egerben a Wigner Jenő Műszaki, Informatikai
Középiskola 1996-ban vette fel Wigner Jenő magyar
származású Nobel-díjas tudós nevét. Ekkor született
az ötlet, hogy szoborpark formájában örökítse meg
a város a magyar Nobel-díjasok emlékét. A program
bonyolítására Közhasznú Alapítvány jött létre.
A világban példa nélkül álló terv megvalósítása méltó
a magyar tudományhoz, régiónkhoz és városunkhoz.
A terv valóra váltásának szellemi atyja a nemrég
elhunyt Marx György professzor volt. A névadó
Wigner szobrot 1996-ban, Szent-györgyi Albert
szobrát 1998-ban, Bárány Róbert, Hevesy György és
Békésy György szobrait 1999-ben állították fel. Lénárt
Fülöp, Zsigmondy Richárd, Gábor Dénes, Polányi
John Carle, Elle Wiesel, Oláh György és Harsányi
János szobrát 2001-ben sikerült felavatni, míg 2003-ra
Kertész Imre szobra is elkészült. Valamennyi szobor a
Képzőművészeti Lektorátus által zsűrizett alkotás.
Rostás Bea szobrász
A pályája kezdetén álló Rostás Bea sokat ígérő tehetség. S mindig, minden körülmények között, mindent megtesz, hogy tehetsége ne maradjon ígéret.
Csak a minden kell neki és még egy kicsivel több. Létezésének lényege a lázas izgalom. Minden egyéb
megfontolás elemzés, értelmezés, technika, anyag csak ezután következik. Így minden munkája
teljesen új fejezet. Ez persze nem jelenti azt, hogy tanulmányaiból, rajzaiból, plasztikáiból, szobraiból
hiányoznának az összefüggések, elgondolásaiban megtörne a folyamatosság, merthogy a folyamatosság
ő maga. A cselekvés, ha úgy tetszik az alkotás a legfontosabb személyiségjegye, ennek mozgatórugója
pedig a leküzdhetetlen kíváncsiság.
A különös ﬁguralitás, mely munkáiban megynyilvánul, teljesen szakított a konvenciókkal. Rejtett, szemérmes szimbolizmusa szinte mitologikussá érett.
Popovics Zoltán
Popovics Zoltán újkori Odüsszeuszként vándorolta végig eddigi életét, mely megállapítás az életútra
és művészetére nézve is igaz. Bejárva több kontinenst az Egyesült Államokban repülőgép tervezést,
majd építészetet, végül szobrászatot tanult. Huszönöt éves korában Fullbright-ösztöndíjjal a Finn
Képzőművészeti Főiskolán folytatott tanulmányokat és Helsinkiben telepedett le. Itt két évtized
elteltével a ﬁnn képző- és iparművészet meghatározó egyéniségei közé emelkedett. A kilencvenes
évek végén tért vissza szülővárosába, Egerbe és Szarvaskőn telepedett le feleségével, Hibay Éva
fuvolaművésszel.
Popovics Zoltán végigkalandozta a kortárs izmusokat, majd az alkotói folyamat mélyén a köznapi
tárgyakban megtalálta és felmutatta az ősformákat, a tárgyakban rejtőző alapszimbólumokat, és
kibontotta az emberi, a természeti és a kozmikus létezésre utaló üzeneteket.
A művész házaspár a közeljövőben ﬁnn-magyar művésztelep kialakítását tervezi Szarvaskőben,
elsősorban az egri testvérváros, Pori bevonásával.

6. Táncművészet
Egri Fesztivál Balett
Az évek során a Pódium tánc és balett iskolából kinevelődött egy olyan táncos növendékcsoport,
mely már komolyabban, szinte hivatásszerűen kezdett el foglalkozni a tánccal, ezért az iskola egyszerű
struktúráján változtatni kellett. A növendékek egy része szabadidős tevékenységként foglalkozik a
táncművészettel, a tehetségesebb növendékek pedig emeltszintű képzésben részesülnek. E munkának
az eredménye az Egri Fesztivál Balett létrejötte, mely 2001-ben alakult. Az együttes művészeti
vezetője, koreográfusa Barta Dóra Harangozó-díjas táncművész és Nívó-díjas táncpedagógus,
igazgatója Mirkóczki Zita Nívó-díjas táncpedagógus.
Az együttes tagjai az iskola legtehetségesebb növendékei közül kerülnek ki. A vezetők munkájuk során
már óvodás kortól ﬁgyelik a náluk tanuló gyermekeket, és akik az évek során alkalmasnak bizonyulnak,
azoknak lehetőséget biztosítanak a Fesztivál Balett próbáira és az előadásaikon való részvételre. Az együttesben zajló munka igen nagy elhivatottságot, kitartást, fegyelmet, igényel a diákok részéről. Kitartó
munkájuk gyümölcse az elmúlt évben kezdett el beérni, amikor is a Szegedi Kortárs Balett művészeti
vezetője, Juronics Tamás felkérte őket arra, hogy közreműködjenek az általa létrehozott, megálmodott
Mozart Requiem című műben. Azóta ez a darab már túl van a 15. előadáson, és bejárta az országot. Júniusban a Magyar Táncművészet legjelentősebb fesztiválján is bemutatásra került Győrben. A növendékek
a magas technikai tudás mellett olyan színpadi gyakorlatra tesznek szert, melynek segítségével szinte kész
táncművészként hagyják el az iskolát, és e komplex képzés eredményeként előnyt élvezve gazdagítják
napjaink tánckultúráját.
Eddig létrehozott produkciók:
2001: Hüvelyk Panna mesebalett, Mozart hajnal modern balett, Angyalok háborúja
(Ez utóbbi produkció igazi kuriózumnak számított Bach zenéjére, Varnus Xavér orgonaművész
játékára. Varnus Xavér Néprajzi Múzeumbeli koncertjén is fellépett az együttes, amelyet a Magyar
Televízió is rögzített.)
2002: Wilcsek úr táncparódia, Roots- Gyökerek modern balett
2003: Vivaldi Négy évszak, Fiesta
modern balett
2004: Falba zárva modern balett,
A Halál és a Lányka modern
balett. Az évek során a Fesztivál a
Barokk Egerben rendezvénysorozat
keretein belül létrejött az ERLAU
Táncfesztivált, mely Magyarország
egyik legjelentősebb kortárs
táncművészeti fesztiválja. Az Erlau
Táncfesztivál gondosan és alaposan
kialakított arculata folyamatosan
fejlődik. Továbbra is elsőrendű
szempont az, hogy a fesztivál a
város idegenforgalmának a nyári
időszakban gazdag programot
kínáljon, vonzerővel bírjon a hazai
és külföldi látogatóknak egyaránt.
Fontos szakmai találkozó, fórum
maradjon, ahol rangos hazai
együttesek (Szegedi Kortárs Balett,
Budapest Táncszínház, Pécsi Balett,

Győri Balett, Budapest Táncegyüttes, Ladányi Andrea és Társulata, Egri Fesztivál Balett) lépnek fel.
Lényeges az is, hogy a kiválasztott művek kellő vonzással rendelkezzenek a közönség számára, így nyári
szabadtéri programként igényes kulturális szórakozást jelentsenek.
A rendezvényt az egri lakosok megkedvelték, de a régió más városaiból is (Miskolc, Gyöngyös, Hatvan,
Salgótarján stb.) nagy számban érkeznek érdeklődők, és különösen nagy számban látogatják az eseményt
a külföldi, a kortárs táncot kedvelő vendégek.
Az Egri Fesztivál Balett működését és az ERLAU Táncfesztivált az 1997-ben létrejött Parnasszus
Táncművészeti Alapítvány segíti. A győri és a veszprémi fesztiválok mellett immáron az Erlau
Táncfesztivál hazánk harmadik legfontosabb, kifejezetten táncművészetre fókuszáló rendezvénye. A
fesztivál igazgatója Barta Dóra, művészeti tanácsadó Juronics Tamás.
Barta Dóra táncművész a Szegedi Kortárs Balett művésze, Harangozó Gyula díjas, 2002-ben a
Veszprémi Táncművészeti Fesztiválon a Csodálatos mandarinban nyújtott teljesítményéért a Legjobb
női alakítás díját kapta. 2001-ben Fülöp Viktor ösztöndíjas volt.
Művészeti tevékenysége kezdetétől 1984-1992 a Magyar Táncművészeti Főiskola növendéke volt, majd
1995-ben Középfokú Moderntánc Pedagógus oklevelet szerzett.
Mesterkurzusokon is részt vett: 1997. Joe Alegada, 1997.Gyula Pandi,1998.Jean Claude Ramseyer.
Művészeti tevékenysége mellett jelentősnek mondható oktatói munkássága is. A Pódium táciskola keretében több száz növendékkel kedveltette meg a tánc és balett műfajt.
7. Irodalom
A város 2001-ben a belváros legszebb zöldövezetében, az Érsekkertben létrehozta a Múzsák Ligetét.
A parkban minden évben fát ültet az ország egy-egy jeles írója, költője. Az eltelt néhány év alatt
névjegyet hagyott ily módon Egerben Alexander Bródy, Faludy György, Korniss Mihály, Esterházy
Péter és Csányi Vilmos.
A parkban 2004-ben került elhelyezésre Bródy Sándor író szobra, Varga Imre szobrász alkotása.
Bródy Sándor író, drámaíró, publicista 1863. július 23-án Egerben született. Szegény, zsidó kereskedő
családból származott.
Középiskolai tanulmányait nem fejezte be, írnok, majd 1890-től Budapesten a Budapesti Hírlap és A
Hét című lapoknál újságíró lett. 1902-ben önálló vállalkozásként adta ki Fehér könyv című folyóiratát,
amelynek minden számát maga írta. Később Ambrus Zoltánnal és Gárdonyi Gézával a polgárság
radikális orgánuma, a Jövendő című hetilap szerkesztőjeként dolgozott. Első irodalmi sikerét Nyomor
című novelláskötetével aratta 1884-ben. A naturalizmus programját hirdette meg benne, valójában
azonban a magyar irodalomban korábban nem ábrázolt szociális konﬂiktusokat, a polgári életforma
bírálatát fogalmazta meg. Újszerűnek számított írásaiban a nagyvárosi tematika. Színpadi műveivel
romantikus kezdet után - mint a Hófehérke 1901-ből, Királyidillek 1902-ből - a naturalisztikus
ábrázolás kezdeményezője a magyar polgári drámában.
Legérettebb színműveiben a prózájából már ismert társadalmi konﬂiktusokat élezte ki. A dadában heves
indulattal ábrázolta a falusi nyomort, áruvá lett parasztlány hősének tragédiáját a budapesti polgárvilágban.
A tanítónőben (1908) egy öntudatos falusi tanítókisasszony meddő küzdelmét mutatta be. Jelentősebb
színművei közé számít még A medikus (1911). Számos novellája a magyar próza klasszikus alkotásainak
sorába tartozik (Erzsébet dajka és más cselédek 1902). E műfajban alkotta a legkiemelkedőbbet.
Stílusérzéke példaként állt a művész kortársak előtt. Remekmű utolsó alkotása, a Rembrandt (1925) című
ﬁlozóﬁkus novellaciklusa, amely egyben művészi önvallomásának megfogalmazása is. Kritikusai szerint
Bródy Sándornak nem egyik vagy másik műve igazán jelentős, hanem az egész munkássága, amellyel
az irodalmi életre hatott. Rendkívül lelkes, ötletgazdag, vitára mindig kész, a ﬁatal írók vezéralakja, aki
képes volt arra is, hogy utat mutasson a nála jelentősebb szerzőknek.
További művei: Az ezüst kecske (regény, 1898); A nap lovagja (regény, 1902); Tímár Liza (dráma,
1914); A szerető (dráma, 1917); Asszonyi szépség (novellák), Apró regények
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1924. augusztus 12-én Budapesten hunyt el.
Kálnoky László Egyesület
Az írói munkásság emlékére a város 2004-ben drámapályázatot hirdetett, amelynek győztese Kácsor
Zsolt és Mészöly Gábor lett. Az egyesület öt éve alakult irodalom és művészetbarátokból mintegy
negyven fővel. Célkitűzésüknek tekintik az egri irodalmi hagyományok ápolását. A társművészetekkel
karöltve műsoros esteket, könyvbemutatókat szerveznek. Ápolják, és ébren tartják a Kálnoky kultuszt. A
város neves szülöttének Kálnoky László költőnek emlékét és irodalmi hagyatékát gondozzák. Tiszteletbeli
elnöknek választották, majd halála után emlékét őrzik Apor Elemér egri költőnek. Az egyesület 2000-ben
jelentette meg irodalmi antológiáját Távol Betlehem címmel. 2001-ben irodalmi emléknaptárt adtak ki.
Jelentős rendezvényük volt a Németh László Konferencia 2001-ben. Vendégül látták egyebek mellett
Kányádi Sándor költőt, a Mentor Kiadót Marosvásárhelyről, az Új Holnap, és a Felsőmagyarország
Kiadó szerkesztőit. Az egyesület
tagjai
elsősorban
a
főiskola
irodalomtörténeti
tanszékének
tanárai, akik önálló köteteikkel
rendszeresen
megjelennek
az
olvasók előtt: Lőkös István, Cs.
Varga István, Ködöböcz Gábor
irodalomtörténészek,
továbbá
Jámbor Ildikó újságíró, Hacsiné
Barbócz Ildikó, Nagy Edit, Sárközi
Irma, Bakacsi Ernő, Cseh Károly,
Muravszky Magdolna, Renn Oszkár,
Gonda Zsigmond.
Parnasszus Egyesület
Az első Parnasszus Műhelytalálkozóra még 2002-ben a Parnasszus
című irodalmi folyóirat és Turczi
István költő kezdeményezésére, az
Egri Újságíró Egylet és a Művészetek Háza közös szervezésében került sor. Ezt követően az önállósodás
jegyében, de a teremtett hagyomány fenntartásának és továbbvitelének igényével az e célra létrehívott Egri
Junior Parnasszus Műhely Egyesület égisze alatt indult meg az organizálás. A helyi organizátor Jónás
Zoltán újságíró volt és maradt. Az egyesület a támogatók jóvoltából díjat alapított. A Junior Parnasszusdíjat évente, a négy napos írótábor közössége ítéli oda a legjobb „parnasszistá”-nak. Az először átadott díjat
Tolvaj Zoltán 1978; (kötete A medve lépései, Parnasszus Könyvek) kapta, aki minden műhelyfeladványt
szorgalmas odaadással, magas művészi szinten, kiemelkedő formakultúrával abszolvált. A munkánkba
helybéli reménységek, közép- és főiskolás versfaragók is bekapcsolódtak, dicséretes igyekezettel: Dengel
László Barna, Kocsis Richárd, Posta Mariann, Földi Vanda és Zagyva Melinda.
8. Zeneművészet
Az Eszterházy Károly Főiskola Ének-Zene Tanszéke
A főiskola oktatói között számos neves előadóművész található
GÁBOS JUDIT zongoraművész: önálló zongoraestjeit rendszeresen közvetíti élő egyenes adásban a
Bartók Rádió; nemzetközi kurzusokat vezet (Legutóbb Belgiumban), oktatott és koncertezett az USÁ-
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ban (Minnesota-ban a duluth-i egyetemen és Georgia államban Valdostában)
KÁTAI LÁSZLÓ: több önálló művet alkotott már, jelentős színpadi szerzője a Gárdonyi Géza
Színháznak, jelenleg zongoraversenyt ír Gábos Judit számára!
UDVARHELYI BOGLÁRKA énekművész: rendszeresen fellép a Debreceni Csokonai Színházban,
jelenleg a Budapesti Operettszínház Csárdáskirálynő főszerepével járja be Németország színházait)
ALMÁSSY ZSÓKA énekművész: elsősorban a musical műfajban mutatott fel teljesítményeket, többek
között játszott a Madách Kamarában; rendszeresen lép fel Szent Martin koncertjein és a közös munka
eredményeként 2004-ben a művész Almássy Zsókának írt egy közel egyórás művet Wakan Tanka
Rose címmel, amelynek színpadi változatát az uniós csatlakozás napján láthatta a közönség.
HUDIK MARGIT énekművész: minden műfajban koncertezik, 2004-ben önálló lemezt is készített,
elsősorban musical válogatásokból.
MARÍK ERZSÉBET zongoraszólista: az oktatás mellett a művésznő kiemelkedő teljesítményt nyújt a
korrepetitorként; többek között ezirányú színházi munkásságáért vehetett át 2004-ben a város Nívódíját.
GULYÁSNÉ SZÉKELY ÉVA: az egri Szimfonikus Zenekar hegedűse, aki zenei szervezői munkásságáról ismert a városban, több kamara együttes vezetője.
HIBAY ÉVA: Az Eger melletti Szarvaskőben élő fuvolaművész hosszú évtizedekig az év jelentős részét
Finnországban töltötte. A művésznő számos önálló koncertet adott Belgiumban, Görögoszágban,
Franciaországban, de jelentős volt oktatói tevékenysége is: Helsinkiben a Sibelius Akadémián tanított
és mesterkurzusokat vezetett. Fontosnak tartja a ﬁnn-magyar kapcsolatok ápolását, élő partneri
együttműködés fenntartását. Ennek érdekében rendszeresen invitál ﬁnn csoportokat és művészeket a
városba. Férjével, Popovics Zoltán szobrászművésszel tervezik a szarvaskői művésztelep létrehozását.
Egri Szimfonikus Zenekar
A 2003. évben negyvenedik éves fennállását ünneplő zenekar főleg zenetanárokból, katonazenészekből és
főiskolai hallgatókból áll. A zenekar a megye és a város kulturális életének meghatározó szereplőjévé vált
az eltelt évtizedek alatt. Repertoárja felöleli a zenekari irodalom barokktól napjainkig terjedő széles skáláját, de szívesen kalandozik az opera, operett és musical világába is. A zenekar az önálló és ﬁlharmóniai
koncertek mellett tevékeny részt vállal a Gárdonyi Géza Színház zenés darabjainak bemutatásában.
A zenekar az utóbbi néhány évben nagysikerű operaelőadások létrehozásával hívta föl magára a ﬁgyelmet. Első alkalommal Donizetti: Szerelmi bájital című vígoperáját hozták létre, majd Haydn:
Élet a Holdon című báboperáját. Utóbbiban fellépett többek között Miklósa Erika operaénekes is.
Az előadás óriási szakmai sikert aratott a Millenáris rendezvénysorozata keretében. A zenekar Lengyel
Pál bábszínház igazgatóval együttműködve, 2003 nyarán a Szentivánéji álom című zeneműre egy
nagyszínpadi, látványos árnyfantáziát komponált, amely szintén egyedülálló kísérlet volt a különböző
műfajok összművészeti lehetőségének felmutatására.
A zenekar külföldi kapcsolataiban jelentős a testvérváros Esslingen zenekarával és kórusával történő
együttműködés.
A zenekar karmestre Szabó Sípos Máté, aki jelenleg a Magyar Állami Operaház alkalmazásában áll.
A művész tanulmányait zongoristaként kezdte a Liszt Ferenc Zenetudományi Főiskolán, majd kitüntetéssel végzett Lukács Ervin karmesterképző osztályában. A nemzeti énekkarban szólamvezető volt 1989-2000 között, és 1998-ban a Budapesti Filharmónia Társaság Zenekara asszisztens
karmesterévé választotta. A Zeneművészetei Egyetemnek 1994-től karvezetés tanára. Hosszú ideig
igazgatta a Debreceni Kodály Kórust, 1996-tól karmestere az egri zenekarnak. A szakember nem
csak dirigensként, hanem új értékek létrehozójaként is tisztelt és elismert a városban. Személye garancia arra, hogy az Európa Kulturális Fővárosa pályázatban elképzelt, nagyszabású komolyzenei
attrakció megvalósulhat.

9. „Köztes” kultúra
EGAL Klub
A klub ötlete 1988-89-ben, a
rendszerváltás idején fogalmazódott
meg. 1989 tavaszán az egri Ifjúsági
Házban megalakult a Más Alternatív
Zenei Klub és a kezdeti videovetítések, beszélgetések után, illetve
mellett ősztől már rendszeresen
zajlottak koncerteket is.
Több éves munka eredményeként
a város önkormányzata ingyenesen
adta használatba az egyik, közel 400
m2 alapterületű pincerendszerét, és
elvégeztette annak közművesítését.
A pincét a színpadépítéstől az
udvari tereprendezésen, kerítésépítésen át a festésig a klub tagjai önkéntesen végezték. A falakat
borító graﬃtiket, festményeket a város kreatív ﬁataljai tervezték és kivitelezték. A klub technikai
felszereléséhez, valamint az induló programokhoz szükséges pénz java részét a Soros Alapítvány
biztosította.
Az eredeti elképzelések jó részéhez ragaszkodva sikerült a klubnak elérni, hogy a kulturális sokszínűség
jegyében, erőszakmentes területként, a szórakoztatóipari rablógazdálkodást elkerülve működjön,
valós alternatívát nyújtsunk a hagyományos szórakozóhelyek és űvelődési intézmények mellett, helyet
adva - a RÉVület project segítségével kapaszkodót biztosítva - a kallódó és/vagy szenvedélybeteg
ﬁataloknak. Alulról szerveződve, a lelkesedés erejével egyfajta kreatív alkotóműhellyé, bemutatkozási
fórummá vált.
Az eddig eltelt évek igazolták a befektetett energiát: a Magyar Narancs év végi közönségszavazásán
többször nyerte el az egyesület „Az év vidéki klubja” címet, a Z Magazin olvasói az „Év
szórakozóhelyének”, a Wanted tábora pedig „Az év klubjának” választotta a Mást, az Egri Alternatív
Kulturális Egyesület pedig 1997-ben „Az év nonproﬁt szervezete” lett. A „törzsgárda” a nyitás óta nem
változott: a MÁS két frontembere Juhász Misi klubvezető, programszervező és Németh Tibor
(Naszi) programszervező-személyzetis-mindenes, Borhy András (Kígyó) a klub technikusa és
Kovács Ildi, aki a RÉVület projectben vesz részt.
Ahogy a világ változik, a régiek mellett - és részben helyett - új arcok tűnnek fel a közönség soraiban,
új kedvencek a színpadon, új műfajok, új típusú programok a kínálatban. Évről-évre „változgat” a klub
belső dizájnja, sőt 2002-ben még a név is módosult: EGAL Cult Club, avagy egyszerűen EGAL. Ami
nem változik: a klub (a föld alatt) valamennyi új zenei kísérletnek és műfajnak bemutatkozási
lehetőséget és ezzel a ﬁataloknak másfajta programkínálatot ad, mint a kultúra más színterei
(a föld felett).
A 2005-ös év minden eddiginél nagyobb változást hoz a klub életében: a Szent Miklós városrész
rehabilitációs programja keretében új arculatot kap és jobb feltételeket biztosít majd látogatóinak
Addig is - a megszokott módon - a hét négy napján várja közönségét a legkülönfélébb kulturális,

szórakoztató és prevenciós programokkal.
Egerben számos múzeumi, közgyűjteményi, és a civil szférát összefogó intézmény működik,
amelyeknek a tevékenysége és hatása túlmutat a város és a megye határán. Ezek az intézmények
országos elismertségnek örvendenek és nemzetközi teljesítményük is mérvadó.
Heves Megyei Múzeumi Szervezet
A Heves Megyei Közgyűlés a Megyei Múzeumi Szervezet keretében biztosítja a kulturális javak
védelméről és a muzeális intézményekről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott feladatok
ellátását.
A Heves Megyei Múzeumi Szervezet három múzeuma közül az egri Dobó István Vármúzeum
megyei múzeum társadalomtudományi és művészeti gyűjteményekkel, a szervezet gazdasági, műtárgy
védelmi és adminisztratív központja. A gyöngyösi Mátra Múzeum területi múzeum országos
jelentőségű természettudományi gyűjteménnyel és várostörténeti, vadászattörténeti kollekcióval
rendelkezik. A hatvani Hatvany Lajos Múzeum területi múzeum jelentős 20. századi képzőművészeti
gyűjteménnyel.
Hét kiállítóhelye:
Eger - Gárdonyi Géza Emlékmúzeum, Telekessy Patikamúzeum,
Palóc népművészeti kiállítás,
Egykori megyei börtönépület;
Heves - kiállítóhely;
Kisnána - vár és tájház;
Parád - Palóc-ház.
A Heves Megyei Múzeumi Szervezet múzeumi egységei megyénk meghatározó kulturális intézményei
és fontos idegenforgalmi vonzerőt jelentenek.
Heves megye múzeumaiban mintegy 1.000.000 egyedi nyilvántartású műtárgyat őriznek.
A gyűjteménygyarapítás az utóbbi években ajándékozás, külső támogatások és pályázatok révén
történt. Nagyobb arányú a külső ﬁnanszírozással végzett megelőző régészeti ásatások eredményeként
bekerülő műtárgyak száma.
A múzeumi feladatok ellátását magasan képzett szakemberek végzik. Tudományos munkakörben 23
egyetemet és főiskolát végzett muzeológus dolgozik. A tudományos minősítéssel rendelkezők közül
1 fő habilitált doktor, 2 fő kandidátus, ill. PhD, 3 fő egyetemi doktor, jelenleg 2 fő vesz részt PhD
képzésben.
A tudományos kutatási programok az intézményi preferenciák, a pályázati támogatások és az egyéni
munkatervek szerint folyamatosan megvalósultak és komoly eredményeket hoztak. A Dobó István
Vármúzeum holland és spanyol múzeummal együttműködve részt vett az "Early Farmers in Europe"
c. Európai Uniós régészeti projektben (tudományos katalógus, kiállítás, CD). Koordinálták
a magyarországi végvári kutatásokat, de a történeti ökológia, a paraszti gazdasági közösségek, népi
gyermekjátékok témakörben is jelentős eredmények születtek. Népvándorlás-kori, múzeumtörténeti
konferenciát szerveztek Egerben. Gyöngyösön folytatták az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram
és a természetvédelem által támogatott paleoökológiai, természetvédelmi, ﬂorisztikai és faunisztikai
kutatásokat. Hatvanban és Hevesen a helytörténeti, néprajzi és képzőművészeti témák feldolgozására
került sor.
Muzeológusaink a társadalom- és természettudományi kutatásaik eredményeit évente 60-80 tanulmányban publikálják saját múzeumi kiadványaikban, illetve a hazai szakfolyóiratokban, konferencia
kötetekben. Folyamatosan megjelennek intézményeik nagy múltú periodikái: Eger - AGRIA, Studia
Agriensia, Heves Megyei Régészeti Közlemények; Gyöngyös - Folia Historico-naturalia Musei
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3. A város regionális, megyei és/vagy kistérségi központi szerepe a térség kulturális életében,
megyei és regionális kapcsolatai, egyéb társadalmi kapcsolatrendszere.
Matraensis Malakológiai tájékoztató, Mátrai tanulmányok; Hatvan - a Hatvany Lajos Múzeum
Füzetei.
A múzeumi munka meghatározó területei az állandó és időszaki kiállítások. Az utóbbi évtizedben
megújultak a Dobó István Vármúzeum állandó kiállításai: Egri Képtár (1996), Az egri vár története
(2001), Palóc népművészet (2002), Vadászati és vadgazdálkodási (1996) Gyöngyösön. A megye
múzeumaiban évente 15-20 időszaki kiállítást nyitnak, amelyekhez alkalmanként katalógus, prospektus
készül. Gyöngyösön a múzeumban nincs lehetőség időszakos tárlatok rendezésére. Hatvanban viszont
a múzeumi épület hosszú ideje nem teszi lehetővé állandó kiállítás készítését.
Heves megye és intézményei nemzetközi kapcsolatainak részeként rendeznek kiállításokat
külföldön és fogadnak külföldi kiállításokat. A Dobó István Vármúzeum magyar akvarellekből
rendezett kiállítást Finnországban (Helsinki, Kemi 2000-2001), Észtországban (Tartu - 2000), a
csehországi Kuma Horában (2001) és a franciaországi Nantesben (2002). Heves megyei művészek
bemutatkozását szervezték és "Heves megye népművészete" címmel kiállítást rendeztek a felsőausztriai Linzben (2002). Megyénk népművészetét mutatták be a lengyelországi Przemyslben is
(2003). Heves megye történeti-tennészeti értékeit és az egri várat bemutató fotókiállítást vittek
a németországi Siegenbe (2001), a szlovákiai Dobóruszkára és Palástra (2002). "A tennészet
csodái" c. tárlattal a Mátra Múzeum mutatkozott be a szlovákiai BetIérben (2004).
A Hatvany Lajos Múzeum a hollandiai Maasluisban rendezett képzőművészeti tárlatot (1999).
Az Egri Képtár és a Hatvany Lajos Múzeum anyagából több jelentős nemzetközi kiállításhoz
kölcsönöztek képeket (Olaszország, Spanyolország, Ausztria, USA, Anglia, Németország). Külföldi
partnereik kiállításait rendezték meg Egerben: Párizsi divat Chateau-Chinonból (1999), Európai
szecessziós kerámia Teplicéből (2001), Felső-Ausztria népművészete Linzből (2001), A przemysli
erőd az I. világháborúban Przemyslből (2003), Főúri terítékek az Andrássyak asztalán Betlérből
(2003). Hatvanban a "Testvérvárosunk Maasluis" (1997) és a "Hatvanas évek. Marosvásárhely (1999)
tárlatokat fogadták. Múzeumaink műtárgyak kölcsönzésével folyamatosan megjelennek az országos
gyűjteményes kiállításokon, és gazdagítják azokat.
A Heves Megyei Múzeumi Szervezet kiállításait évente 500-600 ezer látogató keresi fel, a Dobó
István Vármúzeum pedig a több mint 400 ezres látogatószámmal az ország leglátogatottabb
múzeuma.
A kiállítások mellett a munkatársak minden múzeumban szerveznek kiegészítő foglalkozásokat a
diákság számára, és folyamatosan működnek a múzeumbaráti körök. A Dobó István Vármúzeumban
minden évben megszervezték az általános iskolások Vártáborát, és évente 30 ezer ember vesz részt a
„Végvári Vigasságok" történelmi fesztivál programjain. 2002-ben az egri várvédelem 450. évfordulóján
nagy érdeklődés kísérte az országos vetélkedőt, az ostromjáték előadását és a sokszínű programot
kínáló Egri Vár Napját.
A Látogatóbarát múzeumi fejlesztési program révén 2002-2003-ban jelentősen javultak a Dobó
István Vármúzeum lehetőségei a közönség érdeklődésére számot tartó rendezvények szervezéséhez
és a látogatók tájékoztatásához. Színpad épült a várban, kialakították a diákfoglalkoztató-történelmi
játszóházat és történelmi játszótér létesült. Modernizálták az információs hálózatot, a tárlatvezetők
történeti ruházatban jelennek meg. Komoly idegenforgalmai vonzerőt jelent a vár megújult ágyúparkja,
a kazamatákban megjelenő hang- és fényeﬀektusok és a nyári hétvégeken rendezendő történelmi
őrségváltás.
Szakmai munkájukat minősíti, hogy a Dobó István Vármúzeum elnyerte "Az év múzeuma 2001"
kitüntető címet és díjat. A Mátra Múzeum 1996-ban az Év múzeuma pályázaton külön díjban
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részesült és a Környezetvédelmi
Minisztérium
Pro
Natura
Emlékdíját kapta meg. A Hatvany
Lajos Múzeum 1999-ben a Heves
megyéért díjat nyerte el.
Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár
Az író nevét viselő Megyei Könyvtár 1952-ben alakult a korábbi körzeti és a városi könyvtár
összevonásával. Egy közbenső költözés után, 1957-ben a műemlékekben gazdag belváros egyik legszebb
épületében, a Nagypréposti palotában (mai helyén) kapott otthont.
A szaktörvény megjelenését követően 1999. január elsejétől Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Heves Megyei Önkormányzat közösen látja el a fenntartói feladatokat.
Az 1997. évi CXL. törvény rendkívül nagy jelentőségű a magyar könyvtárügy történetében. A törvény
legfontosabb eredménye, hogy állampolgári jogként kezeli az információhoz való szabad hozzáférést.
Az információs társadalomban, a demokratikus jogállamban a cél az, hogy a független, jól tájékozott
polgároknak alakuljon ki az a készsége, amellyel demokratikus jogaikat és kötelezettségeiket gyakorolni
tudják. A polgárok alkotó közreműködése függ attól is, hogy az ismeretek, a gondolatok és a műveltség
egyetemes értékeihez szabadon, kötöttségektől mentesen hozzáférnek-e.
A hozzáférésben, a demokrácia alapeszméinek megvalósításában közreműködő települési könyvtárnak,
a helyi tájékoztatás központjának van mással nem pótolható szerepe. E könyvtár típusnak kell használói
számára az ismeretek és az információk minden fajtáját - a könyvtár lehetőségei szerint - könnyen
hozzáférhetővé tenni, mégpedig ideológiai, politikai, vallási cenzúra bármely formáját, s a kedvezőtlen
hatású kereskedelmi érdekeket is mellőzve.
A közkönyvtáraknak tehát – mint az ismeretekre és az egyetemes emlékezetre nyíló helyi kapunak
– igen nagy szerepe van a kultúra közvetítésében, az egyén élethosszig tartó tanulásának és kulturális
fejlődésének támogatásában.
A Heves Megyei Könyvtár megalakulása óta hálózati központja a megyében működő közművelődési
könyvtáraknak. A megyében jelenleg 115 települési könyvtár működik. E könyvtáraknak – fenti
funkciójából fakadóan - különböző szolgáltatásokat végez, közvetít a megyében működő közművelődési
könyvtárak részére (kötészeti igényeket elégít ki, könyvtárközi kölcsönzést végez, szakmai
képzést, továbbképzést szervez, egyéni szaktanácsadást ad, továbbítja az országos szolgáltatásokat,
szakmai információkat közvetít, összehangolja a megyei rendezvényeket, számítógépes oktatásban
közreműködik, közread szakmai segédleteket, stb.).
A konkrét szakmai segítségnyújtás, tanácsadás, olykor az operatív közreműködés is a szerepkörébe
tartozik. Az 1997-es CXL. törvény hatályba lépése óta pedig a törvényben meghatározott megyei és
települési (városi) könyvtári feladatokat együttesen látja el.
A város és vonzáskörzete, valamint az egész megye olvasói szempontjából központi szerepet vállal a
kutatási, a tanulási és a közművelődési igények kielégítése terén.
A tudományágak változó szintű szakirodalmi ellátását is biztosítja vagy saját állományából, vagy

belül külön értéket képviselnek a kézikönyvek, a tájékoztatást szolgáló segédletek.
A könyvek mellett megjelentek a bekötött periodikák évfolyamai, a hanglemezek, CD lemezek,
hangkazetták, diaﬁlmek, mikroﬁlmek, képi dokumentumok, videokazetták, számítógépes adatbázisok,
aprónyomtatványok, s újabban a CD-ROM-ok.
A könyvtár dokumentumállománya 2003 dec. 31-én:
Hagyományos dokumentumok:
könyv és bekötött időszaki kiadvány:
232.410
hangzó dokumentum:
15.948
mikroﬁlm:
247
egyéb:
2.371
Nem hagyományos dokumentumok:
dia:
373
videokazetta:
1.711
képeslap:
8.349
foto:
4.079
plakát:
6.893
elektronikus dokumentum (CD-ROM)
835
más könyvtárak anyagának szervezett és gyors prezentálásával – azt is ﬁgyelembe véve, hogy az
egyes tudományágak szakirodalmi ellátottságát a megyében működő szakkönyvtárak látják el – a
pedagógiát az Eszterházy Károly Főiskola Könyvtára, az orvostudományt a Megyei Kórház Könyvtára,
az agrártudományt a gyöngyösi GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar könyvtára, míg a helyismereti
anyagok egy részét a Főegyházmegyei Könyvtár.
Természetesen ellátja az olvasói tömegigények kielégítését is. E feladatában a városi ﬁókhálózat is
jelentős részt vállal.
Az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer tagkönyvtáraként a megye könyvtárközi
kölcsönzésnek is központja.
Fontos mindezekért az is, hogy korszerű technikai eszközökkel, felszereltséggel is rendelkezzen a
könyvtár, mert a növekvő igényeknek csak így tud maradéktalanul eleget tenni. Funkcióját csak így
tudja magas szinten betölteni. Külön jelentősége van ennek még azért is, mert ma, de főleg a jövő
könyvtárában – dokumentum helyett – egyre inkább magát az információt keresi a felhasználók.
A városban 6 épületben, 5 szolgáltató hellyel működik az intézmény.
A részlegek jelenleg az alábbi épületekben, a megjelölt alapterületen működnek:
• Főépület (Nagypréposti palotában)
829 m2
• Gyermekkönyvtár (Forrás Szabadidő Központban)
84 m2
• Idegen nyelvi részleg (Ifjúsági Házban)
106 m2
• Közigazgatási részleg (Megyeházán)
98 m2
• Zenei részleg, módszertani osztály, gazdasági iroda
331m2
• Külső raktár (főiskolától bérlemény)
240 m2
A korábbi években a könyvtárhoz integrálódott a városban működő 3 ﬁókkönyvtár is, amelyek az
egyes településrészek könyvtári ellátását hivatottak megoldani.
Az intézmény alapterülete a gyűjtemény nagyságához, illetve a megyei könyvtári szintnek megfelelő
szolgáltatásokhoz, az ellátandó feladatokhoz képest már nagyon kicsi. Ebből következik a zsúfoltság, s
a szétszórtság is, az állomány tetemes részének külső raktárba történő kihelyezése.
Az elmúlt években a könyvtár gyűjteménye is jelentősen gazdagodott, gyarapodott, minőségileg
átalakult. A magyar nyelvű kiadványok mellett számottevő az idegen nyelvű művek mennyisége, s ma
már 49 nyelven lehet dokumentumot olvasni az idegen nyelvű részlegünkben. A könyvállományon

A könyvtárnak 2003-ban 676 periodikum (napilap, hetilap, folyóirat) járt - 821 példányban.
A könyvtári szolgáltatások is folyamatosan bővültek. A mennyiségi növekedéssel együtt járt a választék
bővülése. A kölcsönzés mellett kialakult a helyben használat, ehhez társult a szakmai tájékoztatás.
S nemcsak a könyvet, hanem az előbbiekben felsorolt egyéb dokumentumokat is kézbe lehet adni
ma már. Meghonosodott a másolatszolgáltatás, a számítógépes adatbázisok használata. Az aula
lehetőséget adott kiállítások rendezésére. Fejlődött a technikai felszereltség. Kiépült a számítógépes
hálózat. Rendszeressé vált az Internet-használat.
Jelenleg több, mint 14 ezer beiratkozott olvasója van a könyvtárnak.
A látogatók évi száma meghaladja a 170.000-et, a kölcsönzött kötetek száma pedig mintegy 300
ezer. Szembetűnően növekszik a helyben használók száma. Utóbbi időben rendkívül megnőtt az
igény a másolatok iránt, a lapmásolatok száma meghaladta a 100.000-et. A könyvtár mindezekkel a
tevékenységeivel olyan kultúr-missziót tölt be, melyet más intézmény típussal pótolni sem lehetne.
A könyvtár kapcsolata a British Councillal és a Goethe Intézettel példaértékű: a könyvállamonyán
közös gyarapítása mellett számos közös rendezvényre is sor kerül. Az Országos Idegennyelvi Könyvtár
Nemezetiségi és Dokumentációs Osztályának támogatásával folyamatosan bővül a lengyel, a görög és a
cigány kisebbségi állományrész. A könyvtár éves rendezvényei közül kiemelkedőek az őszi könyvhetek
és a Könyvkukac napok. Ez utóbbi a gyermek-szabadidőközponttal együtt valósul meg. A földszinti
galériában helyi amatőr művészek kiállításai láthatók rendszeres időközönként.
Heves Megyei Levéltár
A tevékenység mindegyik részterületét az 1995. év LXVI. (ún. levéltári) törvény és módosításai
szabályozzák. A pontos szakmai követelményeket nemrégiben fogalmazta újra a nemzeti kulturális
örökség miniszterének 10/2002. (IV.13.) NKÖM rendelete. Ennek alkalmazása megkezdődött.
A Levéltárban a teljes létszámból 11 személy rendelkezik egyetemi, 2 fő főiskolai végzettséggel.
A 14 tudományos munkát is végző munkatársból 2 kandidátus és három egyetemi doktor.
Gyűjtőterület
Ide tartozik a Heves megyében ügyviteli vagy történeti szempontból maradandó értékű köziratokat
produkáló szervek nyilvántartása, irattári terveik véleményezése, iratkezelésük és irattározásuk
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ellenőrzése, az iratselejtezések elbírálása és végül a maradandó értékű iratanyag begyűjtése. 1998
vége és 2002 közepe között összesen 760 fm iratot vett át a levéltár, főként volt tanácsoktól, állami
vállalatoktól, mezőgazdasági, ipari és más szövetkezetektől.
Állományvédelem
A történeti értékű iratok védelmének legfontosabb – legelőrelátóbb – része preventív jellegű:
középkori oklevelek, régi vármegyei jegyzőkönyvek, kéziratos térképek restaurálása, biztonsági
mikroﬁlmezés, kötéskímélő másolás.
Rendezés, selejtezés, segédletkészítés
A Heves Megyei Levéltárban országosan összehasonlításban is mindvégig magas szinten állt az ún.
közép- és darabszinten rendezett, egyúttal a megfelelő raktári jegyzékekkel ellátott iratok aránya
(95-98%). 1999 végére minden meglévő raktári jegyzék számítógépre került.Az azóta eltelt években
fokról-fokra áttértek a segédletek azonnali gépre vitelére, amely mind az ügyfelek, mind a kutatók
számára gyorsabb iratkeresést tehet lehetővé.
A minden anyagot nagyvonalúan átfogó új alapleltár a „Heves Megyei Levéltár fond- és állagjegyzéke”
címen 1999-ben jelent meg. Ez azonban folytonos – számítógépes – frissítésre szorul.
Nagyközönségnek szánt színesebb levéltár ismertetőt 2002 elején bocsátottak ki – kis példányszámban
angol nyelven is.
Ügyfél- és kutatószolgálat, szakkönyvtár
Míg az ügyfelek normál munkaidőben, a kutatók hétfőtől csütörtökig – hosszított ügyeleti szolgálat
révén – 18 óráig kereshetik fel a levéltárat. A kutatók száma évi átlagban 170-200 fő, akiknek
kéréseit évente 400-600 alkalommal teljesítik, amelyhez még kb. feleannyi könyvtári olvasói igény
is társul.
A könyvtárban a hagyományos betűrendes és szakkatalógus naprakész karbantartása mellett 1998 óta
jó ütemben zajlott a TextLib számítógépes program adatokkal való feltöltése.
Tudományos tevékenység, kiadványok
„Heves Megyei Levéltár segédletei” c. sorozatban (Szerzők: Csiﬀáry Gergely, Cseh Zita, P. Kovács
Melinda, B. Huszár Éva, Nemes Lajos, Szabóné Úri Éva, Szaniszló Ferenc.)
„Tanulmányok Heves megye történetéből” c. sorozat
„Heves Megyei Levéltár forráskiadványai” c. sorozat
„Az egri egyházmegye történetének
forrásai” c. sorozat
„A Heves Megyei Levéltár” címen
(Bán Péter, P. Kovács Melinda,
Kozma György munkájaként) szép
és a megyék között egyedülálló
levéltár ismertető 2002 elején jelent
meg magyar és angol nyelven.
Az összesen 16 kiadvány szerkesztési
munkáit Bán Péter, a levéltár
igazgatója végezte.
Önálló kötetek, melyekben a levéltár
munkatársai
jelentős
szerepet
vállaltak
Száz magyar falu könyvesháza c.
sorozat
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Parád, Kápolna története c. monográﬁa.
Magyarország történeti helységnévtára.
Az egri színház anno és ma
Eszterházy Károly emlékkönyv
Tanulmányok a magyar kézműipar történetéből
1848 tavaszának levéltári forrásai
Bükki túrák. Néhány Eger környéki gyalogtúra-útvonal leírása
Kiállítások
„Régi pecsétek–új címerek” címmel nyílt kiállítás 2001 tavaszán a Gárdonyi Géza Színházban
Közreműködött még a levéltár 1999-ben a Heves megye regionális szerepét bemutató önkormányzati,
az „1848/49 Heves megyében” és a „Lengyel-magyar két jó barát” c. vármúzeumi kiállítások
létrehozásában
Hazai és nemzetközi kapcsolatok
A Magyar Levéltárosok Egyesületének 21 tagja van a levéltárban, ami hozzájutást biztosít a Levéltári
Szemle című folyóirathoz. Az éves vándorgyűléseken a tagoknak átlagosan 50, az ÉK-magyarországi
regionális szekcióüléseken 60-80%-a vesz részt. Bán Péter tagja az egyesület operatív választmányának,
B. Huszár Éva a Számítástechnikai Szekcióban a „Lazarus” térképnyilvántartó program elkészítésében
vett részt.
Az Önkormányzati Levéltárak Tanácsának a levéltár intézményes tagja. Az évi 2-3 rendezvényen
néhányan rendszeresen szerepet vállalnak.
A Burgenlandi Tartományi Levéltárban (Eisenstadt, Ausztria) minden évben 4 fő folytathat 14
hónapig osztrák ösztöndíjas rendezési és kutatómunkát.
Az Európai Levéltárak VI. Konferenciáján („Levéltárak a múltban és a jövőben” – Firenze, 2001.
május 30-június 2.) a két magyar kiküldött egyike Bán Péter volt.
Főegyházmegyei Könyvtár
Az egri Főegyházmegyei Könyvtárat 1793-ban Eszterházy Károly püspök alapította. Méghozzá
akkor, amikor megépíttette a Líceum épületét, ahol egyetemet kívánt létesíteni. Sajnos, az egyetem
létesítése nem sikerült neki, azonban az épület végül is mindig a tudomány szolgálatában állott.
Eszterházy mindvégig az egyetemi gondolathoz híven rendezte be az épületet, a könyvtárhoz pedig
ennek megfelelően gyűjtötte Európa-szerte a könyveket, dokumentumokat.
Különösen fontosnak tartjuk, hogy Eszterházy püspök kezdettől fogva nyilvános könyvtárként
szerette volna működtetni a Líceum könyvtárát. Ez országosan is az elsők közé helyezi ilyen
tekintetben az egri intézményt.
Maga a barokk könyvtárterem a Líceum déli részén helyezkedik el. A 19x11x15 méteres terem tíz
ablakon keresztül kapja a természetes megvilágítást. Az ide betérő látogatót lenyűgöző látvány fogadja:
a méretek és arányok, a stílusok és színek harmóniája ünnepélyes hangulatot teremt. A szem óhatatlanul
felfelé emelkedik, hogy szinte beleütközzön Kracker János Lukács (1719-1779) 1778-ban festett, az
egész mennyezetet betöltő döbbenetes szépségű freskójába. A terem másik ékessége a monumentális
faszerkezetű állványzat. Ezt jól tagolja a középen körbefutó karzat. Az európai viszonylatban is
híres bútorzat tervezője Fellner Jakab. A művészi kivitelezés pedig Lotter Tamás egri asztalosmester
nevéhez fűződik. Külön érdekessége, hogy építésekor semmilyen fémszerkezetet nem alkalmaztak.

A földszinten 16, a karzaton pedig 19 hatalmas polcrendszer áll a gyűjtemény rendelkezésére. Lotter
1778 tavaszán kezdte el a munkálatokat, s mintegy három esztendő alatt készítette azt el, felvidéki
tölgyből. Ekkor kezdték el feltölteni az Eszterházy gyűjtemény anyagával, hogy 1793. december 28-án
megnyithassa kapuit a nagyközönség előtt. Az épületben található gyönyörű kápolna az államosítástól
kezdve tíz esztendeig üresen állott. 1959-től sikerült elérni, hogy a könyvtár használatába kerüljön, így
legalább meg lehetett menteni az utókor számára. A kápolna könyvraktárként működött, a sekrestye
pedig sokáig a könyvtár lelke volt, hiszen itt folyt a feldolgozás, a kölcsönzés, s itt kaptak helyet a
katalógusok és kézikönyvek, sőt egyben ez szolgált olvasóteremként is.
Az egri Főegyházmegyei könyvtár nem csupán az írásba foglalt tudományt bocsátja ingyen
rendelkezésére a hazai és külföldi érdeklődőknek, hanem hatalmas idegenforgalmat is bonyolít.
Jelenleg a barokk könyvtárteremben és a hozzá tartozó két kisebb teremben a régi gyűjtemény, az olvasóteremben és az időközben kialakított könyvraktárban pedig a modern könyvállomány található meg.
Az utóbbi 15-20 évben, az állomány mintegy 80 %-a feldolgozásra került, a számítógépes adatbevitel
folyamatos. Napjainkban már történhet tervszerű gyűjteményszervezés, de a megfelelő anyagiak hiánya
miatt ez a legszükségesebb könyvekre és a periodikákra szorítkozik. (90 magyar és 4 külföldi folyóirat.)
A többi gyarapodás adományozás és hagyaték útján történik. Jelenleg a hagyatékokból a teológia,
ﬁlozóﬁa, történettudomány, néprajztudomány, nyelvészet, művészet stb. irodalmához tartozó kézi- és
szakkönyveket gyűjtik, természetesen ezek segédtudományairól sem megfeledkezve. Nem hanyagolják
el a politikai változásokat reprezentáló kiadványok beszerzését sem. Az elmúlt kétszáz esztendőben
az írott tudomány olyan mennyiségű jelentős anyaga halmozódott fel a könyvtárban, hogy az egri
Főegyházmegyei Könyvtár (EFK) előbb III. osztályú tudományos könyvtári besorolást nyert,
majd nemrégiben közkönyvtárit is.
Mára elmondható, hogy mind személyi állományát, mind felszereltségét tekintve megfelelően tud
működni ez a régi intézmény. A modern tömegkommunikációs eszközöket jól kihasználva elérték,
hogy mind itthonról, mind külföldről a könyvtárt minél többen keressék fel, s ne csupán turista
céllal, hanem tényleges használóiként ennek a hatalmas gyűjteménynek. A jelenlegi törekvések
a modern könyvtári trendnek és az Európai Unió Minerva programjának iránymutatásai
szerint a teljes állománymegóvás, a kulturális értékek részben megóvási, részben pedig a minél
szélesebb közönség elé tárása okán a digitalizálási projektek beindítását próbálják megszervezni
és lehetővé tenni. Ehhez természetesen a világháló adta lehetőségeket is ki kell használni.
(A könyvtár honlapja jelenleg fejlesztés alatt áll.)
A könyvtár megközelítően 162.800 kötettel rendelkezik, ebből a barokk teremben két sorban
52.625 kötet, az új raktárban mintegy 54-55.000 kötetet található. Ehhez csatlakoznak még a
különgyűjtemények (HP - helyi, vagyis egri periodikák 1.400 db; HÉ – helyi évkönyvek, értesítők
kb. 200-300 pld.; HT – helytörténeti gyűjtemény cca.: 2.300 kötet; HK – helyi kiadású munkák,
2.400 kötet.). A folyóiratok kötetszáma 14.500, a segédkönyvtár állománya 2.250 kötet, a névtárak
(sematizmusok) száma 1.117, az imakönyveké 636 kötet. Az RMK állomány 398 kötet (ezek között 34
középkori kódex, 94 ősnyomtatvány).
A csillagászati különgyűjtemény 367 kötetből áll. Az egyházi könyvtárak tekintetében az 1850
előtt keletkezett művek számítanak régi könyvnek, eszerint van 1.583 16. sz-i ; 3.423 17. sz-i; 11.638
18. sz-i és 5.937 1801 és 1850 közötti könyvünk.
Az FEK gyűjteményének különleges, „unicum”-nak számító darabjairól:
Habent sua fata libelli – tartja a régi mondás. Valóban igaz: minden könyvnek meg van a – nem
egyszer rendkívül érdekes, olykor kibogozhatatlan – sorsa. Ma már nehéz lenne az egri Főegyházmegyei
Könyvtár egyes darabjainak útját kutatni, s fényt deríteni arra, hogy honnan, milyen vargabetű
leírásával találták meg végleges helyüket az egri bibliotékában. Természetesen itt is léteznek kiadványok,
amelyeknek a sorsa ismerős, de a legtöbbről alig tudunk valamit.

Az alábbi dokumentumok csak ízelítőt nyújtanak
az Egerben található nevezetességekből. Kódexek,
kéziratok, ősnyomtatványok és a különleges nyomtatott
dokumentumok melyek közül a legérdekesebbek a
következők:
MIKES Kelemen: Törökországi levelek. A szerző
bizonyítottan eredeti kézirata. Az egybekötött 207 ﬁktív
levél, a magyar széppróza első terméke a könyvtár egyik
nagyon féltett büszkesége. 1986-ban restaurálták az OSZKban.
Mikes Törökországi leveleit Rákóczi Ferencnek egy
Horváth István nevű szolgája őrizte, és tőle került a
bécsi magyar irodalmi társaság egyik tagjához, Görög
Demeterhez. Görög Demeter pedig tovább adományozta a
leveleket Kulcsár Istvánnak, s ő adta ki 1794-ben elsőnek
a P. E. grófnőhöz címzett Mikes-féle leveleket. Kulcsár
örököseitől Toldy Ferenc vásárolta meg 1858-ba. Toldyt
sok szál fűzte Egerhez, és szívesen kereste meg az érseki
székvárost. Egyrészt azért, mert Izabella nevű lánya itt volt
az angolkisasszonyoknál apáca, majd főnöknő. Másrészt
a tudósbarát Bartakovics Béla érsek is szívesen látta az
irodalomtörténészt. Bartakovics érsek 1867-ben „szerezte”
meg az eladósodott Toldy Ferenctől a bujdosó székely
leveleit, a főpap pedig a könyvtárra hagyta.
Mikes Kelemen 1717. október 10-én kezdte el leveleinek
írását, s 1758. december 20-án keltezte az utolsót.
HORAE BEATE MARIAE VIRGINIS – közismert
nevén Egri hóráskönyv. (Hártya.) A könyvtári gyűjtemény
legértékesebb unikumát Pyrker érsek hozta Velencéből és
az ő hagyatékából került ide 1848. március 14-én. A 15.
század végén készített, a franciaországi Toursból származó imakönyv mindössze 56 hártyalevelet
tartalmaz. A hóráskönyvet 10, egész oldalt betöltő (110x72 mm), és 6 kisebb miniatúra, valamint 24
kalendárium-kép illusztrálja. 1976-ban hasonmás kiadása is megjelent magyar, német és angol nyelvű
kísérőkötettel.
MISKOLCI László-féle MISSALE. (Pergamen.) 1394-ből származik. A missale (más néven:
misekönyv) a kánon előtti kép festőjéről, Miskolci Lászlóról kapta nevét. Ez az első magyar eredetű
festmény, akinek alkotóját ismeri a művészettörténet. Varjú Elemér szerint Miskolci nem képzett festő,
civil ember volt.
VERANCSICS Antal praefationaléja. Verancsics egri püspök korában Pozsonyból rendelte meg 1563ban. A könyvnyomtatást már 123 éve feltalálták – de ez a munka még kéziratos. Csak alapos vizsgálat
után tudják megállapítani, hogy nem nyomtatvány, hanem kézi munka. Igazi mestermű.
DANTE-kódex. (Hártya és papír. 1417-ből.) Giovanni da Serravalle fermói püspök 1416-ban
fordította latinra az Isteni színjátékot. A gótírásos művet a fordító Zsigmond császárnak és királynak
ajánlotta. A kódexet 1417-ben ajándékozta Castilione bíboros Zsigmondnak a Konstanzi zsinaton. A
kódex a kommentárok miatt igazán értékes. Ez a fordítás megtalálható még a Vatikáni és a British
Múzeumban, de mindkettőből hiányzik a Zsigmondnak szóló ajánlás.
A SZATMÁRI BÉKE szövegének magyar fordítása 1718-ból. Nagyszombatban fordította Pulay
János gróf Czobor Teréziának.
A W. A. MOZART-levél. W.A. Mozart 1787. augusztus 2-án írta nővéréhez. A 18 soros levelet Bécsből
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címezte édesapjuk elhunyta alkalmából. Ezt az egyetlen, Magyarországon létező Mozart-levelet Pyrker
érsek vásárolta Velencében, és ő hagyta a Főegyházmegyei Könyvtárra.
SACROBOSCO 15. század első feléből származó kéziratos csillagászati szakkönyve. J.
Regiomontanusnak, Mátyás király csillagászának tulajdonát képezte, aki helyenként széljegyzetekkel
látta el. (Egyes vélemények vitatják a szóban forgó bejegyzések Regiomontanusi eredetét.) Ez a kötet
valójában híres középkori csillagászok - köztük arab és görög tudósok mellett Johannes Sacrobosco
– írásait tartalmazza.
BESSONI, J.: Theatrum Instrumentorum et machinarum… Lyon, 1582. A neves polihisztor
latin nyelvű írásokat közöl híres és nagyon ritka művében. A különféle technikai szerkezetekről,
megoldásokról. Így pl.: földgyalu, futószalag, cölöpverő, tűzoltás, hajózás, öntözés stb. igen precíz
kidolgozásával találkozhatunk.
BRUIN seu BRAUN, Georg: Civitates Orbis Terrarum. 1-3. VOL. (Köln, 1572-1618.) Rendkívül
szép és látványos városképeket, várostörténeteket és városleírásokat tartalmazó munka. Ebből tudjuk
pl., hogy hogyan nézett ki Buda a török megszállás előtti időkben.
BAYER, J.,: Uranometria. Vilmeae, 1661. Csillagképeket ábrázoló rendkívül értékes kiadvány.
Különösen a Nyilas csillagkép megrajzolása a feltűnő, mert alakja erősen hasonlít a mai rakétákra.
KNORR, Wolfgang: Deliciae naturae selectae… Nürnberg, 1754. Lepkéket, csigákat, mélytengeri
állatokat, ásványokat, szárazföldi emlősöket ábrázoló színes metszetek, tudományos leírások.
Vesalius, A : De Humani Corporis fabrica cum delineat. Amszterdam, 1642. Az emberi test
felépítéséről szóló kiadvány. A műfaj irodalmát tekintve e kor legértékesebb munkájának tartják. Az
anatómiai metszetek művészi kivitelűek.
COWPER, G. : Anatómia Corporum Humanorum. Leiden, 1739. Az emberi test anatómiájával
foglalkozó könyv, amely 114 egész oldalas metszetet tartalmaz az emberi testről.
PRAKTIKA ARITMETIKA Lőcse, 1701. Első magyar SZÁMVETŐ KÖNYV. Unikum.
Szorzótáblákat tartalmaz 1-1000-ig. Függőleges oszlopban találjuk a szorzót, a fejlécben a szorzandót,
kettőjük koordinátájában az eredményt.
Már Toldy Ferenc szóvá tette a NÉMET nyelvű KÉZIRATÁLLOMÁNY gazdagságát. Igen értékes német
nyelvemlék az Erlauer Spiele elnevezésű kódex a 15. század közepéből. Külön érdekessége a munkának a
teológiai értekezések után található, vallásos témájú misztériumjátékok gyűjteménye. A másik közismert,
az ugyancsak a 15. század közepére datálható német nyelvemlék: Ulrich von Pottenstein nevéhez fűződő
Cyrillus Fabeln c. munka. A hangulatos tusrajzokkal illusztrált kódex német állatmeséket tartalmaz.
BÉLDI István, Toldy Ferenc és Bartakovics érsek után az Egri Főegyházmegyei Könyvtár lett utolsó
állomáshelye a 15. század második feléből származó BÉLDI-KÓDEX-nek. A csaknem zsebkönyv méretű
munka tartalmazza a Káldi-féle Bécsi Krónika rövidített változatát, de találhatunk benne recepteket,
meteorológiai feljegyzéseket is etc.
Ezeken kívül még Egerben található a POMPÉRY-kódex, két SCHEDEL-krónika, rengeteg híres első
kiadás, a KOBERGER-Biblia, BLAEU-atlaszok, az Ad usum Delphini kiadások, AVICENNA és
MANGET művei.
Az egri Főegyházmegyei Könyvtár unikális a magyar könyvtárak között, hiszen kezdettől fogva
nyilvános könyvtárként működik, és a nemzeti kulturális örökség részét képező hatalmas barokk
gyűjtemény mellett a lehetőségeinkhez mérten kialakított sokirányú, a tudományos kutatókat, a
főiskolai hallgatókat, és általában az olvasóinkat is egyaránt kielégítő könyv és periodika állománnyal
rendelkezik. Remélhetőleg ahhoz, hogy Eger város „Európa Kulturális Fővárosa” lehessen 2010-ben ez a
patinás egri könyvtár és az állományában őrzött művek sokasága is jelentős mértékben hozzájárulhat!
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Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat Bugát Pál Egyesülete
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 163 éves múltra tekint vissza a
felnőttoktatás számos formájában és az
ismeretterjesztés szerteágazó területein.
Az 1841-ben létrejött Magyar Természettudományi Társulat jogutódjaként, az országos szervezet regionális
központjainak megalakulásával 1990.
július 27-én vált önállóvá a TIT Heves
Megyei Szervezete.
A TIT Bugát Pál Egyesülete önálló jogi
személy. Az Egyesület a TIT Országos Szövetségének önálló tagegyesülete, a Felnőttképzési Vállalkozások
Szövetsége által minősített szervezet,
amely ezáltal jogosult a "MINŐSÍTETT KÉPZÉSI VÁLLALKOZÁS"
cím használatára, akkreditált felnőttképzési intézetként.
Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján 1998. január elsejétől
közhasznú tevékenységet végző szervezetnek minősül.
A TIT Bugát Pál Egyesülete aktív résztvevője Eger város, Heves megye kulturális, felnőttoktatási
életének.
Az egyesület fő tevékenységei:
Tudományos ismeretterjesztés
Konferenciák, szabadegyetemek lebonyolítása
Tehetséggondozás, diákok szaktárgyi, megyei és országos versenyeinek szervezése
Felnőttoktatás
Szakmát adó tanfolyamok, továbbképzések (OKJ-s képzések) bonyolítása
Nyelvoktatás (általános és szakmai jellegű nyelvtanfolyamok)
Évente ismétlődő rendezvényeik
Alföldi Regionális Számítástechnika Verseny lebonyolítása általános iskola 5., 6., 7. és 8. évfolyam
részére 90-110 tanuló részvételével, a nyíregyházi Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Jurányi Lajos
Egyesület együttműködésével.
Hevesi György Országos Kémia Verseny Heves megyei döntőjének szervezése szintén általános iskola
7. és 8. évfolyamnak. Ezen a versenyen 100-120 diák méri össze kémia tudását.
Kalmár László Országos Matematika Verseny Heves megyei döntőjének lebonyolítása, ahol 3.
osztálytól 8. osztályig versenyeznek az általános iskolások, évente 150-250 fő.
A Teleki Pál Országos Földrajz-földtan Verseny megyei döntője. A megyei döntő 40-60 fő részvételével
zajlik.
A Herman Ottó Országos Biológia Verseny megyei döntője szintén általános iskolások számára
meghirdetett tudáspróba 30-40 gyermek részvételével.
A fenti programokon állandó együttműködő partnerek a Magyar Természettudományi Társulat, a
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Teleki László Egyesülete és az Eszterházy Károly Főiskola.
A 2000. évtől minden év januárjában rendezi meg a TIT a Szőlészeti-borászati Téli Egyetemet.

Ez a három napos elméleti konferencia kiegészül egy egynapos gyakorlati szőlészeti bemutatóval az
egri Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet területén. A konferenciára az ország minden jelentősebb
borvidékének szakemberei érkeznek és hallgatják végig a szakmai előadásokat, a meghívott
előadókat.
Együttműködő partnerek: az FVM Szőlészeti-borászati Kutató Intézet, a Bükkaljai, az Egri, a Mátrai,
a Tokaj-hegyaljai Borvidékek Hegyközségi Tanácsai.
A mára európai hírű Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetemet 1970 óta folyamatosan rendezi meg
a TIT Bugát Pál Egyesület. A Nyári Egyetem története során több mint 30 nemzet szakembereit
fogadta előadóként és hallgatóként. A nemzetközi konferenciát az ICOMOS (Műemlékek és
Történeti Együttesek Nemzetközi Tanácsa) is jegyzi, mint az egyik, Európában legnagyobb
múlttal rendelkező, évente ismétlődő, műemlékek sorsával, helyreállításával, fenntartásával foglalkozó
tudományos tanácskozást.
Április hónapban a - Magyar Nyelv Hete – a Társulat által alapított ünnep, melyen neves nyelvészeket
látnak vendégül, a ﬁatal korosztálynak, pedig az EKF Nyelvészeti Tanszékének tanárai adnak elő.
Az egyesület magáénak érzi a novemberben tartandó Magyar Tudomány Napját. Minden évben
színvonalas programok készülnek a felnőtteknek és a középiskolás korosztálynak is.
A szervezet 1990-ben pályázat útján nyerte el a nyelvvizsgáztatási jogot, mint az Idegen-nyelvi
Továbbképző Központ hivatalos vizsgahelye, 2000. január 1-től az ORIGÓ nyelvvizsgaközpont,
2000. májusától a Frankfurti központú TELC nyelvvizsgarendszer akkreditált vizsgahelye. Évente
1600-1800 vizsgázó veszi igénybe a lehetőséget.
Az egyesület munkájának jelentős részét képezi a különböző szintű nyelvtanfolyamok szervezése. Angol,
német és eszperantó nyelvből kezdő, haladó és intenzív nyelvvizsgával egybekötött tanfolyamaikon
több száz hallgató vett részt.
Az egyesület taglétszáma 314 fő.
A TIT a megye és a város oktatási és kulturális életében jelentős színfolt és értékközvetítő szféra,
melynek nemzetközi jelentősége is számottevő.
ICOMOS a műemlékvédelem nemzetközi színtere
A kanonoksoron, amely Urak utca nevet is viselt valamikor, áll egy bájos rokokó palotácska, a volt
„kispréposti lak”. Maga az elbűvölő kis épület és igényes belső díszítőfestése mellett azért is említésre
méltó: itt, Egerben talált székhelyre az ICOMOS – a műemlékvédelem nemzetközi szervezetének
– Történeti Városok Nemzetközi Bizottsága (CIVIH). Más helyszínek mellett lényegében itt
formálódott az, az alapvető dokumentum, melynek célja útmutatást, „tanítást” adni a nagyvilágban a
történeti városok mai építőinek városaik megóvására.
A Történeti Városok Védelmének Nemzetközi Kartája azon alapelveket fekteti le; célokat, módszereket
és eszközöket szedi sorba, amelyekkel szembenézhetünk a drámai kihívással; kulturális, gazdasági,
társadalmi értékeink jóvátehetetlen pusztulásának veszélyével, mely városainkat fenyegeti.
Egyben azt is leszögezi, hogy a védelem csakis a mindenkori gazdasági-társadalmi fejlődés részévé
válva tud a történeti jelleg, értékek, az anyagi és szellemi javak hatékony megőrzője lenni.
Büszkék vagyunk arra, hogy Eger kiérdemelte ennek a rangját és helyet adhat egy ilyen múlhatatlanul
fontos kulturális missziónak, ill. tevékenyen részt vállalhat abban.
Arra alapozhatunk, hogy városunk szerencsés, kiegyensúlyozott fejlődés folytán, melyben jól
ötvöződtek a települési hagyományok és a modernizáció elemei, Eger - más magyar városhoz viszonyítva
- kevesebb nehéz problémával küzd, igen barátságos lakókörnyezet, egyben történelmi emlékhely és

idegenforgalmi célpont. Nagy szerepe van ebben annak, hogy az adottságainkra építő várospolitika
már a ’60-as évek végére megfogalmazódott, elindulhatott a történeti városmag rehabilitációja és egy
tudatos, összhangra törekvő városépítés.
Eger városa elsők között kapott Hild Érmet.
Ez a felfogás és gyakorlat lényegében máig folytatólag érvényesül. Az önkormányzat módszeresen
alkotott stratégiával és városfejlesztési koncepcióval rendelkezik, a különféle tervek egységére
és karbantartására törekszik. E tervek pedig egyre nagyobb fontossággal kezelik a városméretű
műemlékvédelem korszerű elveit, szolgálják az örökség és az új, a fejlődés egységét, a harmóniát.
Több olyan tervezett, előkészített projektünk is van, amely városunk egészének és a történeti város
együttélését, párbeszédes kölcsön-kapcsolatát, a rehabilitációt, a megfontolt és érzékeny fejlesztést
szolgálja. Mindezek kiteljesítése és egységbefoglalása lehet célunk 2010-ig. Erre pedig, valamint a
három évtizedes múltra visszatekintő Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetemre támaszkodva, az
érdekeltek részvételével nemzetközi szakmai találkozók és eszmecserék szervezésével hasznosan
szolgálatára lehetünk az értékvédelem egyre bővülő világának, a városépítés és -védelem eredményeinek
és tapasztalatainak összegzéséhez, európai szinten.
Forrás Gyermek-Szabadidőközpont
Az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, amely a 6-14 éves gyermekkorosztály részvételével folytat kultúraközvetítő tevékenységet. Az iskolai és óvodai nevelő-oktató munkához kapcsolódva a tehetséggondozás, felzárkóztatás, szocializáció, a gyermek rekreációja érdekében számos területen együttműködik az oktatási intézményekkel. Funkciója szerint tehát elsősorban az általános iskolai
korosztály szabadidős tevékenységének szervezésével, illetve programok biztosításával foglalkozik. Ezt
többféle módszerrel végzi: szakkörök, művészeti csoportok, játszóházak, nyári táboroztatás, naptári ünnepekhez kapcsolódó rendezvények keretében. Az intézmény szolgáltatásainak fontos részét képezik az
úgynevezett családi programok. Mindezt sok külsős szakember és civil szervezet bevonásával szervezi.
A Forrás Gyermek-Szabadidőközpont feladati között kiemelkedő fontosságú, hogy a városban és a megyében működő amatőr művészeti csoportok és tehetséges gyerekek minden évben legalább egyszer a
nyilvánosság és egymás előtt bemutatkozhassanak.
A Miénk a tér! rendezvényt 1993 óta szervezik. Az évenkénti bemutatkozás lehetősége ösztönzi a működő csoportokat, közösségeket a színvonalas produkciók létrehozására, a tehetséggondozásra. A város
és a megye iskoláiból az iskolai, települési selejtezőket követően a legszínvonalasabb produkciók vesznek
részt a művészeti fesztiválon. A műfajok: dramatikus játék, vers, néptánc, népi játék, hangszeres zene,
szóló ének, énekkar, zenekar, mozgásművészet, báb.
Az előző években 900-1000 gyerek mutatkozott be közel 100 produkcióban. A gyerekek a megye 15
településéről és az egri iskolákból érkeznek.
Az ötágú síp üzenete találkozó szellemiségét Illyés Gyula gondolatai ihlették. A metafora, mely a
világ öt területére szóródott magyarság költészete megszólaltatásának fontosságát hangsúlyozza,
lehetőséget ad a verseny keretében a magyar és azon belül is a határon túli magyar költészet értékeinek
megismerésére, ﬁatalok körében történő népszerűsítésére.
A versenyt 13-15 éves általános iskolásoknak és kisgimnazistáknak hirdetik. Fontos szempont, hogy a
határon túli magyarságot, a magyar szót, a magyarság határokon átívelő egységességét felvidéki,
erdélyi, vajdasági, kárpátaljai és délvidéki diákok személyes jelenlétükkel is megerősítsék.
A rendezvény a konkrét program mellett a határmenti és határokon átnyúló civil kapcsolatok ápolására
is lehetőséget biztosít.
Egerben, ahol csak tanulni, nem tanítani lehet a hazaﬁságot, a Forrás Gyermek -Szabadidőközpont
1983 óta hagyományosan rendezi meg a Várjátékot, megidézve az 1552-es várvédők tetteit, diadalát,
életre keltve Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényét. A játék mindenkori helyszíne, az
egykori harcok színtere az Egri Vár.
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A végvári vitézi próbatétel elemeiben, tevékenységeiben, keretjátékában a magyar történelem egyik csomópontjához kapcsolódva ötvözi a
szerepjáték, a játszóház eszközeit. A
játék napján a résztvevők egy végvári
vitézi próbatétel keretében megidézik
az 1552-ben történt eseményeket,
amikor I. Szulejmán szultán seregei
támadást indítottak a Királyi Magyarország végvárai ellen. A csapatok
felelevenítik az egri hősök emlékét,
akik bátorságukkal, kitartásukkal
megállították a többszörös túlerőben lévő törököt, és hitet, bátorságot
adtak a más végvárakon küzdő katonáknak is.
A történelmi játék az egri és
környékbeli hatodik osztályosoknak
szól, de egyre bővülő körben Heves megyéből, és országosan más városokból is érkeznek
osztályközösségek. A tervek szerint a következő években határon túli résztvevőkkel bővülhet a
játékosok köre.
Megyei Művelődési Központ
A Megyei Művelődési Központ – MMK – érvényes, határozatlan idejű közművelődési megállapodás
alapján működő önálló jogi személyiségű, közös fenntartású költségvetési szerv.
Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről kötelező feladatként rendeli a megyei jogú városok számára
közművelődési intézmény működtetését. A megyei önkormányzatnak közművelődési szakmai
tanácsadás és szolgáltatási feladatok kötelező ellátását írja elő.
A társult Heves Megyei Önkormányzat és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a működés
feltételeinek biztosításában 50-50%-os arányban vállal részt. Az önkormányzatok fenntartói
jogosítványaikat társulási tanácson keresztül gyakorolják. A felek megállapodása szerint a gesztori
feladatokat a Heves Megyei Önkormányzat látja el. Az ingatlan tulajdonosa az egyház.
A közművelődés területén az országban egyedülálló háromelemes intézmény-fenntartási megoldás
működésének tapasztalatai kedvezőek Az intézményre a megyei közművelődési szakmai tanácsadási
és szolgáltatási feladatok ellátásában, a megyeszékhely közművelődési és kulturális eseményeinek
szervezésében, rendezésében, a közösségi művelődés feltételeinek biztosításában jelentős szerep hárul.
A belváros szélén, a műemléki környezetben 1304 m2-es telken elhelyezkedő ingatlan szakmailag
hasznos alapterülete 1706 m2. A Kolping Katolikus Legényegylet működését szolgálja a
kizárólagos használatra átadott 140 m2 alapterületű három közösségi helyiség.
Szakmai kapcsolatok
A tevékenység keretei kialakultak. A tartalmi kínálat eszközeiben és formáiban változatos, a
helyi igényekre alapozott, értékközpontú, épít a használói kör kulturális aktivitására, a látens és
megfogalmazott művelődési igényekre, kapcsolódik a település egészéhez, illeszkedik a város, és
a megye kulturális koncepciójához
A város közművelődési intézményei között kialakult munkamegosztás szerint - a gyermek
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közművelődésben a Forrás Gyermek - Szabadidőközpont, az ifjúság közművelődésében a
Művészetek Háza Eger Kht, a felnőttek közművelődésében az MMK vállal túlsúlyban szerepet. Az
egri programﬁnanszírozásra épülő nyári kulturális idegenforgalmi rendezvények közreműködőinek
jelentős része a megye településeiről kap meghívást - Egri Bikavér Ünnepe Szent Donát Napján,
Egri Szüret, Egri Népzenei Gála, Alkotmánynapi program, Agria Nemzetközi Néptánc Találkozó
magyar résztvevői, Szépasszonyvölgyi Fesztivál stb.
A civil szféra egri intézményével, az Egri Civil Házzal együttműködésében rendszeresen kerül sor
októberben a megyei civil konferenciára.
Az MMK-hoz szorosan kötődő szervezetek nagyban segítik a hatékony megyei feladatellátást.
Az intézmény közvetlen szervezésében, közvetítésével, ajánlására műsoraikkal gyakran jelennek
meg a megye településein.
A folyamatos működés kereteit biztosító épületet a rendszeres használók egyre növekvő mértékben
veszik igénybe. Példaként néhány olyan közösség, melyek tevékenységének eredménye, megyei
kapcsolatrendszere ﬁgyelemre méltó: Cantus Agriensis Kamarakórus, Agria Vegyeskar, Egri
Szimfonikus Zenekar, Kerekes Népzenei Együttes, Gajdos Népzenei Együttes, Agria Citerazenekar,
Agria Táncsport Egyesület, Lajtha László Néptánc Együttes, Egri Csillagok Népdalkör, Heves
Megyei Fotóklub, Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége, Nyugdíjasok Heves Megyei Választási
Egyesülete, Életet az Éveknek Klubmozgalom Heves Megyei Szervezete, Heves Megyei
Drámapedagógiai Műhely, Heves Megyei Népművészeti Egyesület, Kálnoky László Irodalmi és
Művészeti Egyesület.
Az intézmény integratív feladatot vállal akkor, amikor az egyes amatőr művészeti szakágakban
a város egészét, a megyét reprezentáló bemutatókat, versenyeket kezdeményez vagy országos
kiírású versenyeket valósít meg: Éneklő Ifjúság Kórushangverseny, Éneklő Magyarország
Hangversenysorozat, Palóc Gála népzenei és hagyományőrző együttesek regionális találkozója,
Megyei és Országos Citerazenekari Fesztivál, Országos Amatőr Képző- és Iparművészek Megyei
Tárlata. Mesterek és Tanítványok - megyei képzőművészek kiállítás-sorozata, MAFOSZ Szalon,
Észak-Magyarországi Fotóművészeti Szemle, Megyei Fotókiállítás, Diákszínjátszók Megyei
Találkozója, Nyugdíjas Színjátszó Együttesek Találkozója, Weöres Sándor Gyermekszínjátszó
Találkozó, József Attila Vers- és Prózamondó Verseny, Radnóti Miklós Vers- és Prózamondó Verseny.
Szépkorúak Versmondó Versenye. Cigány Vers- és Mesemondó Verseny, lnteretnikus Nemzetiségi
Fesztivál, Országos ifjúsági Szólótánc Verseny, Hagyományőrző Együttesek Megyei Találkozója.
Az intézmény aktív részt vállal az amatőr művészetek koordinálásában kistérségi, megyei és
régiós szinten, mely tevékenységet az alábbiakban mutatjuk be.
Színjátszás
Heves megyében nagy hagyományai vannak az amatőr színjátszásnak, a gyermekkorosztálytól a
nyugdíjasokig képviselteti magát a színjátszás sok ága. Az MMK a Magyar Művelődési Intézettel
közösen Adácson rendezi meg évente az Országos Falusi Színjátszó Találkozót és a hozzá
kapcsolódó Konferenciát. Képzési formaként a bükkszéki nyári színjátszó tábor biztosítja az amatőrök
fejlődésének lehetőségét.
Az MMK a nyugdíjas színjátszók találkozójához 1998 óta biztosít teret és szakmai zsűrit. Az ebben
a korosztályban jelentkező érdeklődés és felhalmozódott tapasztalat indokolja a vezetők szakmai
képzésének megoldását. Ebben a korosztályban tervezi az intézmény következő években regionális
fesztivál megrendezését a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetségével közösen.
A Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál évente kerül megrendezésre. A korábbi éveket meghaladó
jelentkezés mutatja a forma népszerűségét a gyermekkorosztályban. A Megyei Drámapedagógiai
Műhely otthona az MMK, az együttműködés eredményes. Az évközi foglalkozásokat minden évben
követi a Hevesen megrendezésre kerülő nyári Batyu Drámapedagógiai Tábor.

Vers- és prózamondás
Magas színvonal és rendszeresség jellemzi a megyei versmondók fórumait, melynek összefogását,
szakmai előkészítését az intézmény végzi. Az MMK biztosítja a gyermek, felnőtt, nyugdíjas korosztály
tagjai részére minden évben a szakét1ő zsűrivel való találkozást a megyei versenyek alkalmával - József
Attila Vers- és Prózamondó Verseny, Szép korúak Vers-és Prózamondó Versenye. A települési kisebbségi
önkormányzatokkal való együttműködés eredménye a cigány versmondók megyei versenye, valamint
a cigány költők, írók műveinek előadására meghirdetett megyei vers- és prózamondó verseny. Az
intézmény segíti az általános iskolások körében területi monda és mesemondó verseny megrendezését
Tarnaleleszen, Pétervásárán.
Kórusmozgalom
Az intézmény fontos feladatának tartja a kórusmozgalom ápolását: városi és megyei hangversenyeken
segíti az önálló koncerteket adó "hangversenykórusok" bemutatkozását. A KOTA-val együttműködve
országos és megyei hangversenysorozatok biztosítják a szakmai fejlődés lehetőségét a kórusok számára:
Éneklő lfjúság, Éneklő Magyarország. Évente 20-30 kórus nevez és kéri minősítését. A területi
bemutatók helyszíne Eger, Gyöngyös és Heves. Gyöngyöspatán, Pétervásárán, Bélapátfalván, MMK
közreműködéssel valósulnak meg hangversenyek. A szakmai táborok alkalmat adnak a kórusvezetők
rendszeres felkészítésére.
Az MMK együttműködik az Országos Filharmóniai Társasággal és az Egri Szimfonikus Zenekarral
megyei és városi ifjúsági hangversenybérleti előadások szervezésében. Az intézmény több helyről nyert
támogatással és helyi segítők közreműködésével sikeres hangversenysorozatot rendezett Hatvanban,
Boldogon, Lőrinciben és Hevesen.
Képzőművészet
A megyei kiállítóhelyek regisztere alapján az intézmény a megyén belül és más megyékkel együttműködve
segíti az alkotók önálló és kollektív bemutatkozását. A gyermekek és ﬁatalok érdeklődését nyári
alkotótáborokkal, az intézmény falai között rendezett vizuális akciókkal, valamint megyei kiállítási
anyag vándoroltatásával is igyekszik felkelteni és fenntartani. A megyei kiállítási programban cigány
képzőművészek bemutatása is szerepel.
A fotóművészet iránt érdeklődők folyamatos jelenlétét mutatja, hogy 30 éves múltja van a Heves
Megyei Fotóklubnak. A jubileumi kiállítás fotóiról CD lemez és fekete-fehér katalógus készült. Az
intézmény nemcsak helyet biztosít e kifejezési forma művelőinek, de szakmai fórumait és kiállításait
is szervezi: MAFOSZ tábor, Észak-Magyarországi Fotóművészeti Szemle, Heves Megyei
Fotóhónap, vándorkiállítások, másodbemutatók. A fotókiállítások rendszeresen megjelennek a megyei
kiállítóhelyek programjában, de helyigényük folytán kisebb színtereken is bemutathatók.
Népdal, népzene, néptánc, tárgyalkotó népművészet
A gazdag megyei örökség igényli a népzene, népdal és néptánc hagyományok ápolását. A megyében
30 népdalkör, 8 citerazenekar, 7 népzenei együttes és 30 néptánc együttes működik. Az MMK a
csoportok tevékenységét szakmai találkozók, minősítő hangversenyek, népzenei konferenciák és
népzenei táborok szervezésével segíti. Kezdeményezője és támogatója a területi hagyományőrző
találkozóknak - Sarud, Bükkszék, Pétervására, Bükkszenterzsébet, Mezőszemere, Boldog, Hort,
Hatvan, Zagyvaszántó, Adács, Ostoros, stb.
A KÓTA-val és a Bartók Rádióval közös program az Egri Népzenei Gála, amelyre az ország
minden részéből érkező csoportok mellett a megyéből a kiemelkedő színvonalat képviselő együttesek
kapnak meghívást. Az évadzáró népzenei találkozó és minősítő hangverseny 1992 óta megszakítás
nélkül az MMK-ban zajlik Palóc Gála Regionális Népzenei Találkozó elnevezéssel.
A hangszeres népzene szakmai fórumát első alkalommal a millennium évében rendezte meg az
intézmény a Bükkszéki Önkormányzattal közösen. Az ifjúsági korosztályból meghívott együttesek

igazolták e szakmai fórum létjogosultságát, melynek folytatásához megfogalmazódott az országos
szakmai kapcsolat megteremtésének terve. A megyei táncházi sorozat a megyei népzenei együttesek
részére biztosított fellépési lehetőséget - Bodony, Mikófalva, Gyöngyös, Noszvaj, Felsötárkány,
Pétervására.
A gazdag megyei néptánc hagyomány ápolását biztosítják a megyei néptánc napok, melynek
megrendezése a területi elv szerint történik. A rendezvénysorozat népszerűségét bizonyítja a közel 700
táncos részvétele - Domosziló, Gyöngyös, Adács, Eger.
Az Agria Nemzetközi Néptánc Találkozó az a fórum, ahol a kimagasló megyei néptánccsoportok
találkozási lehetőséget kapnak más európai néptánc együttesekkel. A szakmai képzést és utánpótlás
nevelést gyermek néptánc tábor megrendezése is segíti.
Az MMK tevékenységében a megye
sajátosságát tükrözően évek óta
hangsúlyos a cigány kisebbségi
kultúra ápolása. Az intézmény a
cigány hagyományőrző együttesek
találkozóját folyamatosan megrendezi
a települési önkormányzatokkal és
a kisebbségi önkormányzatokkal
összefogva Verpeléten, Kompolton,
Kálban, Egerben. A nemzetiségek
napján, a közelmúltban megrendezett
Interetnikus
Találkozón
a
hazánkban élő 13 nemzetiségből
6 nemzetiség együttese lépett
közönség elé Egerben. Az intézmény
tervezi e folyamat folytatását további
megyei települések és kisebbségek
bekapcsolásával.
A Heves Megyei Népművészeti
Egyesület működési helyét az MMK
biztosítja. Az egyesület kiállítások, pályázatok, nyári szakmai táborok megrendezéséhez szakmai és
technikai támogatást kap az intézménytől. E terület alkotói a megye hagyományőrző rendezvényinek
kiegészítő népművészeti bemutatóin is rendszeresen megjelennek. Az MMK koordinálásával a megyei
kiállítóhelyek programjába rendszeresen beépülnek a megyei alkotók csoportos és önálló kiállításai.
Együttműködés országos és megyei szakmai szervezetekkel
Fentiekből is következik, hogy az intézmény szakterületeinek munkatársai konkrét és folyamatos
munkakapcsolatban állnak a művészeti szakági, telematikai, informatikai területek szakmai
szervezeteivel. A kapcsolatrendszerben érintett működésük szerint országos szintű szakmai szervezetek:
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály, az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Magyar
Művelődési Intézet. A szakmai szervezetekkel való együttműködés: művelődési intézmények, Megyei
és Regionális Kulturális Szerveződések Országos Szövetsége, Magyar Népművelők Egyesülete, Magyar
Kulturális Szövetség, Kulturális Központok Országos Szövetsége, Magyar Drámapedagógiai Társaság,
Magyar Színjátékos Szövetség, Magyar Versmondó Egyesület, Szabad Színjátszásért Egyesület,
Népművészeti Egyesületek Országos Szövetsége, Martin György Néptáncszövetség, Muharay Elemér
Népművészeti Szövetség, Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége, Magyar Kórusok és Zenekarok
Szövetsége, Vass Lajos Népzenei Szövetség, Magyar Fotósok és Szakkörök Országos Szövetsége, Életfa
Környezetvédő Szövetség, Magyar Táncpedagógus Egyesület, Magyar Táncsport Szövetség, Magyar
Népfőiskolai Társaság, Magyarországi Eszperantó Szövetség, Magyar Éremgyűjtők Egyesülete,
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Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége, Nyugdíjasok Országos Szövetsége.
Az MMK a tartalmi kapcsolati háló fontos részének tekinti a Nemzeti Kulturális Alap Szakmai
Kollégiumait, a különböző közművelődés ügyét felkaroló más alapítványokat.
E sok elemből álló kapcsolatrendszer biztosítja az intézmény számára a folyamatos bekapcsolódás
lehetőségét a szakmai vérkeringésbe. A megyék közötti kapcsolatrendszer a megyeszékhelyek és a
megyék közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató intézmények körét foglalja magába. A szakmai
nyilvánosságnak ezen a szintjén az MMK együttműködése szükségszerűen szorosabb a földrajzilag
határos területekkel.
A megyén belüli kapcsolatok gondozása az intézmény megyei tevékenységéhez kapcsolódó feladatok
megoldásával függ össze. A 118 településen működő 129 közművelődési intézményben működő
452 amatőr művészeti csoport, és 398 rendszeres művelődő közösség jelenti a közművelődési
tevékenységek segítésének és fejlesztésének terepét. Heves megyében a bejegyzett civil
szervezetek száma megközelíti a négyezret, melyek közül közel háromszáz kötődik szorosan a
közművelődéshez.
Nemzetközi kulturális kapcsolatok segítése
Súlyának megfelelő részt vállalt az intézmény a megye nemzetközi kulturális kapcsolatainak ápolásában,
amelyben az amatőr művészeti közösségek járnak az élen. Eredményesen képviselik a megyét
nemzetközi fesztiválokon, a testvér települési, testvérmegyei megállapodások részeként mutatják meg
megyénk értékeit, melyhez az MMK szakmai segítséget nyújt (Tarnalelesz, Adács, Szentdomonkos,
Pétervására). A székhelyi nemzetközi rendezvények közül első alkalommal az Agria Nemzetközi
Néptánc Találkozó külföldi csoportjai vendégszereplésének biztosítása a megye településein jelentett
sikeres együttműködést és erősítette a csoportok kulturális missziójának beteljesülését (Felsőtárkány,
Parád, Nagyréde, Bükkszék, Pétervására, Bodony).
Szakmai képzés, továbbképzés
A népművelők, művelődési és művészeti közösségek, civil szervezetek vezetőinek szakmai képzése
különböző tartalmú és szintű képzések formájában valósul meg. Az intézmény kezdeményezésével
alakult meg a Heves Megyei Népművelők Egyesülete, melynek szervezettsége a megye egészére vetítetten
eléri az 50 %-ot. A közösen szervezett konferenciákon, tanácskozásokon, tapasztalatcseréken való
részvétel biztosítja a szakemberek folyamatos felkészülését (Felnőttképzés, Humánerőforrás fejlesztés,
Idegenforgalom és Kultúra, Magyar Népművelők Vándorgyűlése, Megyei Szakmai Napok).
A Magyar Művelődési Intézettel közösen szervezett „ A jövő évezred közösségi háza" című c. szakmai
konferencia jelentőségét mutatja, hogy az Intézet képzési tervébe illesztetten a Dunántúlon hasonló
megrendezése mellet döntött. Az intézmény gyakorló bázisa az egri Főiskolának: évente mintegy húsz

38

nappali és levelező tagozatos hallgató órarendi és kötelező nyári gyakorlatát szervezi, vezeti.
Az MMK megyei feladatának teljesítése során ellátja az amatőr művészeti szakágak vezetőinek alapés továbbképzését. A kórusok, citerazenekarok, népdalkörök, amatőr képzőművészek, népművészek
hagyományőrző együttesek, néptánc együttesek vezetői a hosszabb kurzusokkal szemben előnyben
részesítik az intézmény által szervezett alkalmakon a helyszínen, szakértő bevonásával biztosított
meghallgatást, konzultációt.
Mellékletek:
• Keretmegállapodás Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Eszterházy Károly Főiskola között,
• Társulási Megállapodás a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár közös fenntartására,
• Társulási Megállapodás a Megyei Művelődési Központ közös fenntartására,
• Társulási Megállapodás a Eger Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
fenntartására,
• Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Közhasznú Társaság tervezett Alapító
Okirata,
• Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 234/2004(6.03) sz. Közgyűlési határozata az Északmagyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Közhasznú Társaságban való részvételre
4. Milyen testvér- és partnervárosi kapcsolatokkal rendelkezik a város Európában? A város
testvérvárosi, illetve határ menti együttműködési kapcsolatai milyen múltra tekintenek vissza,
és mi az együttműködés kulturális tartalma?
Eger Megyei Jogú Város testvérvárosai Európában
Pori, Finnország (1973)
Macon, Franciaország (1985; Porinak is testvérvárosa)
Sarzana, Olaszország (1990)
Esslingen am Neckar, Németország (1991)
Gyergyószentmiklós, Románia (1993)
Kutná Hora, Csehország (2001)
Przemysl, Lengyelország (2003)
Csebokszári, Csuvas Köztársaság, Oroszország (megerősítve 2004-ben)
Partnervárosok:
Gainesville, Georgia, USA
Pamukkale, Törökország
Fülek / Fil’akovo, Szlovák Köztársaság

Alsó Kubin / Dolni Kubin, Szlovák Köztársaság
Dobóruszka, Szlovák Köztársaság
A városok bemutatása
Pori, Finnország (1973)
Eger város legrégebbi testvérvárosi kapcsolata Pori városához fűződik. Az együttműködés ötlete
1970-ben merült fel, a valóságos kapcsolat 1973-ban megkezdődött, melyet csak jóval később, 1984ben szentesítettek aláírt szerződéssel a két város vezetői.
Pori Finnország nyugati részén, a Botteni-öböl partján fekszik, Satakunta régió központja. A 77 ezer
lakosú ﬁnnországi kikötőváros elsősorban ipari város, de Európa-szerte híres jazz fesztiváljáról. A Pori
Jazz Fesztivál, melyet minden év júliusában rendeznek, a kontinens egyik legrégebbi és legjelentősebb
ilyen jellegű eseménye. A rendszeres televíziós közvetítéseknek köszönhetően Magyarországon is
közismert.
Hosszabb múltra tekintenek vissza Eger ﬁnn kapcsolatai, hisz az egri evangélikus templom 1930as években ﬁnn segítséggel épült fel. Máig is élő ez a kapcsolat, mert a templom restaurálásához a
Pori Tälje-i testvérgyülekezet is nagymértékben hozzájárult 2000-ben továbbá a neves zenész, Garam
Lajos, a Sibelius Akadémia tanára, jelenleg is jótékonysági koncertkörutat bonyolít le, hogy az egri
evangélikus templomnak legyen orgonája. Az Egerhez kötődő Garam család több szempontból is
jelentős kultúraközvetítő szerepet tölt be a két ország között, mivel a háború utáni Finnországban a
Garam testvérek egyikének fordításában jelent meg ﬁnnül a kortárs magyar irodalom több jelentős
alkotása.
Kapcsoltunk Pori városával elsősorban a kulturális, művészeti szempontból jelentős, a földrajzi
távolság ellenére is rendszeres. Az elmúlt évek során számtalan képzőművészeti kiállításra került
sor a két város művészeinek alkotásaiból, de a magyar folklórt és gasztronómiai szokásokat is
megismerhették a ﬁnnek. Példaként említhető, hogy ﬁnn művészek szívesen jönnek az egri Nemzetközi
Fényszimpóziumra, Pori Városa segített 2000-ben a Filmművészeti Nyári Egyetemen a kortárs ﬁnn
művészﬁlmek bemutatásában, de akár az is jellemző, hogy ﬁnn testvérvárosunk kórusa is fellépett az
elmúlt évben a városban a Fesztivál a Barokk Egerben keretei között.
A ﬁnn-magyar művészeti és kulturális kapcsolatok zászlóvivőjének mondhatjuk Popovics Zoltán
szobrászművészt és feleségét, Hibay Éva fuvolaművészt. Ők ketten Helsinkiben éltek és dolgoztak
sokáig, majd az Eger melletti Szarvaskőbe költöztek, ahol műtermet rendeztek be. Hibay Éva a nagy
hírű egri Hibay család leszármazottja, és ezer szállal kötődik Egerhez.
1996-ban első alkalommal kapott meghívást Pori, hogy kiállítóként megjelenjen az Agria Vásáron.
Azóta 1998-ban, 2000-ben és 2004-ben is megismétlődött a részvétel, melynek során a ﬁnn turisztikai
vonzerők, étel-és italkülönlegességek bemutatására került sor. Eger városa 1997-ben és 1999-ben a
ma már 40 éves múltra visszatekintő ﬁnn Satakunnan Messut elnevezésű vásáron jelent meg. Már
az 1997-es megjelenés hatására meglepően sokan keresték fel Egert, és nagy volt az érdeklődés az egri
borok iránt is.
Az utazási irodák szakembereinek érdeklődését a Hotel Flóra gyógyturisztikai ajánlatai keltették fel.
Ma már rendszeresek a ﬁnn csoportok: gyógyulni, kikapcsolódni jön ide a legtöbb ﬁnn, de tudott, hogy
ﬁnn háborús veteránok szervezett csoportjai városunkban töltik államilag támogatott nyaralásaikat.
Az oktatás terén igen jelentősek a cserekapcsolatok. Három egri középiskolának van partnerintézménye Poriban: a Neumann János Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnáziumnak, a Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközépiskolának és a Bornemissza Gergely Szakképzési Intézetnek. Mindhárom

iskola és partnerintézménye többéves
cserekapcsolatra tekint vissza, melynek során nyelvtanfolyamokon,
csereutazásokon illetve szakmai
továbbképzéseken vesznek részt
diákok és tanárok egyaránt.
A ﬁnn és a francia testvérvárosi kapcsolat jelentősége felértékelődhet az
új évezred elején, ugyanis Pori és
Macon egymásnak is testvérvárosai,
és a hármas testvérvárosi kapcsolatokat különösen szorgalmazza az
Európai Unió.
Nagyon fontos, hogy a városban és
környékén több ﬁnn család talált
második otthonára és rajtuk keresztül élő baráti kapcsolatok fejlődtek
ki minden intézményi és hivatali
háttér nélkül.
Macon, Franciaország (1985; Porinak is testvérvárosa)
Eger franciaországi testvérvárosa Macon, Saone Loire megye 45 ezer lakosú székhelye, mely Egerhez
hasonlóan történelmi város és boráról is nevezetes. A két város vezetősége 1985-ben írta alá a
testvérvárosi szerződést a Gárdonyi Géza Gimnázium és egy maconi gimnázium egymásra találásának
és sikeres együttműködésének köszönhetően. A későbbiekben a főszerepet az egri Mezőgazdasági
Szakközépiskola vette át, és a mai napig igen jó és rendszeres a kapcsolat a két testvérintézmény
között. Az egriek számára ez külön jelentőségű, mivel Macon az Európai Mezőgazdasági
Szakközépiskolák Szövetségének regionális központja. E barátság keretében diákok és tanárok
rendszeres szakmai tapasztalatcseréire, nyári szakmai gyakorlataira és egymás borversenyein való
kölcsönös megjelenésre kerül sor. Az egri Mezőgazdasági Szakközépiskola 1991 óta képviseli szűkebb
hazánkat és Magyarországot a maconi Francia Nemzeti Borversenyen.
A diákcserék a hosszú idő óta rendszeresen megrendezésre kerülő, „Ki tud többet Egerről?” illetve a
„Ki tud többet Maconról?” vetélkedők keretében is realizálódnak, melynek során kétévente a nyertes
négyfős középiskolás csapat látogathat el Maconba, illetve a maconi győztes csapat jön Egerbe.
A kulturális együttműködés folyamatos, a két város művészeti csoportjai rendszeresen jelennek
meg jelentősebb városi eseményeken. Példa erre a Dobó István Vármúzeum segítségével megvalósult
maconi népművészeti kiállítás a 90-es évek közepén.
Sarzana, Olaszország (1990)
Eger 1990-ben írta alá a testvérvárosi megállapodást az olaszországi Sarzana várossal, de a kapcsolat az
elmúlt években nem működött. A Ligur tenger partján fekvő Sarzana jellegében, hangulatában Egerhez
hasonlatos történelmi kisváros, mintegy 20 ezer állandó lakossal. Homokos, tiszta tengerpartja van,
melyet szállodák, üdülők sora övez. Idegenforgalmi kerületeiben példaértékű a forgalomkorlátozás.
A közelében található Carrara (világhírű márványbányáival) és Firenze.
1999 szeptemberében a Közoktatási Iroda szervezésében intézményvezetők tapasztalatcserére utaztak
Sarzanába. Az oktatási szakemberek személyes találkozása és tapasztalatátadása fordulópontnak
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számít a két város eddigi kapcsolatát tekintve. A két város polgármestere részéről megerősítésre került
a már-már megszűnő testvérvárosi kapcsolat, melyben kiemelkedő jelentőséget tulajdonítottak a
közvetlen idegenforgalmi együttműködésnek. (Sajnálatos módon azóta sem történt változás a két
város kapcsolatában.)
Esslingen am Neckar, Németország (1991)
Eger németországi testvérvárosa a Neckar folyó völgyében fekvő, 92 ezer lelket számláló Esslingen
városa. Esslingen Stuttgart mellett, Baden-Württenberg tartományban található.
A város
tradicionálisan híres hagymatermelő város volt, mely egykor szabad birodalmi városi rangot viselt.
Mára a modern ipar jellemzi a város gazdasági életét. Érdekességként említhető, hogy Esslingenben
működik Németország legrégebbi pezsgőgyára (Kessler) és tájképi szempontból is meghatározóak a
város mellett található meredek szőlőültetvények.
A történelmi múltú várossal már a 80-as évek végén jó volt a kapcsolatunk, de a hivatalos testvérvárosi
kapcsolat ratiﬁkálására 1991-ben került sor. A kapcsolatok csak 1995 szeptemberétől váltak intenzívvé,
amikor a város "Eger - egy gyöngyszem Magyarországon" elnevezésű bemutatkozó kiállítással
igyekezett magára felhívni Esslingen lakosainak a ﬁgyelmét. Eger 1998-ban viszonozta a meghívást,
amikor Esslingen városa meghívást kapott az Agria Vásárra.
A két város lakossága korosztályonként és hasonló érdeklődési kör alapján szerveződött rétegcsoportok
kölcsönös látogatásai révén ismerkedhetett egymással.
A hagyományos kapcsolatok közül megemlíthető az egri Neumann János Közgazdasági
Szakközépiskola és Gimnázium és az esslingeni Mörike Gimnázium közti együttműködés, melynek
elsődleges célja a nyelvtanulás, valamint egymás kultúrájának megismerése, megértése. Ez a kapcsolat
volt a testvérvárosi együttműködés alapja. A két város ifjúsági csúcsszervei is jó kapcsolatban állnak
egymással (Stadtjugendring Esslingen és az egri Városi Diáktanács). Itt megvalósultak ifjúsági
művészeti közös csereprogramok is a 90-es évek második felében. Sportklubok, mint pl. a lövészek
között is jó kapcsolat alakult ki, és folyamatban van a vízilabda utánpótlás csapatok közötti közös
programok kialakítása. Ennek apropót adhat a közelmúltban átadott Bitskey Aladár fedett uszoda.
A cserekapcsolatok nem csak a ﬁatalokra korlátozódnak, folyamatos az együttműködés az idősebb
korosztályok között is. Támogatandó a kezdeményezés, hogy a két város idősei kölcsönösen
megismerjék korosztályuk életét a másik országban. Az esslingeni nyugdíjasok rendszeresen
látogatnak városunkba az egri nyugdíjas civil szervezet meghívására.
A német város borászai szintén keresik az együttműködést a helyi borászokkal, elsősorban az egri
Hegyközségen keresztül.
2004-ben megindult a két város színházának együttműködése is (Landestheater Esslingen és Gárdonyi
Géza Színház).
Gyergyószentmiklós, Románia (1993)
Gyergyószentmiklós, Erdélyben, a Gyergyói-medencében fekszik. A 22 ezer lakosú város a
környék gazdasági, kulturális és idegenforgalmi központja. A városban és környékén szinte minden
megtalálható, ami Erdélyre, Székelyföldre jellemző. Gyergyószentmiklós határában található a híres
Gyilkos-tó és a Békás-szoros. E két természeti látnivaló egyben a környék egyik legnevezetesebb
idegenforgalmi látványossága is. Gyergyószentmiklóssal az 1989-es fordulat idején kezdődött a
kapcsolat. A segélyszállítmányok után következtek a kölcsönös látogatások, a kulturális csoportok
vendégszereplései, az iskolák cserekapcsolatai, de a testvérvárosi szerződést csak 1993-ban írták alá
a két város vezetői. Az egri „Segít a Város Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány” kezdeményezésére
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Eger város Közgyűlése jóváhagyta, hogy az 1996-os tanévtől kezdve, évfolyamomként két-két diák
tanuljon az egri Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában. Ma már nyolc ösztöndíjasa
van a városnak, akiknek magyarországi gyámja Mandák Attila, az alapítvány vezetője. E programmal
Gyergyószentmiklóson az idegenforgalmi szakemberek hiányát igyekeznek megoldani.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a gyergyói Karácsony János Általános Iskola között rendszeres
a diákcsere, elsősorban a nyári szünidőben. Városunk évente képviselteti magát a gyergyószentmiklósi
pünkösdi és a Szent Miklós napi ünnepségen, míg erdélyi testvérvárosunk képviselői az Eger Ünnepe idején látogatnak Egerbe. Támogatandóak azok az új kezdeményezések, amelyek a kulturális
intézmények együttműködésére irányulnak. Ezek között említhető a Heves Megyei Múzeumok
Igazgatósága és a Gyergyói Múzeum, ill. az egri Művészetek Háza Kht. és az Általános Műveltségi Alapítvány közötti kapcsolat. Gyergyószentmiklósi festők többször is jártak városunkban és
környékén. 2002-ben a Vitkovics házban kiállítás is volt a gyergyói művészek részvételével.
Kutná Hora, Csehország (2001)
Kutná Hora Közép-Csehországban található. A középkori város a XIII. században alakult ki az
ezüstbányászat fellendülésével. A település jelentősége gyorsan nőtt a pénzverésnek köszönhetően és
sokáig Prága után a második legjelentősebb városa volt az országnak. A város az európai építészet egyik
legszebb egységes emléke. Ezt ismeri el az, hogy az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította
Kutná Hora történelmi belvárosát. Kutná Hora és Eger 2001 óta testvérvárosok. A történelmi belvárosi
jelleg és a történelmi hagyományok mindkét város karakterét egyértelműen meghatározza.
A viszonylag új ismeretség ellenére több kapcsolat is kialakult már a két város között kulturális téren
is. Ilyen pl. a 2002-es Egri Tavaszi Fesztiválon kortárs képzőművészek kiállítása. Még ugyenebben az
évben Eger városa turisztikai, kulturális és gasztronómiai bemutatkozáson vett részt Kutná Horában.
Ekkor többek között fellépett testvérvárosunkban a Musica Aulica régizene együttes és az Egri Fesztivál
Balett is. A kapcsolat a műemlékvédelem terén is aktív. A Műemlékvédelmi Nyári Egyetemen részt vett

kutná horai szakember és a 2004 tavaszán megrendezett Visegrádi Négyes testvérvárosi konferencián
is nagy létszámmal képviseltette magát a cseh delegáció (műemlékvédelem, kézművesség, helyi sajtó).
Przemysl, Lengyelország (2003)
Przemysl Délkelet-Lengyelországban fekszik, 12 km-re az ukrán határtól. A több mint ezeréves
történeti múlttal rendelkező város valamikor az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott, Galícia
egyik fontos központja volt. A hegyek ölelésében fekvő várost a kristálytiszta vizű San folyó szeli
ketté. A város első írásos említése 981-ből származik. A középkorban Przemysl fontos igazgatási és
kereskedelmi központnak számított, de a régészeti kutatások azt is bizonyítják, hogy már korábban is
fontos történelmi események színhelye volt. A források tanúsága szerint évszázadokig éltek itt együtt
különböző nemzetiségűk: lengyelek, ukránok és zsidók, ápolva saját kultúrájukat és vallásukat.
Mivel ez a terület egykor az Osztrák-Magyar Monarchiához tarozott, ezért ebből a korszakból is
számos emlék található itt. A bécsi építészet hatása ezért itt ugyanúgy érezhető, mint Krakkóban,
Lembergben vagy Kassán. Jól példázza ezt a Przemyslben található vasúti pályaudvar, amely a bécsi
pályaudvar mása.
A város fekvésének köszönhetően rendkívüli stratégiai jelentőséggel bírt és bír. Nem véletlen, hogy az
osztrák hadsereg éppen itt épített ki Verdun és Antwerpen után Európa harmadik legnagyobb erődrendszerét, mely az első világháborúban rendkívül komoly szerepet játszott. A hadi események nyomait
mind a mai napig megtalálhatjuk a városban és annak környékén. Az elesett katonák – köztük magyarok és egriek is – a város több temetőjében nyugszanak.
Eger 2003 nyarán írta alá a testvérvárosi szerződést Przemysl városával. Párhuzamosan Heves megye és
a przemysl-i kerület is kiépítette partnerkapcsolatát. E rövid idő alatt is több kulturális együttműködés
alakult ki. Legfontosabb talán a Dobó István Vármúzeum és a przemysl-i Nemzeti Múzeum kiállításcseréje volt. Jártak néptánc együttesek Egerben az Agria Nemzetközi Néptánctalálkozón több ízben.
Egri kézművesek és népzenészek pedig a Wincentiada elnevezésű városi ünnepen mutatkoztak be
a lengyel közönség előtt. Az egri önkormányzat által 2004 elején szervezett „Kulturális örökségünk
megóvása a Visegrádi Négyek testvérvárosaiban” elnevezésű konferencián több témakörben is érkeztek
előadók, kiállítók és résztvevők.

Csebokszári, Csuvas Köztársaság, Oroszország (2004)
Csebokszári városa a Csuvas Köztársaság székhelye és az Orosz Föderáció európai részén fekszik,
Moszkva és az Urál között félúton, a Volga partján. A több mint 500 éves település jelenleg gazdasági
szempontból az ország egyik legdinamikusabban fejlődő települése.
„Eger Város 1972 évtől tart fenn testvérvárosi kapcsolatot – az MT TH Elnöke engedélye alapján
– CSUVAS ASZSZK fővárosával Csebokszárival” – írja Eger Város Tanácsának Elnöke 1982-ben.
A testvérvárosi kapcsolat a rendszerváltás után elhalt, bár Csebokszáriban Eger és Heves nevű
közterületek a mai napig vannak. A rendszerváltás előtt Eger legnagyobb lakótelepét Csebokszári
lakótelepnek hívták. Ez a lakótelep Eger város életében jelentős szerepet játszik és az Európa Kulturális
Fővárosa akció keretében beadott egri pályázatban is fontos szerepet játszik ennek a lakótelepnek az
„átfestése”, újraértelmezése.
A rendszerváltás előtt több intézményi, iskolai, művészeti, személyes és természetesen pártkapcsolat volt
a két város között. Ezek nagy része a rendszerváltást követően – érthető okok miatt – megszűnt.
2003-ban Csebokszári polgármestere, a Csuvas Köztársaság elnöke kezdeményezte az egykori

kapcsolat felújítását a magyar külügyminisztérium politikai államtitkárán keresztül. Ez a megkeresés
a városban és az egri Közgyűlés minden frakciójában pozitív visszhangra talált. 2004 májusában
előzetes tárgyalások után aláírta a két város polgármestere a testvérvárosi szerződést Egerben. A
nyár folyamán megtörtént a viszontlátogatás is, ahol városi vezetők mellett gazdasági szakemberek
is elutaztak Csuvasia fővárosába. A testvérvárosi kapcsolat tervezett kulturális tartalma most
formálódik. Első körben megkezdődtek a tárgyalások a fotóművészekkel, hogy létrejöhessen egy
cserekiállítás a két város között.
Partnervárosok
Gainesville, USA
Az Egyesült Államok Georgia államában található Gainesville Eger partnervárosa. Az Atlantától
mintegy 80 km-re fekvő, 20 ezer lakosú amerikai kisvároshoz egy kb. 80-100 ezer lakosú vonzáskörzet
tartozik. A kapcsolat 1997-ben Ulrich Diller, a ZF Hungária elnök igazgatójának közvetítésével
kezdődött. A szándéknyilatkozat 1998-ban született meg a két város között. Gainesville ipara
több lábon áll és igen dinamikusan fejlődik. A munkanélküliség 2 % alatt van. Nagyon magas
színvonalon végzik munkájukat meghatározó ipari üzemei: a ZF ottani gyára, az SKF és a Hayes
Wheels üzemek, ahol a ZF is résztulajdonos. A város körül 7 új ipari park épült, szennyvíztisztító
üzeme igen fejlett technikával rendelkezik.
Gimnáziumaiban és szakközépiskoláiban az informatikától a televíziózásig, a színjátszástól a
drámapedagógiáig sok mindent oktatnak. Szakmunkásképző iskoláiban modern és szemléletes tanműhelyekben képzik a leendő autószerelőket, autóvillamossági szakembereket, karosszérialakatosokat,
fém-forgácsolókat, kozmetikusokat, fodrászokat és egyéb foglalkozások tanulóit.
A távolság miatt továbbra is elsősorban diák kapcsolatokról, ipari tanulók cseréjéről lehet szó,
mely a ZF Hungária áldozatvállalásával valósulhat meg. Az elmúlt években többször megvalósult
középiskolás ﬁatalok festményeinek cseréje és kiállítása a két városban.
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önkormányzati programok is megvalósulnak (pl. közös magyar-szlovák sportnapok).
Pamukkale, Törökország

Dobóruszka, Szlovák Köztársaság

A nemzetközileg híres török fürdőhely Törökország kis-ázsiai részén fekszik Denizli város mellett.
A kisvárost egy részről antik római emlékei teszik értékessé, másrészt a fürdő és hőforrás a nevezetes
látványosság. Pamukkaléban természetes és nagyon tiszta, hófehér mésztufalerakódás található,
melynek kiterjedése jelentős. A hely európai (főként német) turisták kedvenc törökországi célpontja.
Eger városa három évvel ezelőtt vette fel a kapcsolatot a településsel. Számunkra két igazán meghatározó
kapocs van. Az egyik, hogy Egerben mai napig megtalálhatók a török kor építészeti emlékei, és a
város szeretné, ha ezekre alapozva jó kapcsolat alakulna ki a két település és a két ország között.
Másik egy újabb keletű kapocs a
két település között: Egerszalókon
a hőforrás teljesen ugyanolyan
mésztufalerakódásokat produkál,
mint a pamukkalei forráscsoport. E
miatt a természetföldrajzi hasonlóság
miatt hívják Egerszalókot a „KisPamukkalénak”. A két település
közötti személyes kapcsolatfelvétel
is megtörtént és a jövőben folytatjuk
az együttműködés elmélyítését.

Dobóruszka a Szlovák Köztársaságban található az ukrán határ közelében és neve is utal arra, hogy a
híres egri várvédő hős családi birtoka és temetkezési helye található itt. 1832-ben kalandos körülmények
között szállíttatta a ruszkai templomból Dobó István sírkövének fedlapját Egerbe Buttler gróf. A gróf
a fedlapot Pyrker érseknek ajándékozta. Ezt az eredeti fedlapot találhatjuk ma a várban a Hősök
termében.
1990-ben, amikor a dobóruszkai vezetők először látogattak Egerbe, hogy a kapcsoltat felvegyék az
egriekkel tréfásan úgy jelentkeztek be, hogy jöttek a Dobó síremlék fedlapjáért. A kapcsolat a szlovákiai
faluval azóta stabillá vált. Az önkormányzat és a vármúzeum folyamatos kapcsolatot ápol Dobóruszkával.
Ennek keretében restaurátorok elkészítették a fedlap hű másolatát és eljuttatták a ruszkai templomba.
Egerből minden évben küldöttség megy a ruszkai Dobó Napokra és több neves egri kötődésű művészt,
előadót is sikerült közvetíteni a rendezvényre: pl. Kovács Kati, Szepesi Jazz Band.
Határ menti együttműködések

Fülek, Szlovák Köztársaság
Fülek / Fil’akovo a Szlovák
Köztársaságban a magyar határ
mentén fekszik. A város jelentős
történelm múlttal rendelkezik,
melynek legmarkánsabban látható emléke a füleki vár, mely a környéken oly jellemző bazaltra épült.
Fülek több szálon erősen kötődik Egerhez. Az egri vár volt a történelmi Felső-Magyarország egyik
legjelentősebb erődítménye. Ma jó kapcsolat van a két vár üzemeltetői között. Fülek aktív tagja a
Felső-Magyarországi Várak Egyesületének és rendezett is konferenciát a környék (szlovákiai és
magyarországi) várai számára. Ennek a regionális, határon átnyúló kapcsolatnak reményeink szerint
a közeljövőben egyre nagyobb lesz a jelentősége, hisz közösen hatékonyabban megoldható a várak
felújítása, védelme, idegenforgalmi fejlesztése és marketingje. Ugyancsak élő és rendszeres kapcsolat
van az Egri Civil Fórum tagjai és a füleki civilek között.
Rendszeresen látogatják civil szervezeteink egymás rendezvényeit és közös programokon vesznek részt.
Példaként említhető, hogy a füleki kórusok többször is felléptek Egerben és környékén különböző
rendezvényeken, fesztiválokon és egri kórusok is szerepeltek Füleken az elmúlt években.
Alsókubin / Dolni Kubin, Szlovák Köztársaság
Dolni Kubin Szlovákia északi részén fekszik az Árva folyó partján. A város gyönyörű természeti
környezetben fekszik a festői szép Árva vára közelében. A környékbeli hegyek és történelmi látnivalók
az év minden időszakában szolgáltatnak programot a látogatóknak.
Erre alapozva alakult ki az évek óta jól működő kapcsolat a két város önkormányzata között. Ez a
kapcsolat főként csereutazásokat tesz lehetővé és a mára barátivá vált kapcsolatokra alapozva nagyobb
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Kárpátok Eurorégió
Eger Városa a Kárpátok Eurorégió megalakulásában jelentős szerepet játszott. Dr. Ringelhann György,
aki a város polgármestere volt a 90-es évek első két választási ciklusában nagy szerepet játszott ennek
a regionális testületnek a megalakításában, elnökségi tag is volt. A Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság magyar tagját egy ideig Eger adta. A Kárpátok Eurorégió feladata a résztvevők térségek
gazdasági, politikai, kulturális együttműködésének elősegítése. A Kárpátok Eurorégióval nem
összekeverendő a Kárpátok Alapítvány, amely a Kárpátok térségében lévő kezdeményezéseket hivatott
anyagilag is támogatni. Az alapítvány magyarországi központja Egerben található.
Visegrádi Négyek
Városunk és intézményei többször pályáztak sikeresen a Nemzetközi Visegrádi Alaphoz. Példaként
hozható, hogy az Alap támogatásával 2004-ben a Gárdonyi Géza Színház és az Önkormányzat is sikeres
rendezvényt bonyolított le. Egyrészről a színház megszervezte a nemzetközi Három nővér fesztivált.
Más részről az önkormányzat koordinálásában – több helyi intézmény segítségével – megvalósult a már
fentebb is említett „Kulturális örökségünk megóvása a Visegrádi Négyek testvérvárosaiban” elnevezésű
konferencia, melyre több témakörben is érkeztek előadók, kiállítók és résztvevők (műemlékvédelem,
kézművesség, helyi sajtó).
Egyéb nemzetközi kapcsolatok
Türingia
A németországi Türingia tartománnyal egyre szorosabb a város, a megye és az egyházmegye kapcsolata.
Történelmi alapnak tekinthető, hogy Árpádházi Szent Erzsébet Sárospatakon, az Egri Egyházmegye
területén született és Wartburg várában töltötte élete nagy részét. Az Eszterházy Károly Főiskolának hosszú
évekre visszamenő partnerkapcsolata van az Erfurti Egyetemmel (régebben Főiskola). Az utóbbi években
néhány civil szerveződésnek és egyházi kapcsolatoknak köszönhetően erősödik a kapcsolat. Tervek szerint
2007-ben egy közös programsorozattal emlékezünk meg Árpádházi Szent Erzsébetre.
Egyházi kapcsolatok
Eger érseki központ és jelentős egyházi nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Mivel Eger ezer
éve egyházi központ, ezért a történelem folyamán szerteágazó európai kapcsolatrendszerre tett szert.
Ennek fényes példája, hogy Pyrker érsek előbb metropolita volt Velencében, majd utána helyezték

Egerbe érseknek. Vagy a Bazilikában a közelmúltban felszentelt harang a Passauban készült, mely
ugyancsak jelentős egyházi központ. Az Egri Hittudományi Főiskola is több nemzetközi kötődéssel
rendelkezik. Legjelentősebb talán, hogy ösztöndíjas hallgatóik külföldön is tanulhatnak, illetve hogy
a papi szemináriumban határon túli magyar nyelvű területekre is képeznek leendő papokat. Az egri
katolikus egyház egykori és jelenlegi kapcsolatai behálózzák a kontinenst. Természetesen a többi
Egerben jelenlévő egyház is rendelkezik nemzetközi kapcsolatokkal, mint például a fent említett ﬁnn
kapcsolattal rendelkező evangélikus egyház.
Főiskolai kapcsolatok
Az egri Eszterházy Károly Főiskola széles körű európai és globális felsőoktatási intézményi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Ez egyrészről a tudományos, szakmai partnerkapcsolatokat jelenti, másrészről
a hallgatók cserekapcsolati lehetőségei. A Főiskola kihasználja az Európai Unió azon lehetőségeit,
melyeket a felsőoktatás számára nyújt. Itt főként az ERASMUS tanár- és diákcsere programra
kell gondolnunk. Megemlíthető, hogy a nyugat-európai kapcsolatok mellett a főiskola rendelkezik
kapcsolatokkal az Európai Unió új tagállamaiban. Nem szabad megfeledkezni a főiskola olyan
kapcsolatairól sem, melyet olyan határon túli felsőoktatási intézményekkel ápol, ahol magyar nyelvű
oktatás is folyik (pl. Nyitra, Kolozsvár).
Iskolai, intézményi és civil
szervezeti kapcsolatok
A városban található iskolák és
különböző intézmények összes
nemzetközi kapcsolatát nehéz lenne
mind felsorolni. A testvérvárosi
koncepció végén található erről egy
részletes felsorolás (mellékelve).
Összességében megállapítható, hogy
több iskola és intézmény rendelkezik
testvérkapcsolatokkal Eger Város
testvérvárosaiban.
Például
a
Bornemissza Gergely Szakképzési
Intézetnek Poriban, Neumann János Szakközépiskola és Gimnáziumnak Esslingenben stb.
Természetesen a legkülönbözőbb intézmények – a Rendőrkapitányságtól a Kamaráig – rendelkeznek
európai kapcsolattal. Az Önkormányzat politikája ezen a téren, hogy bátorítja a kapcsolatok létrejöttét,
de a hangsúly egyre inkább arra tolódik el, hogy a meglévő széles körű kapcsolatokat még több
tartalommal töltsük meg, és az együttműködéseket mélyítsük is.
Mellékletek:
• Eger Megyei Jogú Város Testvérvárosi Koncepciója
• Testvérvárosi Megállapodások
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5. A város kulturális aktivitása és a közművelődés általában vett helyzete
a) Milyen helyi jogszabályok szolgálják a város kulturális életének fejlődését?
• A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2001 (X. 19. ) sz. Önkormányzati
rendelet (mellékelve)
• Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 13/1999
(IV. 21. ) sz. Önkormányzati rendelet (mellékelve)
• Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 164/2004 (IV.
29. ) sz. határozata A Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (mellékelve)
• Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2000 (IX.
15.) sz rendelete Eger Város kötelező közművelődési és
kulturális feladatairól (mellékelve)
• Háromoldalú Közművelődési Megállapodás a Főegyházmegyei Hatóság, a Heves Megyei Önkormányzat, és
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata között (mellékelve)
aa)Létrehozott-e az önkormányzat kulturális (közművelődési, művészeti stb.) bizottságot?
Ha igen, milyen hatáskörrel rendelkezik?
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a többször
módosított 13/1999 (IV.21) számú – Eger Megyei
Jogú Város Alapokmányáról szóló – rendeletének
31.§-a szerint szakmai bizottságokat hoz létre, melyeknek konkrét hatáskörét és feladatait a 25/2002 (XII. 23.) számú – az állandó bizottságok feladatairól és hatásköréről szóló – önkormányzati rendelet szabályozza. Ide sorolható Eger Megyei
Jogú Város Közgyűlése Kulturális Bizottsága, valamint Idegenforgalmi és Marketing Bizottsága.
(mellékelve)
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, Idegenforgalmi és Marketing Bizottsága
részletes feladatai és hatásköre
I. Idegenforgalmi feladatok
1. A bizottság fő feladatának tekinti Eger Megyei Jogú Város idegenforgalmi arculatának tovább
erősítését.
2. Véleményt mond a város RRT tervezési időszakában, hogy az érintett területen milyen idegenforgalmi jellegű funkciók kerüljenek megfogalmazásra.
3. Együttműködik az érintett Bizottságokkal, a város településrendezési terveiben foglalt idegenforgalmi feladatok megvalósításában.
4. A mindenkor hatályos Idegenforgalmi Koncepció, Idegenforgalmi Kisrégiós Stratégiai Terv megvalósítását ﬁgyelemmel kíséri, a feladatokat rangsorolja, ütemezi, és javaslatot tesz a Közgyűlésen
történő megtárgyalásra.
5. Együttműködik a Kulturális-, valamint az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsággal, Eger
Város Hegyközségével az idegenforgalmi célzatú kulturális és boros rendezvények előkészítésében.
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6. Figyelemmel kíséri az idegenforgalmi jellegű információs bázis működését, aktualizálását, és javaslatot tesz a TOURINFORM Irodát Működtető Társulási Bizottság felé idegenforgalmi kérdésekben.
7. Az idegenforgalmi jellegű beruházásokról megkeresésre véleményt mond.
8. A városkörnyéki önkormányzatokkal, a Megyei önkormányzat illetékes szakmai bizottságával
kapcsolatot tart fenn, az eddigi idegenforgalmi együttműködést tovább fejleszti.
9. Fontos idegenforgalmi döntések meghozatala előtt kikéri a Heves Megyei Ipari és Kereskedelmi
Kamara, az Egyesület Eger Idegenforgalmáért Civil Szerveződés véleményét.
10. Javaslatot tesz éves, közterületen történő idegenforgalmi Rendezvény-Naptárra.
11. Javaslatot tesz az idegenforgalmi adó mértékére.
12. A teljes körű idegenforgalmi helyi adóﬁzetés érdekében módszerbeli javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz meg, beszámoltatja az illetékes irodát.
13. A városban található országosan gyógyhellyé nyilvánított terület törvényben meghatározott működési feltételeinek megteremtését kiemelt feladatának tekinti.
14. Különlegesen indokolt, és soron kívüli esetekben (pl. rendezvény megszervezése a 2 bizottsági ülés
közötti időszakára esik, a kérelmet objektív okok miatt nem lehetett benyújtani, stb.) a közterületen tervezett idegenforgalmi rendezvény engedélyezése előtt a Bizottság Elnöke, vagy az általa
felhatalmazott bizottsági tag véleményt nyilvánít.
15. Több önkormányzati bizottságot érintő ügyekben az Idegenforgalmi és Marketing Bizottság képviseletére saját soraiból tagokat delegál, melynek minimális létszáma 2 fő kell, hogy legyen.
16. Az idegenvezetés szakmai színvonalának erősítése érdekében iránymutatást fogad el, és tesz közzé.
Ebben kikéri az Idegenforgalmi Egyesület Idegenvezetői szekciójának, az illetékes Kamarának
szakmai véleményét.
17. A város idegenforgalmi arculatának egységesítése céljából felülvizsgáltatja a meglévő reklámtáblákat és feliratokat, és intézkedési tervet dolgoztat ki az említett szempont érvényesülése érdekében.
18. Szorosan együttműködik a RIB-bel, a határkörébe tartozó, és a város idegenforgalmát érintő kérdésekben folyamatos kapcsolatot tart fenn.
19. Az idegenforgalom súlyának megfelelő média kapcsolatot alakít ki.
20. A Közgyűlés által jóváhagyott idegenforgalmi, fejlesztési koncepciók, projektek végrehajtására
feladattervet, ütemtervet hagy jóvá, az önkormányzat éves költségvetése függvényében.
21. A Bizottság ellátja a Közgyűlés felé a tájékoztatással, beszámoltatással kapcsolatos teendőit.
22. Országos és regionális szinten az idegenforgalommal kapcsolatos pályázatok véleményezésében
közreműködik.
23. A szakképzés ügyében együttműködik az Oktatási Bizottsággal.
24. A szőlő és a borkultúra városban betöltött fontos szerepe miatt a Bizottság kiemelt feladatának
tekinti a Hegyközséggel való szoros együttműködést.
25. A Bizottság kiemelt feladatának tekinti Eger idegenforgalmi értékének nemzetközi, és hazai propagálását, erre vonatkozó marketing program kidolgozását.
26. Áttekinti, és a polgárok felé ajánlja a város nemzetközi kapcsolatrendszerét, és ennek keretében:
a) kapcsolatot alakít ki köztestületekkel, társadalmi szervezetekkel, egyházakkal,
b) a városban működő nemzetközi érdekeltségű cégekkel.
27. Fontos hangsúlyt fektet a határon túli magyarság ügyére, különös tekintettel az idegenforgalmi
kapcsolatok fejlesztésére.
28. Folyamatosan elemzi a meglévő nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatokat, áttekinti, javaslatokat
tesz újabb városi szintű kapcsolatfelvételre.
29. Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsággal együttesen dönt a vendéglátó-ipari előkertek
(teraszok) utcaképi megjelenéséről, üzemeltetési feltételeiről.

II. Idegenforgalmi és Marketing hatáskörök
1. Dönt az idegenforgalmi jellegű külföldi- és belföldi vásárokon való részvételről, a személyi és anyagi feltételek biztosításáról.
2. Dönt a nem tervezhető, de idegenforgalmi szempontból fontosnak ítélt rendezvények anyagi, erkölcsi támogatása ügyében.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális Bizottsága
részletes feladatáról és hatásköréről
I. Feladatok
1. Részt vesz a város kulturális koncepciójának elkészítésében.
2. Javaslatot tesz kulturális, közművelődési intézmények létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére,
valamint proﬁljuk meghatározására.
3. Javaslatot tesz a kulturális, közművelődési intézmények vezetői állásának betöltésére.
4. Javaslatot tesz művészeti támogatások, ösztöndíjak és pályázatok odaítélésére.
5. Szakmailag véleményezi az önkormányzati tulajdonban lévő kulturális, közművelődési feladatot
ellátó közhasznú társaságok éves gazdálkodásáról készített beszámolót, közhasznú jelentését és
üzleti tervét, javaslatot tesz a vezető tisztségviselő személyére.
6. Véleményezi a város arculatát alakító rendezvények tervét és költségvetését.
7. Véleményezi az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát.
8. Véleményezi az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény költségvetését.
9. Részt vesz a nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok kulturális programjainak tervezésében.
10. Előterjesztést tesz a kulturális és közművelődési díjak, nívódíjak, irodalmi pályázatok díjának
odaítélésére.
II. Hatáskörök
1. Dönt az éves költségvetésben jóváhagyott Kulturális Alap felosztásáról.
2. Jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény szervezeti és működési
szabályzatát,
3. Jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény éves munkatervét.
ab) Az önkormányzat által fenntartott kulturális, közművelődési, művészeti intézmények, valamint közgyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, múzeumok) száma, megnevezése
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan, társulási formában, vagy közös ﬁnanszírozásban
az alábbi intézményhálózatot működteti:
- FORRÁS Gyermek Szabadidőközpont (önállóan működtetett költségvetési intézmény),
- Művészetek Háza Kht. (közhasznú megállapodás keretében, a város által támogatott, kiemelkedően
közhasznú szervezet),
- Városi Televízió Eger Kht. (közhasznú megállapodás keretében, a város által támogatott, kiemelkedően közhasznú szervezet),
- Agria Film kft. (önállóan működtetett önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság)
- Bródy Sándor Könyvtár (intézményfenntartó társulás keretében működtetett költségvetési intézmény),
- Megyei Művelődési Központ (intézményfenntartó társulás keretében működtetett költségvetési intézmény),
- Gárdonyi Géza Színház (a megyei önkormányzattal kötött megállapodás alapján közös ﬁnanszíro-

zású költségvetési intézmény),
- Harlekin Bábszínház (a megyei önkormányzattal kötött megállapodás alapján közös ﬁnanszírozású
költségvetési intézmény).
Mellékelve:
• FORRÁS Gyermek-Szabadidőközpont Alapító Okirata
• Művészetek Háza Eger kht. Alapító Okirata, illetve Közhasznúsági Megállapodás
• Városi Televízió Eger kht. Alapító Okirata, illetve Közhasznúsági Megállapodás
• Agria Film kft. Alapító Okirata
• Bródy Sándor Könyvtár Alapító Okirata
• Megyei Művelődési Központ Alapító Okirata
ac) A fenti intézményekben foglalkoztatott személyek száma. (Kérjük, a város állandó lakosságszámához
viszonyított százalékarányt is megadni.)
FORRÁS Gyermek Szabadidő Központ
22 fő
Művészetek Háza Kht.
22 fő
Városi Televízió Eger Kht.
19 fő
Agria Film Kft.
17 fő
Bródy Sándor Könyvtár
50 fő
Megyei Művelődési Központ
26 fő
Gárdonyi Géza Színház
136 fő
Harlekin Bábszínház
22 fő
A teljes lakosság számához viszonyítva a foglalkoztatottak aránya 0,56%.
Az intézményi struktúra átalakulásával egyéb kft.-k és kht.-k is alakultak, melyekben a dolgozók száma szintén jelentős, ezek adatait nem emeltük be. A kultrális
területen foglalkoztatottak száma sokkal nagyobb, mint azt az
intézményi adatok mutatják.
b) Rendelkezik-e a város önálló kulturális fejlesztési stratégiával (vagy egyéb olyan fejlesztési stratégiával, amely kulturális fejezetet tartalmaz)?
Eger rendelkezik önálló kulturális koncepcióval, melyet
2001-ben fogadott el a Közgyűlés. Rendelkezik továbbá településfejlesztési koncepcióval, melyben szerepel a kultúra,
és a hozzá kapcsolódó fejlesztési elképzelések.
ba) Milyen szerepet kaptak a város és térsége kulturális fejlesztései a regionális fejlesztési tervekben?
Miután a város központi szerepe kulturális, turisztikai és
közigazgatási szempontból meghatározó, ezért az ezeken a
területeken megfogalmazódott koncepciókban és fejlesztési tervekben is jelentős szerepet kaptak a programok.
(mellékelve: Regionális Turizmusfejlesztési Terv - Kulturális turizmus alprogram)
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Kis Zsinagóga felújítása, táncházi funkcióra történő átalakítása
Trinitárius templom galériává és koncertteremmé alakítása
Kossuth utcai Zsinagóga (Nagy Zsinagóga) Kepes Vizuális Központtá alakítása
Vitkovics ház (Szent Miklós városrész rehabilitációja keretein belül) művészeti alkotóházzá alakítása
Egal Klub felújítása (Szent Miklós városrész rehabilitációja keretein belül)
Forrás Gyermek-Szabadidőközpont felújítása
Bródy Sándor Könyvtár felújítása
Felnémet városrész rehabilitációja (Könyvtár és Közösségi ház kialakítása)
Művészetek Háza Art mozijának felújítása
Uránia Mozi Art mozi-termének felújítása
Dobó István Vármúzeum felújítása (Dobó bástya)
A Minaret és környékének rehabilitációja
Kopcsik Lajos Marcipánmúzeum alapítása
bc) Az elmúlt két év folyamán a város költségvetésében hány százalékot fordítottak a kulturális terület
ﬁnanszírozására?

2002. év:
bca) Normatív támogatás:
bcb) Központi költségvetésből származó pályázati,
vagy egyedi elbírálású támogatások:
bcc) Saját forrásból:
Százalékos arány a város költségvetésében:
bca) Normatív támogatás:
bcb) Központi költségvetésből származó pályázati,
vagy egyedi elbírálású támogatások:
bcc) Saját forrásból:
2003. év:
bca) Normatív támogatás:
bcb) Központi költségvetésből származó pályázati,
vagy egyedi elbírálású támogatások:
bcc) Saját forrásból:
Százalékos arány a város költségvetésében:
bca) Normatív támogatás:
bcb) Központi költségvetésből származó pályázati,
vagy egyedi elbírálású támogatások:
bcc) Saját forrásból:
Mellékelve:
• Eger Településfejlesztési Koncepciója
• Eger város Kulturális Koncepciója
• Regionális Turizmusfejlesztési Terv (kivonat)
• Tervezett beruházások rövid ismertetése
• 2004. évi Költségvetési rendelet
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83.488.000 Ft
38.013.000 Ft
410.387.000 Ft
0,008%
0,004%
0,04%

112.006.000 Ft
29.047.000 Ft
583.365.000 Ft
0,009%
0,002%
0,05%

c) Az elmúlt két év folyamán a város által fenntartott kulturális intézményeknek mekkora volt
a bevétele?
2002. év
364.649.000.- Ft
2003. év
465.946.000.- Ft
d) Az elmúlt két év folyamán az önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmények milyen kulturális témájú pályázatokat nyújtottak be, és ebből hány volt sikeres?

2002

Intézmény
Eger MJV Önkormányzata
Művészetek Háza Eger Kht.
Megyei Művelődési Központ
Városi Televízió Eger Kht.
Gárdonyi Géza Színház
Forrás Gyermek-szabadidőközpont
Harlekin Bábszínház
Összesen

benyújtott
pályázatok

18
36
58
1
12
24
2
151

2003
nyertes
pályázatok
12
20
53
1
7
18
1
112

benyújtott
pályázatok

25
29
55
1
5
29
5
149

nyertes
pályázatok
17
17
50
1
3
17
3
108

2002-ben és 2003-ban Eger MJV Önkormányzata összesen 43 kulturális témájú pályázatot adott be és
ebből 29 volt sikeres, amely a benyújtott pályázatok 67%-a. A pályázatokkal elsősorban a kulturális nagyrendezvényeket kívánjuk támogatni, mint például a Fesztivál a barokk Egerben elnevezésű
összművészeti fesztivál. A pályázatoknál a rendezvényeken túl az önkormányzati fenntartású intézmények kínálatának bővítése a cél.
Az önkormányzati fenntartású intézmények közül a Megyei Művelődési Központ a legaktívabb a számok alapján, ami annak a következménye, hogy az ő tevékenységük a legszerteágazóbb. A Városi
Televízió, vagy akár a színházak nem tudnak annyi pályázatot beadni, mint amennyit szeretnének
egyszerűen azért, mert jóval kevesebb kiírás készül ezekben a speciális témakörökben, mint tv-s vagy
színházi programok támogatása. Az intézmények pályázati eredményességét mellékeljük.
e) Ismertesse a magántőke kulturális fejlesztésekbe és tevékenységbe való bevonásának gyakorlatát!
(beruházások, szponzoráció, PPP)
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata mindig is kiemelt szerepet szánt a tőkebevonás ösztönzésének, valamint a magánszférával való konstruktív együttműködés kialakításának, és ezt a kulturális
tevékenységei illetve fejlesztései kapcsán mindig is igyekezett érvényre juttatni.
Eger város Önkormányzata többször módosított 29/2002 (12.13.) sz., a helyi adókról szóló önkormányzati rendelete 5. pontja szabályozza a helyi iparűzési adó célirányos felhasználását az alábbiak
szerint.
„5. Helyi iparűzési adóbeﬁzetés célirányos felhasználásának jelölése
25.§ (1) A rendelkezés hatálya kiterjed:
a, a folyamatosan működő helyi iparűzési adókötelezettre, aki a tevékenységéről, az általános
adóeljárási szabályok alapján az adóév május 31-ig bevallást tesz,

b, a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó esetében akkor, ha a bevallás benyújtása a naptári év június 30-ig megtörténik.
26.§ E rendelet „III. számú mellékletében” rendszeresített nyomtatványon „Felhasználási javaslatot tehet az
a vállalkozó, akinek az iparűzési adóban legalább 100.000,- Ft adóﬁzetési kötelezettsége keletkezett.
27.§ (1) Felhasználási javaslatban megosztásra jelölhető az éves helyi iparűzési adóbevallásban szereplő
adó összegének 10 %-a, de legfeljebb 1 millió forint.
(2) Az adózó amennyiben ﬁzetett adója fedezetet nyújt, legfeljebb három javaslatot tehet és a jelölések egyenként nem lehetnek kevesebbek, mint 10.000,-Ft. Az adózónak a (2-3) bekezdésben
szereplő sorrendiséget a jelöléseknél be kell tartani.
(3) A jelölés során az adózó első helyen a rendeletben szereplő kiemelt célokra (29.§ (1) bekezdése),
majd második helyen a rendeletben kiemelt ágazatokra (29.§ (2) bekezdése), végül harmadik
helyen, Eger Megyei Jogú Város költségvetési szervei, intézményei valamint egri székhelyű
egyházi fenntartású oktatási intézmények, civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek) részére jelölhet.
(4) A harmadik, önállóan választható jelölés összege nem lehet nagyobb, mint az első két helyre
történt jelölés egyenként. Az adózó, a beﬁzetett adó összeg nagyságának megfelelően kiemelt
feladatra, kiemelt ágazatra és választott szervezetnek egy–egy (összesen három) jelölést tehet.
(5) E rendelet 27.§ (3) bekezdése alkalmazásában kedvezményezett
a) azon - az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény szerinti - társadalmi szervezet (kivéve a
pártot, munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet), amelyet a bíróság az adózó
felhasználási javaslatának évének első napján, és
b) azon alapítvány, amelyet a bíróság az adózó felhasználási javaslatának évének első napján,
továbbá
c) azon kiemelkedően közhasznú alapítvány, társadalmi szervezet és közalapítvány, amelyet
a bíróság az adózó felhasználási javaslatának évének első napján, kiemelkedő közhasznú
szervezetként, illetve közalapítványként nyilvántartásban szerepel.
28.§ (1) A polgármesteri hivatal adóirodája a helyi iparűzési adóbevallások feldolgozását követően,
értesíti a polgármesteri hivatal illetékes ágazati irodáit a támogatási javaslatokról és ezek öszszegeiről.
(2) A kiemelt ágazati jelöléseket az alapokmány szerinti illetékes bizottság soron következő ülésén
megtárgyalja és dönt a beﬁzetett adóösszegek felhasználásában. A konkrét javaslatok ügyében az
illetékes bizottság a jelöléssel ellentétes döntést nem hozhat.
(3) A „Civil szervezetek támogatásra” /29.§ (1) bek. f.) pont/ jelölt összeg felhasználásáról a Civil Alap
Bíráló Bizottság előterjesztésére a Közgyűlés hoz döntést.
(4) A felhasználási javaslatokban alapítványnak jelölt adó részesedés utalásáról a döntést a képviselőtestület hozza meg.
(5) Az adó összegek átutalása, átcsoportosítása a közgyűlési döntést követő 30 napon belül megtörténik.

29.§ (1) A megﬁzetett iparűzési adó felhasználási javaslatát első helyen az alábbi kiemelt feladat egyikére lehet juttatni:
a, Játszóterek építése, és karbantartására,
b, Közbiztonság javításával összefüggő feladatokra,
c, Parkosítással, virágosítással összefüggő feladatokra,
d, Kerékpárút építésére,
e, A Helyi Környezetvédelmi Alap javára,
f, Civil szervezet támogatására,
g, Oktatási intézmények felújítására, karbantartására,
h, Érsekkert felújítására.
(2) A megﬁzetett iparűzési adó felhasználási javaslatát második helyen az alábbi kiemelt ágazat /
feladat egyikére lehet juttatni:
a, egészségügyre,
b, szociális intézményrendszer fejlesztésére,
c, oktatásra,
d, kultúrára,
e, sportra,
f, műemlékvédelemre,
g, idegenforgalomra,
h, városszépítésre,
i, vállalkozói infrastruktúra műszaki fejlesztésére.
30.§ A civil szervezetek közül az a szervezet lehet kedvezményezett, amely:
(1) egri székhelyű,
(2) pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési és helyi képviselőjelöltet az utolsó választáson nem állított és nem támogatott, valamint
(3) nyilatkozik arról, hogy esedékes köztartozása nincs, valamint
(4) arról, hogy a felhasználási javaslatot benyújtó adózóval, semmiféle alapítói, vagyoni, irányítói,
ellenőrzési kapcsolata és kötelezettsége nincs.”
A magántőke a kulturális tevékenységekben leginkább szponzorációként mutatkozik meg. Számos
egri székhellyel rendelkező vállalat hozott létre, vagy támogat kulturális alapítványt, civil szervezetet,
vagy egyesületet. Az évenkénti támogatások mértéke hasonló az önkormányzat által nyújtott támogatásokhoz. Számos városi, megyei gazdasági társaság, magánszemély jelentős mértékben támogatja a
művészeti intézményeket (pl. Egri Páholy). A Városszépítő Egyesület tevékenységének, műalkotások
kihelyezésének, díszkivilágítás megvalósításának gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, magánszemélyek általi támogatása jelentős befektetéseket tett lehetővé az elmúlt években. Továbbá az Önkormányzat támogatási módszereinek egyik gyakorlata, hogy jelentős nagyberuházásoknál konzorciumi
szerződés megkötésével, területbiztosítással az Önkormányzat részéről és részjegy kibocsátása.
f) A kulturális területen hogyan működik együtt a város a kistérséggel, a megyével és a régióval?
Eger a kistérséggel egy társulási forma keretein belül működik együtt – Eger Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás formában. Az együttműködés tartalma meghatározó a kultúra,
az idegenforgalom és az oktatás területén.
(3. ponthoz mellékelve: Társulási Megállapodás)
A megyei és régiós kulturális együttműködés területei a közös fenntartású és ﬁnanszírozású intézmények.
(lásd: 3. pont.)
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g) Az elmúlt két év folyamán az önkormányzat hogyan működött együtt a civil szervezetekkel, és hogyan
kezelte a kulturális tematikájú magánkezdeményezéseket?
Eger város önkormányzatának és a helyi civil szervezetek együttműködésének elemzését egy rövid
áttekintéssel kezdjük. A két szektor párhuzamosan, sokszor eltérő ütemben és intenzitással, de egy fejlődési szakaszon ment át a rendszerváltás után. A civil szervezetek, amelyek öntevékenyen, önszerveződően
és önkéntes alapon jönnek létre már a 90-es évek elején szükségét látták az együttműködési formák
kialakításának. Ebben a folyamatban – ahogy később is látjuk – a személyes kvalitásoknak nagy szerepe volt, amely - az akkor még szokatlannak tűnő - az egyenrangú, egymás mellé rendeltségen alapult.
Az akkori központi kormányzat a civil szféra megerősítésére létrehozta és működtette a Megye Civil
Szolgáltató és Információs Központokat, egy olyan új közösségi teret, ahol a civilek nemcsak szakszerű
hátteret de új közösségi intézményt is kaptak. Ehhez ingatlant az önkormányzat biztosított ingyenes
használatba adással. Ezzel párhuzamosan a helyi önkormányzati is bővítette a civilekkel történő intézményes párbeszéd lehetőségét a civil referensi státusz létrehozásával. Ezen kívül, akkor még teljesen új
civil támogatási rendszert vezetett be azzal, hogy az önkormányzat költségvetésében „Alapítványok és
civil szervezetek támogatása” című fejezet felosztását kivette a politika és főleg a pártpolitika kezéből.
A civilek egy évente ismétlődő választási rendszer következtében az éves Városi Civil Fórum keretében jönnek össze, alakítanak szakmai szekciókat és minden szekció tagot, tagokat választ az évközben havonta ülésező Egri Civil Kerekasztalba. Szintén a Fórumon választanak szekciónként 1-1 tagot
a Civil Alap Bíráló Bizottságba, mely a fent említett önkormányzati forrás felosztására – pályáztatás
útján – javaslattal él a Közgyűlés felé. Jól illusztrálja ennek a döntés-előkészítő technikának az olajozott működését, hogy az utóbbi három évben a Közgyűlés nem változtatott a Bíráló Bizottság javaslatán. Természetesen ennek a rendszernek az alapját az a bizalmi tőke jelenti, amit a helyi alapítványok,
egyesületek, klubok a város közösségeinek érdekében kifejtenek. Évek során, ha nem is a civilek által
elvárt mértékben, de ez a forrás folyamatosan bővült. Jelenleg, ebben a formában évente 10 millió fo-

rintot biztosít a helyi civilek programtámogatására az önkormányzati. Természetesen a civil szervezetek egyéb önkormányzati támogatást is elérnek, hiszen un. Kulturális Alap, Sport Alap, Ifjúsági Alap
és Környezetvédelmi Alap is pályázható a területnek megfelelő szervezetek vagy programok számára.
Ezeknél a forrásoknál viszont az önkormányzati bizottság tesz javaslatot, amely a képviseleti, mint
a részvételi demokrácia velejárója.
Az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködésének fontos epizódja a már két éve működő Egri
Civil Kapu megyei és városi Internet portál. A Kapu nyitását az Eger-Philip Morris Alapítvány anyagi
támogatása tette lehetővé, működtetésének biztosítására a városi és a megyei önkormányzat vállalt hosszú
távú garanciát. Jelenleg a www.eck.hu oldalain a civil szféra hírei mellett több, mint 500 Heves Megyében működő civil szervezet adatai érhetők el. A Kapu nagyon jelentős szerepet játszik az un. 1%-os
kampány idején, illetve egyik hírforrása a helyi civilek által kitalált és jövőre tizedik alkalommal megrendezésre kerülő Eger Ünnepe rendezvénysorozatnak. Az önkormányzat és a civil oldal együttműködését
tovább mélyített, hogy a 2002-es önkormányzati választások után egy új főállású alpolgármester lett - a
kultúra és oktatás mellett – a civil kapcsolattartás egy magasabb szintű felelőse.
Az önkormányzat nemcsak anyagilag támogatja a helyi civil szervezeteket, hanem bizonyos kiemelten
fontos közhasznú tevékenységet folytató civil szervezetek munkáját ingatlan ingyenes használatba adásával is támogatja. Ilyen a Segít a Város Alapítvány, mely a fogyatékkal élő személyek foglalkoztatásának
megszervezése mellett rendkívül fontos szerepet játszik közös -önkormányzati és civil - programok lebonyolításában. Éppen most ért véget a „Lombkorona” városi fásítási program, amely hatékonyan járult
hozzá a zöldfelület gazdagításához. Jövőre a „Virágszirom” program indul, amely a még virágosabb, még
élhetőbb város kialakítását fogja segíteni. Az Alapítvány, a Városszépítő Egyesület, az Önkormányzat és
a vállalkozói szféra együttműködésnek közös sikere a tavaly megvalósult Szent József Park, amely azóta
az egriek kedvelt pihenő helye. A Segít a Város Alapítvány a belvárosban Galériát is működtet, amely
időszaki – fotó, festészet, graﬁka, népművészet- kiállításokkal várja az érdeklődőket. A Városi Ifjúsági
Centrumot is civil szervezet, a Konszenzus Alapítvány működteti, amely elsősorban a korosztálynak
szervez programokat és segíti őket eligazodni a munka világában.
Hasonlóan, elsősorban a ﬁatalok igényeit szolgálja ki az Egri Alternatív Kulturális Egyesület által működtetett EGAL Klub. A klub és város szoros együttműködését jó példázza az a pályázati siker, amely a Szent
Miklós városrész rehabilitációján belül a klub bővítését és infrastrukturális fejlesztését is szolgálja.
A Máltai Szeretetszolgálat és az ADRA Segélyszervezet rendelkezik még az önkormányzattól ingyenes
használatba kapott helyiséggel. A két szervezet elsősorban a város szociális ellátásában játszik szerepet, de
ehhez a tevékenységükhöz kapcsolódóan rendszeresen szerveznek könnyű és komoly zenei jótékonysági
hangversenyeket.
Szintén „intézmény fenntartó” a Kálvin Ház Alapítvány, mely a belvárosban saját ingatlanjában rendszeresen szervez hangversenyeket, áriaesteket, könyvbemutatókat, kiállításokat.
Ugyan egyházi tulajdonú, de városi és megyei önkormányzati fenntartású a Megyei Művelődési Központ. Itt több, mint 30 civil kulturális tevékenységet folytató közösség lelt otthonra. A ház keretet biztosít ahhoz a közművelődési tevékenységhez, amellyel a könnyű, a nép, és komolyzene, néptánc és a
legkülönfélébb kézműves körök és klubok kitöltik. Nagyon sok itt működő szervezet kap pályázati úton
programtámogatást a korábban említett Civil Alaptól, illetve a Kulturális Alaptól.
Hasonlóan „civil befogadó intézmény” és együttműködő partnere a helyi szervezeteknek a Forrás
Gyermekszabadidő Központ és a Művészetek Háza is. Miután mindkettő komoly saját szakmai programmal működik, ezért a civil szervezetekkel való együttműködésük sem olyan széleskörű, mint a
Megyei Művelődési Központ esetében.
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A táncművészet – balettől a társastáncig – egy lerobbant iskolai épület „saját kezű” átalakításával
nyert új teret önmagának. Példát adva arra is, hogy új funkciót – persze megfelelő anyagi háttérrel
– civil szervezetek is tudnak biztosítani egy átalakuló intézményrendszeri struktúrában.
A kultúra területén tevékenykedő civil szervezetek – természetesen – rendszeresen használatba veszik
a városban lévő egyházi épületeket. A Bazilika, a Minorita templom, a Barátok temploma a komolyzenei hangversenyek, kórus fesztiválok kedvelt helyszíne. A helyi Orosz Klub jótékonysági koncertek
szervezésével próbálja segíteni a Rác templom egyedülálló belső értékeinek megóvását. Tehát amellett, hogy ezen rendezvények a kulturális kínálatot szélesítik, a meglévő épített környezeti értékek
megóvását is elősegítik.
A város fejlődése szempontjából is szükség van a szakmailag felkészült és anyagilag is biztos háttérrel
rendelkező civil szervezetekre. A Nemzeti Civil Alapprogram új forrásai – és az ebben elért első pályázati sikerek – biztosíthatják, hogy a szektorok közötti együttműködés tovább bővüljön és valódi
tartalommal teljen meg.
A szöveges bemutató végén két olyan egri példát had említsek, amelyre mind a város, mind az abban
önként feladatot vállalók büszkék lehetnek. Az első történet három évvel ezelőtt kezdődött, annak az
ötletnek a kibontásával, hogy egy állandó nyári idegenforgalmi attrakciója legyen a városnak. Ez volt
az „Eger kis Csillagai” produkció, amely közel 50 önkéntes egri ﬁatal lelkes és három nyáron át tartó
munkáját dicsérte.

És hogy ez az akkor létrejött értékteremtő társulat – természetesen proﬁ felnőttek inspirálásával
– továbblépjen, kezdődött el 2004 nyarán egy új produkció létrehozása. Szintén önkéntes alapon,
lelkesedésből és kellő alázattal egy új és egyedülálló bemutató részesei lehettünk az Érsek kertben.
Pomádé király új ruháját – Gregor József és több neves művész mellett – az egri ifjúság tudta sikerre
vinni.
(A támogatások részletezése mellékelve.)
h) Az elmúlt két év folyamán hányszor szerepelt közmeghallgatáson, vagy más helyi fórumon kulturális
téma?
Eger városában a civil szféra hangsúlyos jelenléte miatt ritkán fordul elő, hogy társadalmi célú
ügyek közmeghallgatáson merülnének fel. Rend szerint már korábban ügyintézésre kerül sor, mivel a civil kerekasztal, a városrészenként megrendezésre kerülő Beszéljük meg c. fórumok lehetőséget biztosítanak a felvetendő témák egyeztetésére.
i) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában biztosított-e tanácskozási jogot a testületi
bizottsági üléseken a kulturális és művészeti civil szervezeteknek, azok feladatköréhez kapcsolódóan?
Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 13/1999 (IV.29.) sz. rendelet 79.§-a biztosít tanácskozási jogot a testületi és bizottsági üléseken a kulturális és művészeti cicil szerveteknek, kamaráknak az őket közvetlenül érintő napirendeknél. A társadalmi szervezetek az aktuális témákat
írásban is véleményezhetik.
(5/a ponthoz mellékelve: Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 13/1999 (IV.29.) sz.
rendelet)
A 2003-ban megalakult megalakult Egri Közművelödési Tanács Szervezeti és Műköködési Szabályzata 5. pontja a tanács működése , hatásköre pontjában kimondja, hogy:
• „ A Tanács véleményt nyilvánít, illetve javaslatot tesz a település közművelődését érintő minden

kérdésben. Ez kiterjed az önkormányzat közművelődési feladat-ellátó tevékenységének hatékonysága, közművelődési program elfogadása, a közművelődési költségvetési keretek, a rendelkezésre álló
eszközök, feltételek hasznosítása, a közművelődési szervezetek együttműködésének lehetősége, a
közművelődésben dolgozók erkölcsi elismerésének területeire.
• A közösségi művelődés érdekeinek képviselőjeként érdekérvényesítő szerepéből adódóan elfogadott,
érvekkel alátámasztott véleményéről a helyi döntéshozókat tájékoztatja.
• A helyi közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásával elősegíti, és hatékonyabbá teszi a
szervezetek, az intézmények és az állampolgárok közösségi művelődését, elősegíti az együttműködést, a munkakapcsolatok kialakítását.
• Véleményt nyilvánít az önkormányzatok közművelődési célra fordított pénzügyi keretének felhasználásáról, a közművelődési tevékenység feltételeit biztosító épületek és technikai felszerelések célszerű és hatékony kihasználásáról.”
(mellékelve: Egri Közművelödési Tanács Szervezeti és Műköködési Szabályzata)
j) Az önkormányzat alapított-e kulturális tevékenységet elismerő kitüntetést, címet?
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata már a rendszerváltozást követő évben, tehát 1991-ben a 28/
1991.(XII.28.) számmal megalkotta azt a rendeletét, melynek értelmében hivatalos elismerésben részesülhetnek a város kulturális értékeit ápoló, azokat gazdagító magánszemélyek, műkedvelők, a hivatásos
művészeti ágak képviselői, együttesek és csoportok. Ezen tevékenységek elismerésére az önkormányzat
1 db. Pro Cultura Agriae-Díjat és 4 db. Nívódíjat alapított.
A Pro Cultura Agriae-Díj a város legrangosabb kulturális kitüntetésének mondható, amely a hoszszú időn keresztül folytatott valamennyi kiemelkedő kulturális aktivitás elismerését kívánja inkább
erkölcsileg, mint anyagilag honorálni.Természetesen a kitüntetéssel járó jutalomösszeg emelését is
évről-évre napirenden tartjuk.
A Nívódíjak az irodalom, a képző-és iparművészet, a színművészet, fotó-zene és táncművészet, valamint
az írott és elektronikus sajtó területén végzett legkiemelkedőbb teljesítményeket ismeri el.
Fenti díjak adományozására a legszélesebb szakmai és nem szakmai köröktől évente kérünk javaslatokat.
A helyi médiában az adományozására felhívást teszünk közzé, s a beérkezett javaslatok közül a Kulturális Bizottság terjeszti a Közgyűlés elé a kitüntetni javasoltak névsorát. A rendelet legutóbb 2000 évben
került módosításra, melyet a közgyűlés a 9/2000.(III.08.) határozatával hagyott jóvá.
A kulturális területen tevékenykedők munkásságát is elismerni hivatott az 1996-ban alapított Pro Agria
Díj is. A díj alapítása előtt a kitüntetés plakett formájában került átadásra, melynek neve akkor Pro Agria
Plakett volt. Pro Agria Díj annak az egri polgárnak adományozható, aki kiemelkedő közéleti tevékenységével a város fejlődéséhez hatékonyan járult hozzá. Az átadható díjak száma ciklusonként 12 db.
Végül, de nem utolsósorban említhetjük az Eger Város Díszpolgára kitüntető címet.
Ez a cím mindazon egri és nem egri polgárnak adományozható, akik a város lakosainak érdekében
végzett tevékenységükkel kiemelkedő érdemeket szereztek. A kitüntetési rendelet részletezi azokat a
szempontokat, melyek alapján a cím adományozásra kerülhet.
A Díszpolgári Cím és a Pro Agria Díj adományozásának jelenleg aktuális feltételeiről a 9/1996.
(02.28.) közgyűlési határozat rendelkezik.
(mellékelve:
• Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/1991 (12.18.) sz. rendelete Pro-Culture Agriae és Nívódíj alapítása és adományozása tárgyában
• Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 9/1996 (2.28.) sz. rendelete a Pro-Agria Díj, és Díszpolgári
Cím alapításáról és adományozásáról)
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6) A természeti és az épített örökség (védett műemlékek és műemléki területek,
történeti városmag, esetlegesen világörökségi helyszínek) állapota.
Az épített örökség

Beépítési karakterek és azok változásai

a) a múlt és jelen helyzetelemzése kapcsán a településszerkezet változásának, a szerves és szervetlen
fejlődés eredményeinek összegzésére, a településszerkezeti és városépítészeti ellentmondások, konfliktushelyzetek feltárására, az értékek rögzítésére, valamint a főbb településkarakterek leírására,

A település jellemzően beépítésre szánt területén az alábbi karakterek kerültek lehatárolásra:
Történelmi városmag karakter
(A középkori városszerkezetet övező területek)

b) a jövőre vonatkozóan a településfejlesztési koncepció és szerkezeti tervben rögzített szükséges és
lehetséges beavatkozások hatásának elemzésére, valamint az értékvédelem és értékteremtés lehetséges
eszközeinek számbavételére, és ezen eszközök alkalmazásának javaslatára.

Történelmi városmag karakter I.
• Szűk íves utcák, földszintes házak, változatos telekméretek, a szélesebb belvárosi utcákban jellemzően emeletes beépítéssel
• a Cifrakapu térhez délről érkező utcák
• a Maklári kapuhoz (Szarvas térhez) északról érkező utcák
• Széchenyi és Kossuth L. utcák egy része

HELYZETELEMZÉS
TELEPÜLÉSI KARAKTER ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI
A településszerkezet és beépítés karakterének védelme, az adott település, minden egyéb településtől
elkülönülő sajátos jellegének, egyéni arculatának védelmét jelenti. A védendő jelleg magában hordozza a
település múltját, természeti, táji adottságait, az ott lakó emberek életmódját, környezetalakító munkáját,
és az ezeket tükröző, továbbélésre méltó értékeket.
A települési karakter meghatározásának célja, a hagyományok továbbélését, az értékiek megőrzését
leginkább segítő terület-felhasználási, övezeti rend kialakításának megalapozása. Eredménye egyaránt
be kell, hogy épüljön a településszerkezeti és szabályozási tervbe.
A település egymástól eltérő és jellemző karaktertípusait a teljes közigazgatási területre, a beépítésre
szánt és beépítésre nem szánt területeken egyaránt vizsgáltuk. A vizsgálat eredményének szöveges rögzítését térképes és fényképes melléklet egészíti ki.
A karakter vizsgálata során elsősorban az alábbi jellemzők alapján különböztettük meg az egyes területrészeket:
• a kialakulás módja, ideje
• egységes, illetve jellemzően átalakulóban lévő karakter,
• településszerkezeti jellemzők
• beépítési mód és jelleg,
• építészeti karakter,
• tájhasználati sajátságok,
• egyéb összetevők
• morfológiai jelleg
• funkcionális jellemzők.
Az egyes települési karakterek rövid összefoglaló jellemzései kiegészültek az elmúlt időszak jellemző változásainak leírásával.
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Történelmi városmag karakter II.
• A széles utcák melletti egyházi telkek
• Knézich utca (egykori Káptalan utca)
• Széchenyi utca (érseki palota, rendházak, templomok)
• Kossuth L. utca (későbbi Kanonok sor palotákkal, rendházzal, Líceummal stb.)
• nagy telkek, nyitott kerítések, egy-kétemeletes épületek
Felnémet ófalu – karakter
• Az ófalu központja, közintézményekkel
• Hagyományos falusias beépítés, hosszútelkes, kertes szerkezettel
Tetemvár és Cifrasánc karakter
• Zeg-zugos tört vonalú utcák, a városfalon kívüli domboldalak beépítése, jellemzően földszintes
épületekkel:
• Tetemvár
• a mai Cifra Hóstya egy része
• Sánc városrész (magába foglalva a külső vár területét)
Hóstyai karakter
Hagyományos hóstyai karakter
A XVIII.–XIX. században a városfalon kívül – a városkapuk előtti területek beépítése. Több száz méter
hosszú utcák mentén az utcavonalra jellemzően nem merőleges határvonalú telkekkel. Általában az
egy tömbön belüli telkek az egyik utca mentén hosszabbak, a másik utca mentén rövidebbek. A keresztutcák mellett kis telkekkel
zártsorú épületekkel, vagy zártsorú utcaképet alkotó ún. hézagosan zártsorú, az utcával párhuzamos tetőgerincű épületekkel (az oldalhatáron álló házakat épített kapuzat, tömör kerítés köti össze), jellemző
a telek egyik vagy mindkét oldalán hátranyúló oldalszárny, esetenként az udvar és a kert közötti keresztszárny, kisméretű telkek esetében a hátranyúló szárny (átriumos jellegű beépítés),
utcára merőleges tetőgerincű kontyolt lakóházakkal, fedett zárt kapuval, szélesebb teleknél tömör kerítéssel. Mindkét esetben utcavonali – előkert nélküli – beépítéssel.

Károlyvárosi karakter (Civitas Carolina)
Eszterházy Károly püspök által kiméretett szabályos négyszögű hálórendszerek osztott utcák, házhelyek.
Jellemzően földszintes, legfeljebb egyemeletes, egy-két lakásos zártsorú, utcával párhuzamos tetőgerincű házakkal beépített terület.
Villasor karakter
Szabadonálló, földszintes vagy egyemeletes, széles, fás utcák menti, előkertes beépítés
(Deák Ferenc u., Klapka u., Szálloda u., Kisfaludy u.)
Laza családiházas karakter
Laza beépítés, az eredeti telekszerkezet megtartásával
Domboldalak, hullámos felszínű területek
(Hajdúhegy, Lajos város, Felnémet-Tárkányi út, Vécsei völgy és környéke)
Sík területek (Csákó)
A laza családiházas területek tömbbelsőibe épített többlakásos társasházak
(Albert F. u., Pápay, Faiskola, Kárpáti utcák tömbbelsői) többségükben kedvezőtlenül hatnak környezetükre.
Sűrű családiházas karakter
Új utcák, illetve területek közel egyidejű kistelkes, zártsorú, csoportos beépítése. (Almagyar domb,
Pásztorvölgy, Leányka u., Almássy P. utca stb.).
Lakótelepi karakter
Korábban beépítetlen területek, kertek vagy avult épületek teljes szanálásával felszabadított területek
tömbtelkes, 4–10 emeletes lakótelepszerű beépítése (Gólya-Egészségház u., Csákány és Hadnagy utca,
a 25-ös út menti, a Csokonai utca környéki építések, Északi lakótelep)
Vegyes jellegű területek
Elsősorban a vasútállomás előterében, kialakult két tömb részben zártsorú, vagy szabadonálló lakóépületekkel, részben utólag beépített, a hagyományos szerkezetet szétfeszítő gazdasági területekkel
Nagytelkes intézmények, illetve gazdasági területek
Korábban beépítetlen területen, a XX. sz.-ban kialakult, jellemzően nagytelkes beépítések, illetve
nagy kiterjedésű összefüggő gazdasági területek.
Tájkarakter és annak változásai
A település jellemzően nem beépítésre szánt területének egymástól eltérő és jellemző tájkarakter típusai az alábbiakkal jellemezhetők:
Dombvidéki szőlőtermesztő tájkarakter
(A történelmi egri borvidék jellemzően szőlőterületei)
Dombvidéki szőlőterületek tájkarakter
Enyhe lejtésű domboldalakat borító összefüggő nagy kiterjedésű szőlőterületek.
Dombvidéki kertes szőlőterületek tájkarakter (volt zártkerti szőlőhegyek)
Nadrágszíj-parcellás jellegű telekstruktúra, általában keskeny feltáró utakkal. Jellemzően szőlő művelésű telkek, gyümölcsös, kerthasználatú területekkel vegyesen.

Hegyvidéki erdő tájkarakter
A közigazgatási terület északi, északkeleti részén az É-D-i irányú mély völgyekkel szabdalt részén levő
összefüggő, nagyobb kiterjedésű, természetes, ill. természetszerű erdőterületek.
Patak-völgyek tájkarakter
A völgyekben futó állandó és időszakos vízfolyások menti gyepes, ill. erdős növénysávokkal tarkított,
a Bükk-hegység hegyvidéki területeit az alföldi területekkel összekötő ökológiai folyosók.
Borvidéki területeken kívüli kertes területek tájkarakter
A hatvanas-hetvenes években osztott zártkerti területek, amelyek telekstruktúrája üdülőterületi telekszerkezetnek felel meg. Vegyesen szőlő, gyümölcsös, kerthasználatú telkek. A telkek üdülőjellegű
„zártkerti gazdasági épületekkel” beépültek építészetileg vegyes minőségű épületekkel.
Közigazgatási terület délnyugati részén (Galagonyás).
Összvárosi településszerkezeti
jellemzők, főbb változások
A város szerves és folyamatos fejlődése (a Vár, a városfallal körülvett történelmi városmag, majd
a városfal elbontása után a városfalon kívüli hóstyák összekapcsolódásával) a XIX. sz. végére lezárult. E szerves fejlődés
keretei között alakult még ki, az
Eszterházy Károly püspök által
kiméretett, ma Károlyvárosnak
nevezett terület beépülése.
E területek morfológiai jellegét, alapvetően az Eger patak
kanyargós szakaszának sík,
korábbi öntésterületének beépítése, s a környező lankás domboldalak, völgyek birtokba vétele jelentette. A XIX.–XX. század fordulójától kb. a 40-es évekig, a korábbi nőtt város jelleget felváltották a szervezett, egyidőben kimért,
tervezett, szabályos utca és telekszerkezet jellemzői. A II. világháborút követő időszakban a várost
még mindig az egyemeletes beépítés és kiegyensúlyozott fejlődés jellemezte. (A Hajdúhegy még alacsonyabban fekvő részeinek, a beépülése, illetve déli irányban a részben fokozatosan feltöltött területek
családiházas jellegű beépítése.)
A város robbanásszerű növekedése, sokszor a város működését is megbénító területi terjeszkedése valójában csak a 60-as években, az emberek tömeges városba vándorlásával és letelepedésével indult meg.
A város szerves működését nehezítő jelentős É-D-i irányú völgyi terjeszkedés, illetve a domboldalak
túlzott beépítésének folyamata lényegében az 1960-as évektől kezdődően vált jellemzővé.
Először csak a túlzott területi terjeszkedés (családiházas beépítés), majd a lakótelepi tömeges lakásépítések jelentették a város működési egyensúlyának megbomlását.
E területi terjeszkedéssel párhuzamosan elsősorban a városközpont területén jelentek meg a környezetüket degradáló új intézményi épületek (pl. Kórház, áruház, irodaházak), illetve a hóstyai v. családiházas
jellegű tömbök belső kertes területeinek beépítésével a többnyire zsúfolt tömbbelső-feltárások.
A város szerkezetében, a nyomvonalas közlekedési létesítmények közül a vasút létesítése és a 25. sz. főútnak a történelmi városmagot elkerülő szakaszának kiépítése jelentős, és a településszerkezetben még
ma sem begyógyult „várossebeket” ejtett. A város fejlődésével és növekedésével szükségszerűen együtt
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járó közlekedési fejlesztéseknek a városszerkezetbe szervesen illeszkedő megoldását a település völgyi jellege minden kétséget
kizáróan jelentősen megnehezítette.
A 60-as, 70-es, 80-as években a kertes mezőgazdasági területeken
megváltoztak a korábbi időszakokra jellemző mezőgazdasági célú
gazdasági épületek elhelyezési szokásai. Hagyományosan a szőlőés borfeldolgozó létesítmények nem szétszórtan a mezőgazdasági területeken, hanem pincesorban, elsősorban a bevezető utak
térségében kerültek elhelyezésre. Napjainkban a vegyes építészeti minőséget képviselő épületek a kertes területeken sok esetben
hivalkodva a gerincvonulatokon kedvezőtlen tájképi elemként
jelennek meg, ezzel megváltoztatva az évszázadok óta jellemző
tájszerkezetet és tájkaraktert. A változás elsődleges oka a területek használatának módosulása. A szőlőhegyeken előtérbe került
az üdülési jellegű tájhasználat, amely más jellegű épületeket és
épületelhelyezési módot igényelt (minden telken épület).
A 90-es évek elején a kárpótlási és részarányba-adási folyamat a
korábbi nagyüzemi művelésű szőlőterületeken gyökeresen megváltoztatta a birtokviszonyokat. A területek
feldarabolódtak, azonban az új típusú termelési és feldolgozási folyamathoz igényelt mezőgazdasági
jellegű gazdasági épületek típusa, jellemző helyei még nem alakultak ki.

A Kistályai út keleti oldalának folyamatos beépülése (tervezett mezőgazdasági terület, elővárosi övezet), az ilyen jellegű beépítésre alkalmatlan, részben még ma is szőlővel betelepített domboldalak tönkretételét, a közvetlenül az útról nyíló telkek megközelítésének baleseti veszélyességét eredményezték.
A Noszvajra vezető úttól északra, a közigazgatási terület határának közelében levő mezőgazdasági területeken megjelent lakó és üdülőjellegű épületekkel vegyes beépítésű, közvetlenül útról nyíló telkek
balesetveszélyesen közelíthetők meg, alapfokú ellátásuk gazdaságossága megkérdőjelezhető.
Az Egerszólátra vezető út mentén (Rózsások területrész): mezőgazdasági területen „színtiszta” lakóterületi rész alakult ki, egyértelműen megállapítható, hogy nem mezőgazdasági műveléshez kapcsolódóan,
hanem attól függetlenül.
A jelentősebb szőlő- és borfeldolgozó gazdasági épületek építészeti kialakítása, megjelenése a legtöbb
esetben a tájképben a minőségi idegenforgalom érdekeivel ellentétes szerepet eredményez, gátolja a
történelmi borvidék értékeinek megőrzését, méltó fejlesztését.
A külszíni bányaművelés ellentétes mind a természetvédelmi értékek, mind a szőlőtermesztő táj védelmének szempontjaival, mind az idegenforgalom érdekeivel.
Az egyes városrészek folyamatos átépülésének ellenmondásait a túlzsúfoltság jeleinek megjelenése, a
lakókörnyezeti feltételek folyamatos romlása tükrözi, mint például
csökkenő zöldfelületek, mind a telken belül, mind az utcakertekben (szgk. tárolók megközelítése)
diszharmónia az utcaképben, léptéktévesztés, földszinti garázskapuk
az intézmények telkeinek, a közkerteknek a felélése, ezáltal a rekreációs és kondicionáló funkciók
elvesztése.

Főbb településszerkezeti ellentmondások, konfliktushelyzetek
A város keleti oldalán vezetett vasút a Belváros területén, helyrehozhatatlan módon vágta ketté a Külső
és Belső vár korábban szerves egységet képező területét.
A 25-ös út a város középső részén (a Vasút u. és Ráckapu tér közötti szakaszon) részben korábban nem
létezett nyomvonalon, részben a korábbi utak jelentős szélesítésével alakult ki. A szélesítés következtében az út, a hagyományos beépítést őrző (általában K-i) oldalon túlságosan rászorul a megmaradt
beépítésre, míg az átépült, ellenkező oldali térfalakat a város építészeti jellegétől idegen, kedvezőtlenül
nagyvárosias hangulatot árasztó F+3-4 szintes épületek alkotják. A Ráckapu téri térszinttől elemelt
nyomvonalvezetés jelentős városesztétikai és zajterhelést jelent a térségben. A Vasút utca, Farkasvölgyi
árok térsége a mai napig városépítészetileg megoldatlan, térfalhiányos térség.
A történelmi városmag hagyományos Főutcájának, a Széchenyi utca egy részének és közvetlen térségének tehermentesítését jól szolgálja a 25-ös út új nyugati szakasza, igaz egyidejűleg szinte elviselhetetlen
terheket ró a megépült új útszakasz térségében lakókra.
A korábbi rendezési tervek részleges megvalósulásából adódó szerkezeti ellentmondások szintén összefüggnek a település morfológiai adottságaival.
A történelmi városrészeket, szűk utcákat és a DK-i lakóterületeket tehermentesítő és egyben a vasúton
túli terjeszkedést lehetővé tevő tervezett keleti tehermentesítő út, a mai napig nem valósult meg. Ennek
oka, a domborzati adottságok következtében az átlagosnál lényegesen jelentősebb beruházási költség.
Ugyanakkor a vasúton túli lakóterületi fejlesztések már megindultak.
További, szerkezeti ellentmondást jelent a Felnémet Pásztorvölgyi lakóterületi fejlesztésekhez kapcsolódó intézményfejlesztés, mellyel összefüggésben nem történt meg az új fejlesztések és az ófalu központjának tervezett szerkezeti összekötése, melynek hiánya a hagyományos központ teljes elsorvadásához
vezetett.
A Felnémet-kelet Berva irányába történő tervezett és részben megvalósult fejlesztések, a közlekedési
kapcsolatok megoldása (életveszélyes út-vasúti csomópont halmaz kiváltása) nélkül történt meg. (A
konfliktus még tervi szinten sem nyert feloldást.)
A Lajosváros nyugati szélén az ÁRT-ben nem tervezett iparterületi fejlesztésekkel egyidejűleg a közlekedési kapcsolatok szintén nem kerültek megoldásra.

Az értékteremtés igénye és lehetősége
A fentiekben felsorolt konfliktusok feloldásán túl, igen fontosnak tartjuk az értékteremtés lehetséges
területeinek feltárását.
A településszerkezeti terv szintjén az értékteremtés egyik fő eszköze a megfelelő területfelhasználási
kategória megválasztása. Jellemző módon ilyen kategóriák:
a különleges terület (pl. Fürdőnegyed, vagy Pincés különleges terület)
a központ vegyes terület (egyes gazdasági területek megújulásának elősegítésére), valamint
a városkapuk megfogalmazása, valamint
a korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület (természeti értékek védelme érdekében),
a borvidéki általános és borvidéki kertes mezőgazdasági területek (a történelmi Egri borvidék területeinek
védelmére).
Ugyancsak fontos eszköz az egyes értékes területek tehermentesítését szolgáló infrastrukturális elemek
betervezése, valamint a hálózati elemek és a kapcsolódó területfejlesztések együttes kezelése. (Területfelértékelő beruházások tervi szintű megalapozása.)
Az egyes értékes elemek rendszerbe szervezése (pl. zöldfelületi rendszer, idegenforgalmi fogadótérségek
közötti átvezetések, ökológiai hálózat fejlesztése).
A településszerkezet továbbfejlesztésének igényét és lehetőségét, valamint a településszerkezeti ellentmondásokat, alulhasznosított vagy rehabilitációt igénylő területeket külön tervlap rögzíti.
A TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK HATÁSA
Általános elvek
A tervezett beavatkozások során egyaránt törekedtünk:
az értékőrzés szempontjainak érvényesítésére,
a kialakult konfliktushelyzetek feloldására,
valamint az értékteremtés lehetséges területeinek megfelelő módon való kezelésére.

A településszerkezeti terv szintjén az értékteremtés fő eszközei a megfelelő területfelhasználási kategória
megválasztása, az egyes értékes területek tehermentesítését szolgáló infrastrukturális elemek betervezése,
a hálózati elemek és a kapcsolódó területfejlesztések együttes kezelése, a területfelértékelő beruházások
tervi szintű megalapozása, az egyes értékes elemek területi rendszerbe szervezése.
A városfejlődés, növekedés igényének kielégítése és annak várható hatása
Fenti címszó alatt, elsősorban a város fejlődéséből, ahhoz kapcsolódó többletigények kielégítéséből származó hatásokat elemezzük.
Gazdasági növekedés
Eger örökségvédelmi lehetőségeinek szempontjából egyértelműen kedvezőnek mondható, hogy a város
és kistérségében a gazdasági növekedés alapját a tudásra alapozó ipar az idegenforgalom, a termálvíz, a
szőlő-bor, az oktatás-kutatás ágazatok, a közigazgatási tapasztalat és a szolgáltatások szimbiózisba foglalása jelentheti csak. (Lásd: a 184/2003. (V.29.) számú Közgyűlési határozattal jóváhagyott Településfejlesztési koncepció.)
Középtávon Eger városfejlesztésében az egyensúly fenntartása, a gazdasági mozgástér tágítása és egy
szolid gazdasági növekedés feltételeinek a megteremtése a reális célkitűzés.
Fenti ágazatok többségének növekedése, a jelenlévő kulturális, természeti-táji értékek megőrzésének és
továbbfejlesztésének, a környezetkultúra növelésének feltételével lehetséges csak, így a gazdasági fejlődés
iránya kedvezően hat a környezeti értékekre.
Népesség, foglalkoztatás
Eger Településfejlesztési Koncepciója egyértelműen rögzíti, hogy „a fogyó és elöregedő népesség, a település elsorvadásához vezet, ezért a kedvezőtlen demográfiai folyamatok megfékezésére kell törekedni.
Ennek értelmében a népességmegtartás kényes egyensúlyának küszöbét átlépve, távlatban a népesség
kismértékű növekedését kell elérni.
A népesség társadalmi összetételében (minőség) és mennyiségében való pozitív változás feltétele, a város vonzerejének növelése, a kínálat bővítése mind a foglalkoztatás, mind a lakó- és egyéb életminőséget
javító összetevők (oktatás, művelődés, szórakozás, rekreációs tevékenységek lehetőségének) biztosítása
terén.
A településszerkezeti terv mindezen lehetőségek térbeli kereteit kell, hogy megteremtse, figyelemmel az
értékek megőrzésének a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítására.”
A koncepcióban megfogalmazott minőségi szemlélet magában foglalja a környezetkultúra kiteljesedésének követelményét.
A településszerkezet alakítása
A településszerkezeti terv a kismértékű népességnövekedés ellátását szolgáló infrastrukturális fejlesztések, többletlakás és intézményellátás helybiztosítását részben a belső tartalékok feltárásával, részben új
területek igénybevételével oldja meg.
A meglévő városrészek népességfelvevő képessége korlátozott (közterületek, zöldfelületek, földszinti
funkciók, minőségi lakókörnyezet biztosításának igénye), esetenként azonban a belső tartalékok kihasználása kedvezően hat a területi rehabilitációs folyamatokra, az alulhasznosított területek funkcióváltására. Ezzel egyidejűleg, elkerülhetetlen, az eddig beépítetlen területek egy részének igénybevétele a
többletigények kielégítésére.
A szerkezeti terv által rögzített új beépítésű területek – elsősorban a Nagylapos és az Almagyar városrész
(infrastrukturális) fejlesztése, egyidejűleg a térségükben már kialakult területek ellátási színvonalának
növelését, s a kialakult településszerkezet (elsősorban a hálózati infrastruktúra) javítását szolgálják (hálózatbővítés, meglévő hálózatok tehermentesítése). A településfejlesztési koncepció egyértelműen rög-

zíti, hogy az egyes területek beépítési
módja és mértéke, csak a környezet
eltérő sajátságainak figyelembevételével történhet (pl. tájpotenciál, zöldfelületi rendszer továbbfejlesztése
stb.).
Fentieknek megfelelően a településszerkezeti terv, a város hagyományosan igen összetett értékeinek és karakterének figyelembevételével, az egyes
területfelhasználási kategóriákat már
a területfelhasználás meghatározása
során övezeti szintre bontja, vagyis
az értékvédelem érdekében tovább
differenciálja. Ugyancsak a hagyományőrzés, illetve új értékek megteremtése érdekében a szerkezeti
terv széles körben és előre meghatározott keretek közötti tartalommal
alkalmazza a különleges terület területfelhasználási kategóriát.
A konfliktusok feloldását, értékteremtést szolgáló beavatkozások
Természetes módon, a használati és esztétikai konfliktusok feloldása, az értékteremtést szolgáló beavatkozások önmagukban szemlélve gazdaságilag nem igazolhatók. Mindezen beavatkozások a korábbiakban felsorolt városfejlesztési koncepcióban rögzített céloknak megfelelően, az előzőekben leírt
növekedéssel összhangban tudnak csak megvalósulni. Fentiek értelmében, az értéknövelő, konfliktust
oldó beavatkozások közül az alábbiakban csak a leglényegesebbek kerülnek kiemelésre:
a keleti elkerülő út kijelölése a közvetlenül kapcsolódó területek fejlődési lehetőségének megteremtése
mellett, a történelmi településszerkezettel bíró, csak kis mértékben terhelhető városrészek, valamint a
jelenlegi 25-ös út tehermentesítését is szolgálja, a vasútállomás térségében kialakítandó intermodális
csomópont, a Belváros tehermentesítése mellett a vasútállomás tágabb térségének (kijelölt településközpont vegyes terület) felértékelődését a korábbi beavatkozások nyomán kialakult „városseb” begyógyítását
segíti, a 24. és 25. sz. utakat összekötő tehermentesítő út a városi vérkeringésbe való jobb bekapcsolódási
lehetőség biztosításával felértékeli a Rác Hóstya teljes térségét, a Nagylapos Ny területfejlesztései közvetve hatnak kedvezően Felnémet térségére, javítják a városrész kapcsolati rendszerét,
a városkapuk térségének rendezés (településközpont vegyes területek kijelölése) a városba való méltó
megérkezés alapfeltétele.
A jelentősebb beavatkozások közül csak a keleti elkerülő, valamint a 24. és 25. sz. utakat összekötő tehermentesítő út jelent olyan beavatkozást, amely a tájbaillesztés kérdését jelentős mértékben érinti.
Az utak nyomvonalának kijelölésekor elsődleges szempont volt: a terepadottságok figyelembe vétele
(terepre illesztés), a beépítésre nem szánt zárványterületek kialakulásának elkerülése, megfelelő területbiztosítás a környezetbe való illeszkedés biztosítására (pl. növényzettelepítés stb.)
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AZ ÉRTÉKVÉDELEM JAVASOLT RENDSZERE
Az értékvédelem javasolt rendszere szándékaink szerint egységes egészet alkot. Az egységes szemlélet
ellenére a javaslatok rögzítése kényszerű módon tovább tagozódik az alábbiak szerint:
Művi értékvédelem, ezen belül országos és helyi védelem;
Táji, természeti értékek védelme, ezen belül országos és helyi védelem;
Látványvédelem, amely egyaránt magában foglalja a külső és a belső látványértékeket, a táji, természeti
és művi értékek együttes látványának védelmi javaslatát;
Régészeti védelem, amely egységesen kiterjed a teljes közigazgatási területre, s a törvény lényegéből
fakadóan csak országos értékeket rögzít.
Az egyes részek esetében, pontosan az egységes szemlélet érvényesítése nyomán, óhatatlanul átfedések
is találhatók (pl. a közterületek jellegének védelme, vagy a látványvédelem esetében).
MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM
A művi értékvédelem javasolt rendszere (térképes és szöveges munkarész) természetes módon
egyben az értékek rögzítését is tartalmazza.
A területi és egyedi, illetve az országos és helyi védelem által jelenleg is érintett objektumokat, vagyis az aktuális jogi állapotot külön
tervlapok rögzítik. Ugyanakkor, összefüggésben a megváltozott jogi lehetőségekkel, szükségesnek tartottuk – a helyi védelem terén – a
védett elemek besorolási rendjének felülvizsgálatát, a szemléletváltást az értékvédelem javasolt rendszerében. A javaslatot szintén külön
tervlapok rögzítik.
Országos műemlékvédelem
Egyedi védelem
Az egyedi védelem tárgyait hivatalos műemléki jegyzék tartalmazza, amely azonban véleményünk szerint aktualizálásra szorul.
Az alábbi táblázatban külön felhívjuk a figyelmet azokra az általunk ismert ellentmondásokra, mely a
jegyzék és a valóságos állapot között fennáll.
Területi védelem
A műemléki jelentőségű terület határát térképes melléklet rögzíti. A tervlap magába foglalja az MJT,
valamint az országos egyedi védelem tárgyainak műemléki környezetét is. (A tervlap egyben a helyi
védelem javasolt rendszerét is rögzíti.)
A helyi területi védelem rendszere
A védelem főbb elvei
A helyi területi védelem lehetőség szerint homogén és összefüggő területi egységekre terjed ki, függetlenül
attól, hogy ez a szemlélet esetenként a helyi védelem és a műemléki környezet átfedéséhez vezet. Meggyőződésünk, hogy a kétféle védelem eltérő szempontok szerinti mérlegelést igényel az aktuális értékvédelmi döntések meghozatalakor. A helyi érték rögzítésénél egyértelműen szétválasztottuk. azokat a
területeket, ahol az utca és telekszerkezet, beépítési mód és mérték, tömegrend, tehát a helyi struktúrák
minden szinten értéket képviselnek, őrzik eredeti történeti jellegüket, illetve azokat a területeket, ahol az
érték, a terület megőrzendő harmóniája elsősorban a közterület felől nyilvánul meg. (Értékes, egységes
térfalak, esetenként értékes közterületalakítás.)

54

Védendő településszerkezet
A helyi struktúrák komplex védelme kiterjed:
A műemléki jelentőségű területen kívüli, a történelmi városmaghoz tartozó, illetve az ezekhez közvetlenül kapcsolódó komplex történeti értéket képviselő területekre.
E területeken védendő a közterületek rendszere (utcahálózat), a telekszerkezet, a beépítési mód, az épületek tömege, a térfal (építési vonal, homlokzatok nyílásrendje, fal- és nyílás aránya), s egyben kötelező
a részletképzések, az anyaghasználat és a színezés hagyománytisztelete. A nagy telkek környezethez
illeszkedő telekalakítása megengedett.
A terület terhelhetőségének mértéke kicsi. Az utcák korlátozott, illetve csak egyirányú forgalomra
alkalmasak. A telkek használatukat tekintve elsősorban alacsony lakásszámú lakóházak, valamint kisebb tömegeket vonzó, ugyanakkor magas színvonalú kínálatot nyújtó idegenforgalmi létesítmények,
kézműves tevékenységek befogadására alkalmas épületek építésére alkalmasak.
A jelentősebb helyi értéket képviselő pinceegyüttesek és közvetlen környezetük együttes területére.
E területeken védett a pincék alkotta térfalak jellegzetes megjelenése, az anyaghasználat és az építészeti
részletképzés. Nem javasolt a hagyományostól eltérő funkciók térnyerése, megfontolandó a növényzettelepítés és az egyéb közterülethasználati módok szabályozása.
Védendő térfalak, utcakép, közterületek rendszere
Térfalak és közterületek együttes védelme
Védendő az építési vonal, a beépítési mód, az épületek ritmusa, tömege, az építészeti részletek (pl.: kerítések, kapuk rendje, ablak és fal aránya, állótéglány nyílások, síkban tartott homlokzat). Közterületen
megtartandók a zöldsávok, felújítandók, illetve védendők a fasorok. Idetartozik a Telekessy, Szvorényi,
Arany János utca, Bartók tér környéke, Deák Ferenc utca, Petőfi utca, a Rózsa K. és Bartakovics utcák
déli oldala, valamint a Szépasszonyvölgyi pincesorok. Ugyancsak ebbe a kategóriába kell sorolnunk
az Ostorosi úti pincesort, ahol a közterületek rendezése csak korlátozott mértékben lehetséges, de
elengedhetetlenül szükséges.
Utcakép, közterületi látvány védelme
Védendők az egységes térfalak, az utcák légtéraránya, az utcakertek és fasorok. Ide tartoznak a Kisfaludy S., Babocsay, Gyóni G., Lájer Dezső, Nagyrét és Mocsáry utcák.
Szabályozással védendő településszerkezeti és városépítészeti értékek
A szabályozás főbb elemei, mint például a szabályozási vonal, építési vonal, megengedett legnagyobb beépítettség és építménymagasság, a szöveges jellegű szabályozás és megfelelő övezeti tagolás, valamint a szabályozás eltérő mélységének együttes alkalmazása lényegében elegendő eszközt nyújt a megfelelően harmonikus
környezet kialakulásának biztosítására, függetlenül attól, hogy védett vagy egyéb területről van szó.
A védett területek lehatárolásának legfőbb célja annak egyértelműsítése volt, hogy a település bármely
részén elvárt harmónia megteremtésének alapja – a védett területeken – a történelmi hagyományokat
hordozó, értékes (védett) karakterekhez való illeszkedés. A környezetalakítás során elsődleges szempont
a védett értékek tiszteletben tartása.
Egyéb területeken, a kialakult környezettel való harmónia megteremtése legalább olyan fontos követelmény, azzal az eltéréssel, hogy ott az illeszkedésnek nincs kiemelt tárgya.
A helyi egyedi védelem tárgyai
A helyi egyedi védelem kiterjed a kiemelkedő esztétikai vagy történeti értékkel bíró épületekre, épületrészletekre, valamint a helyi jellemzőket hordozó – példa értékű – környezetük alakítását meghatározó
épületekre, épületrészletekre.

Védendő jelentős természeti értéket képviselő területek a természetvédelmi védettség alatt álló területek
puffer területei: a Bükki Nemzeti Park védő, puffer zónája, amely Eger közigazgatási területét is érinti. A Bükki Nemzeti Park pufferzónája a 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet szerint ún.
érzékeny természeti területek (ESA vagy ÉTT) minősül, azok között is a kiemelten fontos érzékeny
természeti területek közé tartozik.
a természeti területek, az ökológiai hálózat területei: a nemzeti ökológiai hálózat elemeit kívánatosnak
tarjuk helyi jelentőségű ökológiai folyosókkal, vagy zöldfolyósokkal összekötni a belterületi zöldfelületi rendszer elemeivel, továbbá erősíteni szükséges a térség jelentősebb ökológiai szerepet betöltő,
nagykiterjedésű elemeivel való kapcsolatot.
Helyi természetvédelmi oltalom alatt álló területek, értékek
Hősök temető-kegyeleti park, Grőber urnatemető-temetőkert, Mész-hegy-Nyerges-tető TT, Érsekkert, Diófakút utcai forrás és diófa, Nagy-Eged-hegy, Eger környéki kaptárkövek-Demjén-Egerszalók
A városon belüli kilátópontokról (Vár, Líceum, Minaret, Bérc és Bástya utcák, Rókus kápolna, Szerb
templom kertje) feltáruló látvány, ahol védetta történelmi városrészek hagyományos beépítését tükröző tetők és szűk udvarok alkotta tömegritmus, a történelmi szerkezetet tükröző felülnézeti látványa
hagyományos várossziluett a jól ismert és esztétikai értéket képviselő középületek látványávala várost
körülölelő táj természetes és jellemző háttérként való megjelenése.
Külső kilátóhelyek, ahonnan a város és a környező táj feltárulkozó látványa egyedi jelentőséggel bír:
a Nagy Egedi kilátó és Nyerges tető, a városba bevezető főbb közlekedési utak, a turistaútvonalak,
jelentősebb mezőgazdasági útvonalak, a tervezett keleti elkerülő út.
Épületek, épületegyüttesek védendő látványa
A védett épületek, épületegyüttesek esetében egyaránt értéket képvisel a szabad, zavartalan rálátás, a
fokozatosan kibontakozó, egyre tágabb környezetet magába foglaló összkép, valamint az ismételten,
de mindig változó keretben felbukkanó részletek látványa.
A fenti értelmezés szerint kiemelkedően védett épületek, épületegyüttesek:
a vár, a Főszékesegyház és Líceum, az Érseki palota, a minaret, a Dobó és Eszterházy tér
Védendő látványkapcsolatok
E téren jellemző és védendő értéket képvisel a Dobó tér és Vár együttes látványa, a közigazgatási és
egyházi központot képviselő, Dobó tér és Eszterházy tér közötti átlátás, a Várfeljáró és Dózsa György
tér együttes látványa, a külső és belső vár együttes látványa, városfalak látványa, a várost övező dombok közötti átlátások, a pincesorok és szőlőültetvények együttes látványa
Tájképileg érzékeny területek
Az egyeztetés alatt álló Heves megye Területrendezési Terve, Eger közigazgatási területének be nem
épült területét tájképvédelmi övezetbe javasolja sorolni. A tájképvédelmi övezetbe tartozó területekre
készülő helyi építési szabályzatnak és szabályozási terv(ek)nek a tájképet zavaró létesítmények tilalmára és az építmények tájbaillesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell.
A tájképileg érzékeny területek közül külön kiemelendő a Nagy- és Kiseged szinte mindenhonnan feltáruló gyönyörű látványa. A Nagy- és Kiseged oldalában lévő mezőgazdasági területek beépítetlensége
megőrzendő.
Régészeti értékek védelme
Eger közigazgatási területén, az ismert vagy feltételezett régészeti lelőhelyek lehatárolása és értékelése
Fodor László régész muzeológus által e munka keretében készített Régészeti tanulmány alapján történt.
Egerben – a város történelmi múltjából következően is – számos ismert és feltételezett régészeti lelőhely

határolható le. A lelőhelyek többsége a középkori városfal nyomvonalán belül, különösen a külső és a belső vár területén található. A városperemi területeken. valamint a külterületen további – elsősorban őskori
és középkori településekre utaló – lelet került elő az elmúlt évtizedekben.
Fentiekből következően, a lelőhelyek többsége már jelenleg is beépített területen helyezkedik el. A településszerkezeti terv a belterületen, a jelenlegi tényleges terület-felhasználással és korábbi terület-felhasználási elhatározásokkal összhangban a területelhasználási egységek rögzítésénél, a régészeti értékek
védelmének szempontjait a lehetőségkehez mérten figyelembe vette.
A korábban beépítésre nem szánt, a szerkezeti tervben fejlesztésre kijelölt területekre vonatkozóan Fodor
László külön régészeti bejárást végzett ezen területek régészeti jelentőségének megállapítása érdekében.
A fejlesztési területekre vonatkozóan összességében elmondható, hogy azokon olyan leletek előkerülése,
mely a fejlesztéseket ellehetetleníti, az előzetes régészeti bejárás tapasztalatai alapján nem várható.
A különböző típusú lelőhelyekkel kapcsolatban előzetesen javasolt intézkedések:
A késő- középkori városfal ismert nyomvonalán fokozott védelem elrendelése javasolt. Új beruházás megvalósítása ott nem, közelében, csak előzetes régészeti egyeztetés után lehetséges. A késő- középkori városfal valószínűsíthető nyomvonalán és közvetlen környezetében beruházás megvalósítása nem kizárt, de azt megelőzően régészeti egyeztetés szükséges.
A városfalon belüli terület is régészetileg fokozott figyelmet érdemel. E területen minden beruházás
csak előzetes régészeti egyeztetés alapján történhet.
A külső várfal ismert és
térképen jelzett nyomvonala – a városfalhoz
hasonlóan – fokozott védelmet kíván. E területen
a földmunkák csak régészeti ellenőrzéssel történhetnek, melynek során a
folyamatos dokumentálás
biztosítása szükséges. A
külső várfal valószínűsíthető nyomvonalán és
közvetlen környezetében
a földmunkákhoz régészeti
felügyeletet kell kérni. A
dokumentálás biztosítása
itt is szükséges. Az ismert
régészeti
lelőhelyeken
beruházások tervezése és
földmunkák végzése csak
régészeti konzultáció után
kezdeményezhető. Előfordulhat, hogy megelőző ásatást kell végezni, ami jelentősebb, a beruházót vagy a tulajdonost terhelő, költséggel jár. Ismert régészeti lelőhely kapcsolódó környezetében földmunkák végzéséhez előzetes
egyeztetés és régészeti felügyelet szükséges. Feltételezett tágabb régészeti környezet területén megvalósítandó beruházás esetén csak régészeti egyeztetés szükséges.
A Bükki Nemzeti Park
1977. január 1-jén vált valóra sok lelkes természetvédő és szakember álma: sok-sok egyeztetés, előké-
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szítő munka után hatályba lépett a Bükki Nemzeti Park alapító határozata. Akkor 38 785 hektár területen elsődleges szemponttá vált a természeti értékek megőrzése, fennmaradásuk feltételeinek javítása.
A rendszeres erdőhasználat, az erdőművelés során kiépített szerteágazó úthálózat és ennek környezeti,
tájképi hatásai, a hegység vízkészletének fokozott igénybevétele, a bányászat és a helyenként koncentrált turisztikai terhelés voltak az „adottságai” a nemzeti parknak, szembeállítva a páratlan természeti
gazdagsággal, a növény- és állatvilág sokszínűségével, a különböző hegyvidéki élőhelytípusok rendkívül széles skálájával.
-1Adatok, tények a nemzeti parkról
• A nemzeti park területe: 43129 ha
• Fokozottan védett terület: 5677,4 ha
• Erdőrezervátum területe: 2248,5 ha
• Erdőrezervátum magterülete: 560,6 ha
I. István államszervező munkájával egy időben létrehozta az egyházkerületeket. Ezt követően sorra
épültek a Bükk vidékén is a kolostorok (Szentléleken és a Barát-réten pálos, Tapolcán bencés, Bélapátfalva mellett ciszter), melyek romjai még ma is láthatók.
A tatárjárás után a földvárak, sáncok helyett kővárak épültek a hegység magaslatain, melyek inkább
menedékül szolgáló erősségek voltak (Dédes, Gerennavár, Éleskővár stb.)
A bükki várak a XVI. században a török invázió idején jelentős károkat szenvedtek (Dédes várát
felrobbantották, a szarvaskői vár anyagát az egri vár megerősítésére használták), de az igazi megsemmisítést az jelentette, amikor a levert Rákócziszabadságharc megtorlásaként II. József parancsára felrobbantották mindet. Ma már csak az itt-ott megmaradt faltöredékeik emlékeztetnek az egykori dicső
napokra, a romokat lassan birtokba veszi a természet.
A környező települések története
A Bükk hegység belseje ma ritkán lakott, csak néhány szlovák eredetű falu: Répáshuta, Bükkszentkereszt
és Bükkszentlászló egy-két ezer főt kitevő lakossága él itt. E falvak első lakosai a XVIII. században idetelepített üveghuták munkásai voltak.
Erre utal a huta kifejezés is. Egy másik iparághoz, a kezdeti vaskohászathoz kapcsolódik a Garadna-völgyben Ómassa és Hámor települések
kialakulása. Az upponyi vasércre és
a Garadna-patak vízenergiájára alapozták a később hírnevet szerzett,
diósgyőri-miskolci nehézipart. Ma
már csak az Őskohó Múzeum és
jó néhány üdülőház emeli e települések turisztikai értékét. A hegység
peremtelepülései sokkal régebbiek,
népességük három népcsoporthoz
tartozik: a Bükk északnyugati előterében a palócok, illetve a barkó népcsoport (Szilvásvárad, Nagyvisnyó,
Dédestapolcsány), míg a déli részén
a matyók élnek (Mezőkövesd, Tard,
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Szentistván). E népcsoportok változatos népviselete közül a térségben a matyó népművészet maradt
fenn a legegységesebben.
A falvakat sajátos településszerkezet jellemezte, amit ma már csak néhány faluban lehet megfigyelni.
Ilyen például Szarvaskő, amelynek belterülete két részből áll: lakóudvarokból és a faluközponttól távolabb található gazdasági
udvarokból. A lakóépületek építőanyagául a hegységben található mészkő, pala, bazalt és riolittufa
szolgált.
A Bükk déli lábánál előforduló, puha riolittufa kőzetbe többfelé barlanglakásokat vágtak. Ilyen „pinceházból” még ma is láthatunk néhányat Noszvajon, Szomolyán, Ostoroson és Cserépváralján.
Az itteni falvakban letelepedett lakosság nehéz megélhetését a hegység nyújtotta természeti adottságok és a mezőgazdaság tette lehetővé. A Bükk környéki falvak termőföldterületei azonban nem
voltak elegendően nagyok ahhoz, hogy a helyi lakosságot ellássák élelmiszerrel, ezért eljártak mezőgazdasági bérmunkásnak (aratónak, summásnak) az ország legkülönbözőbb vidékeire, ahol a fizetés
kiegészítéseként mezőgazdasági termékeket kaptak. A megélhetéshez szerényen hozzájárult az erdei
gyümölcsök, gombák gyűjtése is és a vadászat. Ez utóbbi azonban kizárólagosan az uralkodó nemes
rétegek kiváltsága volt, de a lakosság is – szükségből – gyakran „kivette a részét”, különféle vadfogási
módszerek kifejlesztésével.
Fő foglalkozás a faszénégetés, amely még ma is élő mesterség, a vasgyártáshoz és az üveggyártáshoz
szolgáltatta a fűtőanyagot. A sok időt és nagy szaktudást igénylő munkát az említett szlovák falvakból
kikerülő munkások végezték. A Bükkben ma még több helyen is találkozhatunk faszénégetőkkel.
A települések építkezéseihez nélkülözhetetlen kötőanyagot szolgáltatta a mészégetés. E tevékenység
megkezdése a hegységben a XIII. századra tehető, és feltehetően a bélapátfalvi apátsági templom építéséhez hívott külföldi mesterektől tanulták el a helyiek ezt a tudományt. Az ipari technológia fejlődése
ellenére még a mai napig is jövedelmet biztosít a hagyományos mészégetés a térségben. Mind a faszénégetést, mind a mészégetést ma is a sok száz év alatt kialakult hagyományos eszközökkel végzik, de
már nem a nyersanyag után vándorolva, hanem állandó telephelyen.
Az erdő mai képét legjobban a fakitermelés, később a tervszerű erdőgazdálkodás befolyásolta.
Az ehhez kapcsolódó hagyományos erdei foglalkozások (fazsindelykészítés, cserkéreghántás stb.) mára
kiveszőfélben vannak a megváltozott életmód és technológiai környezet miatt.
- 16 ERDEI VASUTAK A BÜKKBEN
Az erdészeti szállításhoz használt keskeny nyomközű vasutak zömét felszámolták. Ma már csak Lillafüreden, Szilvásváradon és Felsőtárkányban van összesen 20 km-nyi szakaszon személyszállítás. E
hangulatos kisvasutaknak egyre nő a vonzereje mind a hazai, mind a külföldi látogatók számára.
A zötyögő kisvasúton utazni élmény minden korosztály számára.
KERÉKPÁROSOKNAK
A természetjárás mellett a kerékpáros látogatási forma okozza a legkisebb terhelést a környezetre. Ennek felismerése nyomán a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság erdei kerékpárút-hálózat kialakítását tervezi, az autós látogatók számára Szilvásváradon kerékpár-kölcsönzési rendszert alakított ki.
- 17 EMBER A TERMÉSZETÉRT
Az előzőekben vázlatosan bemutatott természeti értékek megőrzése a sajátos hazai – de a nyugat- és a
közép-európai – helyzet miatt sem történhet olyan módon, hogy a terület egészét érintetlen állapotban, minden emberi hatástól mentesítsük. A több száz éves gazdálkodás következtében a Bükk hegység
nagy része ma „magára hagyva” kedvezőtlenebb természeti állapotba kerülne, mint egy szabályozott
használat – kezelés – mellett. Jelen időszakban a nemzeti park szakhatósági közreműködőként építi be
kezelési előírásait az erdőgazdálkodó terveibe. Folyamatos fenntartást igényelnek azok az élőhelyek,
melyek egykori gazdálkodási tevékenység következtében jöttek létre, és természeti értékeiket ennek az

állapotnak köszönhetik. Hegységünkben ilyenek a kaszálórétek, legelők, fás legelők.
Távlati elképzelések
A védett vagy természetközeli
állapotú területek szerepe világunkban egyre inkább felértékelődik. Megítélés kérdése,
hogy sajnálkozzunk vagy örüljünk annak, hogy a természetvédelmi szakembereknek a jövőben sok dolguk lesz.
A nagyszabású célok – a Föld
jellemző ökorégióinak megőr-

zése, a biológiai diverzitás fenntartása, a természetes
élővilág fejlődését biztosító élőhelyek fenntartása, a vízkészletek megőrzése, a vonuló fajok megőrzése
stb. – hosszú távra kijelölik nemzeti parkunkban is a természetvédelem feladatait. Mindennek „aprópénzre váltásához” a megfelelő gazdasági-társadalmi környezet, az érdekeltségi rendszer megváltozását
és még számos feltételt biztosítani kell.
Legnagyobb feladataink: az erdők természetvédelmi szempontú kezelési gyakorlatának általános bevezetése, alkalmazása, befoglalt karsztforrásainknál az „ökológiai vízigény” biztosítása, egyes élővízfolyások rehabilitációja, a vadállomány természetvédelmi szempontú kezelése, a terület szabályozott
látogatásának, bemutatásának megoldása.
Hegységünk nemcsak élőhelyeit, de azok „természetességi állapotát” és kezelési igényeit tekintve is
rendkívül változatos. A célok világos megfogalmazásán túl az esetek többségében ehhez jelentős pénz
is szükséges. A természeti erőforrások „fenntartható” használatának gyakorlati alkalmazása ma még
jelentős csoportérdekeket sért, eltér a szokványos gazdálkodási gyakorlattól, kompenzációs igényeket
gerjeszt.
Bízunk abban, hogy társadalmunk a természetvédelem szükségességének felismerésén túl a jövőben
az ehhez szükséges feltételrendszert is megteremti. A Bükk hegység természeti kincseinek hatékony
megőrzése csak így válik lehetővé.
KIÁLLÍTÁS A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZÉSÉBEN
Oszla tájház kiállítása Cserépfalutól 3 km-re a nemzeti park területén egy régi erdészházban található.
A kiállítás anyaga helyi gyűjtésből származik, melyet a Herman Ottó Múzeum szakmai útmutatásai
szerint rendezett be a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.
IDEGENFORGALMI BARLANGOK LILLAFÜREDEN
A lillafüredi Szt. István- és Anna-barlangok, melyek a hegység járófelülettel, villanyvilágítással kiépített barlangjai a karszt földalatti világának különleges élményét nyújtják a látogatóknak.
KIÁLLÍTÁSOK LILLAFÜRED KÖRNYÉKÉN
Herman Ottó Emlékház, Massa Múzeum, Központi Kohászati Múzeum, A Diósgyőri Papírgyár Papíripari Múzeuma, Bükki Üveghuták Ipartörténeti Múzeuma, Répáshutai tájház
KIÁLLÍTÁSOK SZILVÁSVÁRADON ÉS KÖRNYÉKÉN
Lipicai lótenyésztés történeti kiállítás, Erdészeti Múzeum, Bélapátfalvi apátság

KIÁLLÍTÁSOK A DÉL-BÜKKBEN
Suba-lyuk Múzeum, Cserépfalui Gazdaház, Noszvaji Gazdaház, De la Motte Kastély
- 24 Tanösvények a Bükki Nemzeti Parkban
• Rejteki természetismereti tanösvény (kis kör)
• Rejteki tanösvény (nagy kör: Rejtek – Hór-völgy – Balla-völgy – Répáshuta – Rejtek)
• Felsőtárkányi tanösvények (az épülő felsőtárkányi oktató-látogató központtól induló három
tanösvény)
• Bükk-fennsík: Olasz-kapu – Zsidó-rét – Tar-kő – Őserdő – Káposztáskert-lápa
• Bükk-fennsík: Jávorkúti tanösvény
• Nagymező - Kis-kőháti-zsomboly tanösvény (Bükk-fennsík)
• Szarvaskői geológiai tanösvény
• Szinva tanösvény (a Herman Ottó emlékparktól a Szeleta-tetőn át Felsőhámorig)
• Bél-kői tanösvény
A Bükkalja ősi kövein – A fel nem fedezett Eger környéki kőkultúra
Az Egri Bükkalja méltán híres szőlőtermeléséről, kultúrájáról, tradícióiról, történelméről. Van egy
éerték, egy kincs azonban Eger környékén, amit mostanában kezdenek felfedezni a helyiek és látogatók egyaránt: a bükkaljai kőkultúra. A történelem folyamány az itt található kőzetek mindig
meghatározóak voltak a helyiek életében. Főként a vulkanikus eredetű riolittufa jelentős. Építőanyag,
a pincéket, a barlanglakásokat ebbe vájták, az egyedi tájértékként jellemezhető kőkereszeteket ebből
faragták és ebből a kőzetből alakult ki a környék talán legizgalmasabb természeti és egyben kulturális
értéke a kaptárkő. Kaptárkövek ilyen nagy sűrűségben sehol nem találhatók Európában. Aki ezt a
„kincset” látni és megérteni szeretné, annak a Bükkaljára kell jönnie és bejárnia a Siroktól Cserépváraljáig húzódó területet.
Kövek a természetben
Az egri kistérség területén a triász időszaki mészkő, az édesvízi mészkő – amit darázskőként is
szoktak emlegetni –, a mélységi magmás eredetű kőzetek (legnagyobb része gabbró és diabáz, valamint a vasércben és titánércben gazdag wehrlit), a jól formálható riolittufa és az izgalmas ignimbrit
(tűzárkő) található a felszínen.
Kőkultúrák
A pincék, pincesorok a dombvidék majdnem mindegyik településének arculatát meghatározzák. A
tufába legnagyobb számban pincéket vájtak, ám ismeretesek állattartással, növénytermesztéssel kapcsolatos sziklahelyiségek is. Eger város belterületének mintegy negyede-harmada alatt kőzetbevágott
pincerendszer húzódik, de közvetlenül a város szélén is – Szépasszonyvölgy, Kőporos, Kőlyuk, Tihamér – valóságos utcasort képező pincerendszereket találni. Nem véletlen hát, hogy a megváltozott
fizikai terhelések (pl. forgalom) hatására a pincék beszakadása számos ház összeomlását idézte elő a
70-es években. Ha az összes egri pincét összekötnénk és kiegyenesítenénk, akkor ebben a képzeletbeli
alagútban Egerből Budapestig sétálhatnánk a föld alatt. Ennek a kifúrása a fővárosi metró építésénél
használt korszerű fúrópajzsnak is 35 évig tartott volna!
A Bükk déli lábánál a lakóhely különleges formáját képviselik a barlanglakások. Ezt a hajléktípust
legtöbbször lyuknak, pincelyuknak, pinceháznak, illetve kőháznak nevezték; anyaguk főleg riolittufa,
ritkán mésztufa és homokkő. Az egykori barlanglakásokat ma már leginkább bortárolásra használják.
Ha bepillantást szeretne nyerni a pinceházak régi életébe, keresse fel a szomolyai vagy a cserépváraljai
barlanglakásos tájházat! A régi barlanglakások hasznosítására érdekes kísérlet történt Noszvaj, Farkaskőn,

57

ahol művésztelepet hoztak létre a különleges hangulatú helyiségekben.
A Bükkalja kőkultúrájának legérdekesebb elemei a kaptárkövek. E különleges földtani és régészeti-néprajzi értékeket képviselő sziklaalakzatok általában kúp alakúak, oldalaikban pedig fülkék találhatók.
A bükkaljai dombvidéket méltán nevezhetjük a „kaptárkövek földjének”, hiszen itt található a magyarországi kaptárköveknek a kétharmada (a 104 hazai kaptárkő összesen 564 fülkével rendelkezik, ezek közül
463 fülkét az egri kistérség területén faragtak 69 tufakúp oldalára).
A kaptárköveket a természet és az ember közösen alkotta meg. A környezetüknél keményebbé vált
riolittufát a felszínformáló földtani folyamatok tovább alakították, és létrehozták a föld szintjéből kiemelkedő tufakúpokat. Ezekbe a tufaképződményekbe a későbbi korok emberei fülkéket faragtak: így jöttek létre
a kaptárkövek. A fülkék a kaptárkövek
oldalában helyezkednek el, és olyan
vakablakokra emlékeztetnek, amelyek
felfelé keskenyednek, többnyire boltozatosan záródnak. Az átlagosan 60 cm
magas, 30 cm széles és ugyanilyen mély
fülkék peremén – amennyiben épségben
maradtak – bemélyedő keret található.
A keretek falában néhol még most is lyukak láthatók egymással szemben. Ezek a
formák arra utalnak, hogy a fülkenyílásokat annak idején befedték, és a fedelet a
lyukakba vert ékekkel rögzítették.
A kaptárkövek fülkéinek eredetéről számos legenda, feltételezés, tudományos
feltevés született.Az Eger környékén
megőrződött hagyománykincs egy Szent István korabeli pogánylázadás emlékét idézi, miszerint a
fülkékbe az elesett vezérek hamvait helyezték. Egy másik igen elterjedt szájhagyomány pedig azt az
elképzelést követi, hogy a fülkéket a török időkben méhészkedésre használták. Más vélekedés szerint a
köveknek kultikus szerepe volt, őseink áldozóhelyeivel hozhatók kapcsolatba.
A kaptárkövek környezetében végzett ásatások, valamint a fülkék topográfiai adatainak (elhelyezkedés, forma stb.) elemzése eddig még nem hozott egyértelmű bizonyítékot arra a kérdésre, mi célt
szolgálhattak valójában a kaptárkövek. A kaptárkövek előteréből felszínre került elenyésző régészeti
leletanyag nem tud biztos magyarázatot adni a fülkés kövek egykori rendeltetésére. Az az álláspont,
miszerint a kaptárköveknek méhészeti funkciója lett volna, több szempontból is megkérdőjelezhető
(pl. a fülkék tájolása nem kizárólagosan déli irányú, hátlapjuk nem egyszer kifelé dől, ami nem
biztosít kedvező, gazdaságos feltételeket a méhészkedéshez). A kutatások során egyedül a kultikus
célú fülkehasználatot illetően nem fogalmazódott meg kizáró ok. Hiszen míg a temetkezés vagy
a méhészkedés konkrét tárgyakat feltételez, addig az áldozati célú fülkehasználathoz nem biztos,
hogy társul leletanyag.
A kaptárkövek fülkéinek készítési idejét, valamint készítőjük kilétét is homály fedi. Legkézenfekvőbbnek tűnik, hogy a fülkék a népvándorlás, a honfoglalás és az államalapítás idejéből valók. Ezt feltételezve, megalkotásuk a honfoglaló magyarokat fogadó avar néptöredéknek, illetve a magyarokhoz
csatlakozott, majd ezen a tájon letelepedett kazár törzsek, a kabarok népének tulajdonítható. Elképzelhető, hogy a bükkaljai fülkéket az i.sz. 5. századtól a 14. századig faragták, tehát közel ezer esztendőn
keresztül használták azokat!
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Eger városa mellett a következő Eger környéki és bükkaljai településeken találhatóak meg a térségre
jellemző kőkultúra emlékei:
A Bükk kapujában: Felsőtárkány, Szarvaskő
Heves és Borsod határán: Noszvaj, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Bogács, Szomolya
Az Alföld irányában: Andornaktálya, Ostoros, Novaj
A Laskó-patak mentén, útban a Tarna felé: Egerbakta, Egerszólát, Egerszalók, Demjén
Tanösvények az egri kistérség területén
Szarvaskő
Felsőtárkány
Felsőtárkány
Cserépfalu

Szarvaskői geológiai tanösvény
Eger, Nagy-Eged-hegyi tanösvény
Vöröskő-völgyi tanösvény
Felsőtárkányi tanösvények
I. Kő-közi kör, II. Barát-réti kör, III. Vár-hegyi kör
Cserépfalui Ördögtorony tanösvény
1. Bükkaljai kör, 2. Dél-bükki kör

7) Mutassa be a város és környéke „kreatív (kulturális) iparának” szerkezetét és teljesítményét!
(Itt csupán azokra a területekre kell kitérni, amelyek a korábbi kérdésekben nem szerepeltek)

Divattervezés
Városunkban 1979 óta él, alkot és dolgozik Fodor Eta hivatásos divattervező.
A Magyar Iparművészeti Főiskola textilipari formatervező tanszék ruhatervező szakán 1970-ben diplomázott. Végzése után 10 évig az iparban dolgozott. (Páva Női Fehérnemű-és Ruhagyár Budapest,
Debreceni Ruhagyár budapesti képviselete, Heves Megyei Ruházati Ipari Vállalat Gyöngyös, majd az
egri Ruhaipari Szövetkezetben.)
1977-ben a Kismamaruha pályázat díjazottja, (Ez a divat) 1978-ban VIT-díjazott, 1982-ben pedig a
BNV-n nyert díjakat. 1981-ben ő készíthette el az új Eger Szálló teljes formaruházatát, majd a különböző egri vendéglátóipari helyek belsőépítészeti munkáihoz ő végezte a textiles feladatok tervezését és
kivitelezését. (pl. Cherry presszó, Komédiás söröző, Török Bazár, Városháza díszterme, stb.) 1979-ig ő
rajzolta az „Ez a divat” és az „Éva” c. divatlapok divattörténeti ábráit, melyekben számos divattörténeti
cikket is publikált. 1992-ben a Dobó István Vármúzeum megbízásából az Egri Helytörténeti Múzeum
részére 3 század-eleji egyedi öltözék rekonstrukciós terveit és munkáit készítette el.
Több helyi kórus, illetve zenekar forma és gálaruháit is ő tervezete és készítette el. Gyermekopera
bemutatójához díszleteket és jelmezeket tervezett. Ez az előadás három db. első díjat érdemelt ki 1996ban Békéscsabán megtartott Zenés Ifjúsági Színpadok Országos Fesztiválján.
Ezeken kívül tervezett és folyamatosan tervez egyedi zászlókat és egyenöltözékeket. Számos egyéni kiállítással is büszkélkedhet, melyek közül kiemelkedik a szülővárosában Gyöngyösön, és a németországi
Jénában megrendezett kiállítás.
Legutóbb 1996-ban az egri Ifjúsági Házban (ma Művészetek Háza), majd 2003-ban a Forrrás Gyermek Szabadidő Központban rendezett önálló kiállítást, ahol saját tervezésű ruháit és divat-grafikáit
állította ki. Ő készítette 2001-ben az Egri Dohánygyár történetét bemutató ipartörténeti kiállítás
installációs munkáit is.
Fontos és érdekes megbízás volt számára az egri Dobó téren 2002-ben rendezett „középkori piactér”
kézműveseinek korhű, stilizált öltözékeinek elkészítése.
Folyamatosan tervez jelmezeket és öltözékeket a különböző egri táncszínházi produkciókhoz is.
Népi iparművészet
Breznay Imre a neves egri helytörténész így gondolkodik a múlt
tiszteletéről:
„A jelen a múlton épül fel, jövő
alapja a jelen: a múltat tisztelni
tehát a legnemesebb hagyomány.
S a régiek példáját követni okos
célszerűség, és célszerű okosság!”
Ezen gondolatok jegyében él és alkot városunkban három népi iparművész: Erdész Judit Mária, Eiben
Imréné és Fehér Jánosné
Mindhárom alkotó hosszas, tudatos
tanulómunkával művészi fokra emelte az általuk végzett tevékenységet.

Előadóművészetek
A Pótkerék együttes 2005-ben lesz 30
éves. A Megyei Művelődési Központban
tartja próbáit, valamint a PÓTKERÉK
ROCKMŰHELY rendezvényeit. A zenekar fontosnak tartja, hogy az ifjú, tehetséges zenekaroknak bemutatkozási,
fellépési lehetőséget biztosítson.
Programjaik elsősorban a huszonéves
korosztályt vonzzák, természetesen előfordulnak ennél idősebbek is.
Az EGER A MARSON BAND a 2000. év tavaszán alakult meg. A Zenekar tagjai mindannyian
Egerben laknak, vagy itt dolgoznak. A Zenekar elsősorban jazz-standarakat, blues dalokat és egyéb
igényes könnyűzenei szerzeményeket játszik kedvenc előadóitól, mint például Eric Clapton, Sting,
Bob Dylan, Bob Marley, Frank Sinatra. Az együttes tagjai mindannyian képzett zenészek. Nagyon
sok állandó vendég látogatja a Zenekar koncertjeit, melyek a mai napig teltházasak.
A Kerekes együttes 1998 óta tartja rendszeres táncházait a Megyei Művelődési Központban.
Az együttes érdeklődése és hangszertudása alapján ezek speciálisan moldvai és gyimesi csángó táncházak. Az alkalmanként 4 – 5 óra időtartamú estéken remek hangulatot teremt az állandó táncházvezető,
Barsi Csaba. Ezek a táncházak országosan is elismert színvonalon működnek, elsősorban a 16 - 22 éves
korosztályt vonzzák, természetesen előfordulnak ennél idősebbek és fiatalabbak is.
Az Egri Citerazenekar 1992-ben alakult, a volt Felnémeti Citerazenekar utódaként.
Az együttes létszáma 7 fő. A zenekar a hagyományos citerajátékot tartja követendőnek, ezért csak népzenei anyagot játszik. Az együttes repertoárját az Eger és környéke népzenéjéből válogatja. Az 1970-es
években kezdődött palóc kutatási program népzenegyűjtői, Borsai Ilona (MTA Zenetudományi Intézet) és Nagy Miklós (Eszterházy Károly Főiskola Ének - Zene Tanszék) által kiadott zenei anyagot
tűzik műsorukra. Keresi azokat az új dallamvariációkat, melyek a palóc terület egyes szép, újszerű
díszítéseit őrzik. A KÓTA országos népzenei minősítő hangversenyén arany fokozatot ért el. Szólista
kategóriában, a zenekar vezetője Eged András szintén országos arany minősítéssel rendelkezik. Az
együttes minden „citerás” megmozduláson részt vesz. Állandó részvevői, segítői és szervezői Egerben a
Megyei Művelődési Központ országos és nemzetközi népzenei találkozóinak.
Az Eszterlánc és a Bor(t)nemissza Néptáncegyüttesek fiatal csoportok. Az együtteseknek lehetőség
volt a minősítésre, az Eszterlánc Együttes Ezüst, a Bor(t)nemissza Tánccsoport Arany minősítést
szerzett. Az ottani sikeres szereplés eredményeképpen az utóbbi csoport részt vehetett a mosonmagyaróvári Katica Táncfesztiválon.
A Musica Aulica Régizene Együttes 1988-ban alakult Egerben azzal a céllal, hogy a 16-17. századi
magyar és közép-európai föúri udvarok zenéjét megszólaltassa. Az elmúlt években középkori és ba-
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rokk, valamint a magyar föúri és vásári zenékkel sok azonosságot mutató népzenei anyaggal is gazdagodott repertoárjuk. Több régizenei fesztiválnak voltak föszervezöi.
Koncerteztek Németországban, Franciaországban, Belgiumban. Meghívást kaptak az Európai Unió
által szervezett „Érdekes hangszerek” fesztiváljára Franciaországba. Játszottak a Macon-i „Európa
Fesztiválon,” Felléptek a Baden-Baden-i „Magyar Hét” keretében, Játszottak a Magyarországra látogató svéd királynak is.
Az Egri Helyőrségi Katonazenekar 1957. április 1-jén alakult Auth Henrik főhadnagy vezetésével,
aki később a Magyar Honvédség főkarmestere volt. A zenekar rövid idő alatt meghatározó szerepet
vállalt a város és a megye zenei életében. Tagjai részt vettek az Egri Szimfonikus Zenekar, a Gárdonyi
Géza Színház, a környező fúvószenekarok munkájában, és tanítanak a megye zeneiskoláiban.
A Magyar Rádió idáig 20 önálló felvételt készített a zenekarral. Több városi, megyei és országos, valamint kultuszminiszteri kitüntetés birtokosai. Állandó szereplői a magyar és a külföldi fúvószenekari
fesztiváloknak. Évente 120-150 szakmai, művészeti és katonai feladatot hajtanak végre. Az elmúlt 10
évben megjelent két lemezük, 2004-ben pedig „Magyar katonazene az ezredfodulón” címmel dupla
lemezt adnak ki. Repertoárjukban szerepelnek – a katonazenén kívül – koncert-fúvószenekari, szimfonikus zenekari átiratok, oratóriumok, a XXI. Századi zene, valamint könnyűzenei művek.
Felléptek már az Európai Unió számos országában, valamint az unión kívül is.
A sok honvédelmi reformot átélve, jelenleg a Magyar Honvédség 24. Bornemissza Gergely Felderítő
Zászlóaljánál teljesítenek szolgálatot. A zenekar létszáma 26 fő, ami 50 főre bővül a lemez és rádiófelvételek alkalmával.
1993 óta házigazdája, és főszereplője az Egri Nemzetközi Katonazenekari Fesztiváloknak. A zenekar
jelenlegi karmestere 1999 óta Kovács Gábor százados, aki 1994-ben
szerzett trombita-tanári diplomát,
majd 1999-ben karmesteri diplomát
a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében.
A Cantus Agriensis Kamarakórus
1992. januárjában alakult, kulturális egyesületként működik. Karnagya Gergely Péter Pál. Az együttes
tanárokból és más értelmiségiekből,
főiskolásokból áll. Nemcsak zenekedvelők, hanem zenetanárok is
vannak köztük, néhányan maguk is
kórust vezetnek. A kórus repertoárja
a gregorián korálistól a legmodernebb stílusirányzatokig terjed.
Az együttes a Magyar Kórusok és
Zenekarok Szövetsége - KÓTA minősítésén 1995-ben Hangverseny
kórus 2002-ben Hangverseny kórus Cum Laude minősítést kapott.
Nemzetközi kórusversenyen 1993ban, 1994-ben és 2000-ben Rómá-
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ban a Palestrina Nemzetközi Kótusversenyen a Miskolci Cardinal Mindszenty Kórussal I. díjat nyert.
1999-ben „Videntes Stellem” címmel megjelent a kórus CD lemeze.
Az elmúlt évek során a Cantus Agriensis Kulturális Egyesület kórussal közös, illetve önálló koncertet adtak Egerben vagy az alábbi kórusok városaiban:
Nagyváradi Székesegyház Énekkara és Szimfonikus Zenekara
Ferrara - Accadémia Corale - a Ferrarai Zeneművészeti Főiskola Kórusa
Zselíz - Voces Zeliensis Zselizi Vegyesakar
Ausservillgraten - Ausservillgrateni Férfikar
Regensburg - Regensburgi Domspatzen Kórusa
Esslingen - Esslingeni Chorschule Énekkara
Pori - TYTTÖKUORO SAVELSIRKUT
Tours-i Jacques Ibert Kórus
Skoghalls Kyrkorör Kórus (Svédország)
A Movendo Kamarakórus kiemelkedő édemekkel rendelkező fesztiválkórus nőikar.
Az Andante Kamarakórus 2003. február 13-án alakult. 2003. október 25-én a KÓTA országos
minősítő hangversenyén „Fesztiválkórus” minősítést ért el. Rendszeresen fellépnek városi, megyei és
országos rendezvényeken, szerepeltek már több nemzetközi kórustalálkozón.
Az ADÁSHIBA Színjátszó csoport 2001-ben alakult meg a Megyei Művelődési Központ szárnyai
alatt. Létrejöttét az a hiány eredményezte, hogy a városban nem működött már évek óta olyan színjátszó csoport, mely felnőtt amatőr színjátszók számára kínált volna lehetőséget a színjátékra. A csoport tagjai 14 év fölöttiek, korhatár nélkül. A színjátszó csoport nyitott, folyamatosan várja új tagok
jelentkezését
A csoport működésének célja a város, a megye kulturális életének színesítése produkciók bemutatásával, valamint a színjátszani vágyók számára képzés biztosítása, szereplési lehetőségek megragadása.
A foglalkozásokon résztvevők a színjátszás alapjaival ismerkedhettek meg. Játékos beszédtechnika,
színészmesterség, zenés mesterség, színpadi mozgás, zeneelmélet és hangképzés területén folyt és folyik
a mai napig is a képzés.
A csoport a három év alatt eljutott arra a szintre, hogy vásári komédiákat, egész estés előadásokat
hozott létre, amelyekkel Eger város kulturális arculatát színesítette, s megfordulva a megyében és a
megyehatárokon kívül is, szűkebb hazájuk jó hírét építette.
Igényes előadásaikkal, amelyeknek díszlet-, jelmez- és kelléktára is megfelelően gazdag, a csoport tagjai, a színjátszók önmaguk előtt is bizonyítva látják létük szükségszerűségét. Örömmel, fáradtságot,
erőt és olykor pénzt sem kímélve tették a dolgukat az elmúlt évek során.
Bemutatott előadások:
A szatócs batyuja – vásári komédia, Márta asszony – vásári komédia, Gazduram kotlik – vásári komédia, Nyissatok ajtót emberek – dramatikus játék, Próba – zenés összeállítás, Galambos-TurcsánMeskó: Második szereposztás – musical
A Babszem Jankó Gyermekszínház 1998-ban alakult négy állandó taggal. Produkcióik során rendszeresen kérnek fel kis társulatunkon kívüli művészeket is, elsősorban a Gárdonyi Géza Színház tagjainak sorából. Együtt dolgoznak például rendszeresen Lovasyné Stuth Erzsébet bábkészítő művésszel
és Lovasy László UNlMA- diplomás tervező művésszel.
Szőke Andrea szövegíró és Kalló Zsolt zenepedagógus a színházuk "háziszerzői".
Nagyszínpadi produkcióik:
1998. - Grimm-Szőke-Kalló: Hamutopánka (a Harlekin Bábszínházban )
1999. - Szőke- Kalló:A zöld varázsbőrönd (a Forrás Gyermek Szabadidőközpontban)

2000.- Szőke-Kalló: A boszorkány három kívánsága (a Forrás Gyermek Szabadidőközpontban)
2001.- Szőke-Kalló: A legokosabb bárány (a Művészetek Házában)
2002.- Szőke-Kalló: Égi mese (a Művészetek Házában)
Az egri játszóhelyeken kívül számos településen szerepelnek produkcióikkal.
A Megyei Művelődési Központ felkérésére a Mozaik Programsorozat keretében Heves Megye kulturális szempontból kifejezetten hátrányos helyzetű településeire juttatták el az eddig bemutatott
és műsoron tartott előadásokat (A boszorkány három kívánságát, A legokosabb bárányt- Tenkre,
Bükkszenterzsébetre, Maklárra, Andornaktályára, Ludasra, Szücsibe stb.)
Nagyszínpadi előadásaikon kívül gyermekszínházuk rendszeresen fellép zenés műsoraival Eger város
és Heves Megye sokszínű kulturális rendezvényein.
Heves Megyén kívül több településen felléptek mind nagy színpadi, mind pedig kisebb lélegzetvételű
produkcióikkal. Játszottak például a tatabányai Jászai Mari Színházban, valamint művelődési házakban, iskolákban és óvodákban Kartalon, Aszódon, Sárospatakon, Sajószentpéteren, Nyíregyházán,
Szakolyban stb.
A Babszem Jankó Gyermekszínház évek óta készít mesejátékokat és zenés foglalkoztató műsorokat óvodás
és kisiskolás gyermekek részére. Az előadásokon arra törekszenek - a klasszikus gyermekszínházi hagyományokat figyelembe véve -, hogy apró nézőik résztvevőivé váljanak a színpadi eseményeknek. Éppen
ezért előnyben részesítik az interaktív játékstílust, szemléletet. Többéves tapasztalatuk azt mutatja, hogy
elképzeléseiket a közönség nem csak szívesen fogadja, hanem igényli is. A helyi intézmények nyitottak
az általuk szervezett programokra, és a vidéki iskolák, óvodák valamint kultúrházak elszigeteltségükből
adódó mostoha körülményeik miatt is örömmel fogadják rendezvényeiket.
Az Agria Játékok Kulturális Szolgáltató Kft. nonprofit jelleggel 1994. októberében színházi szakemberek közreműködésével jött létre az egri kulturális hagyományok támogatására.
Minden év nyarán színvonalas színházi produkciókkal szolgálják a város kulturális sokszínűségét.
1995-ben a József és a színes szélesvásznú álomkabát (Tim Rice, Lloyd Webber) c. musical-t mutatták
be, melyet abban az évben több mint 10.000 néző tekintett meg. A további években is hasonló sikerekkel büszkélkedhetett a társaság a Jézus Krisztus Szupersztár, a Mária evangéliuma, az Apáca-pác,
a Charley nénje, a Szent Péter esernyője, a Sztárcsinálók, a Léni néni és még sok más darab magas
színvonalú bemutatásával.
Az Atellana Táncszínház közel 10 éve működik megszakítás nélkül. Volt olyan évük, amikor 107 előadást tartottak 10 megyében, a táncnépszerűsítés kapcsán. Az együttes főleg 3-6 fős darabokat ad elő.
Bóta Ildikó révén a mozgássérültek bevonásával készült egy produkciójuk, Szárnyak nélkül címmel.
Ezzel Szegeden, Siófokon, Budapesten, stb. sikerült nagy sikerrel fellépniük.
Az Atellana Alapítvány hat éve szervezi a Filharmónia Kelet Magyarország KHT. Heves megyei rendezvényeit.
Ők indították el országosan azt a kezdeményezést, hogy a zene mellett tánc előadásokat is lássanak
a diákok. Az Atellana mellett 7 együttes produkcióit láthatták 14 megyében.(Bozsik Yvette, KözépEurópa Táncszínház, Magyar Nemzeti Balett táncosai, Putto és Panja, Méhes Csaba, BM Duna Művészegyüttes, Budapest Táncszínház), mintegy 170 előadás keretében.
Kelet Magyarországi Táncrégió Központként szinte az egész országban segítettek technikával, komplett fény- és hangtechnika parkjuk, színpadi és nézőtéri eszközeik vannak, valamint az archiváláshoz
rendelkeznek eszközökkel. Sok helyen segítenek az együttesek meghívásában.
A Pódium Tánc- és Balettiskola 1994 szeptemberében alakult Barta Dóra Harangozó díjas táncművész kezdeményezésére, és Mirkóczki Zita Nívódíjas táncpedagógus közreműködésével.
Az iskola kezdeti célja a táncművészet népszerűsítésén keresztül a mozgás megszerettetése, az egészséges életmód megismertetése a gyermek- és ifjúsági korosztállyal.

Az iskola struktúrája olyan nyugat-európai tánciskolák mintájára épül, melyek
a klasszikus balett-alapokat megőrizve a
mai formanyelvnek megfelelően modern
tánctechnikákat ötvöznek az oktatásba.
Ezáltal olyan, szinte kész táncművészek
hagyják el az iskolát, akik a komplex képzés eredményeként előnyt élvezve gazdagítják napjaink tánckultúráját
A Pódium Tánc- és Balettiskola hármas
funkciója:
Közművelődési funkció keretében általános mozgás- és tánckultúra fejlesztés
„Megőrizni – revidiálni – újítani” szemlélet
alapján oktatni-- az alapfokú táncművészeti követelményrendszert figyelembe véve.
Emelt szintű táncművészeti oktatás a már
kiválasztott növendékek esetében.
Az Egri Fesztivál Balett megalakulása
első évében egy balett-teremmel és három
balett-csoporttal dolgoztak. Az évek során
ez a gyereklétszám a hatszorosára emelkedett. A kezdeti évhez képest ma már nemcsak óvodásokkal foglalkoznak, az oktatás
igen színes skálán mozog. Lehetőséget kínálnak óvodásoknak, iskolásoknak, középiskolásoknak, sőt a felnőtt korosztály
is talál számára megfelelő sportolási lehetőséget. Képzéseik között szerepel berczik sára- féle esztétikus testképzés, klasszikus balett, modern
tánc, jazz- technikák, fitness aerobic (fit- kid).
Alapozó szerepe miatt a legfontosabb életszakasz a 3- 10 éves korosztály.
A következő célkitűzések határozzák meg e korosztály oktatását:
Egészséges életmód, rendszeres testedzés szokásrendszerének megalapozása
Testi, lelki harmónia kialakítása
Alapvető fizikai képességek, mozgáskészségek fejlesztése
Versenyszellem kibontakozása
Testedzés, sportolás, verseny megkedveltetése
„A nevelés egyik fontos célja korunkban, hogy a gyermek testileg, szellemileg egészséges, fegyelmezett, harmonikusan képzett, kifinomult ízlésű emberré váljék. A harmonikus személyiség kialakulását
a fizikai és szellemi nevelés minősége és aránya, kulturális és művészeti ismeretek összessége teszi.” E
szavakat Berczik Sára írta a 60- as években, egyik tanulmányában, de e szavak ma is ugyanúgy megállják a helyüket.
Fontosnak tartják a táncművészeti képzésükben a klasszikus balett oktatását, mely minden tánc alapja,
mely nélkül nincsen táncművész, táncművészet. A klasszikus balett oktatására épül a modern tánc
összes fajtája, stílusa.
Az iskola 1997-ben indult először országos táncművészeti versenyen. Első megmérettetésünket siker
koronázta, és klasszikus balett kategóriában az V. Országos Gyermek Táncművészeti versenyen I. he-
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lyezést értek el. Ezek után minden évben indultak, és sikert sikerre halmoztak, mind a gyermek, mind
az ifjúsági korosztályban modern, és klasszikus balett kategóriában. A tréningek, versenyek, fellépések
során kinevelődött egy olyan korosztály, mely már többre volt hivatott, mint egyszerű koncertszámok
bemutatása. Ekkor született meg az ötlet, egy Gyermek Kísérleti Táncszínház létrehozására, mely dramaturgiai egységet alkotó, egész estét betöltő táncszínházi darabokat készítene elsősorban gyermek- és
ifjúsági korosztály számára.
Színházi-, szociológiai koncepciójuk a „stiláris kísérletezés” elvére épült. Olyan Gyermek Táncszínházi
előadások megvalósítására törekedtek, melyek a táncművészet népszerűsítésén és az egyszerű szórakoztatáson túl, megismertetik a gyermekeket, és általában a közönséget a klasszikus balettkultúrával, a
megújult nyugati táncművészet „új nyelvi” lehetőségeivel, modellekkel.
Olyan nem kommersz előadásokat valósítottak meg, melyek a társművészetekkel együtt az európai
kultúra legrégibb és kevésbé ismert alkotásain keresztül kíván mindenkihez szólni, a fiatalabb korosztály érzelmeiről, gondolatairól, arról a sajátos szemléleti módról, ahogy a világot ők most látni
szeretnék.
Táncpedagógiai-koreográfusi szempontból fontosnak tartják, hogy az öntevékenységnek azon formáját megteremtsék, amely elsősorban a gyermeki játék örömére, a fantázia foglalkoztatására, művészi
mozgás esztétikájának dialektikus viszonyai szerinti alkotómunka kifejlesztésére épül.
Előadásaik ugyan a szemnek szóló táncművészetre, az izmok nyelvezetére fekteti a hangsúlyt, amely
azonban elválaszthatatlan kapcsolatban kíván állni két másik művészeti ággal: a költészettel és a zenével. Elsősorban a szakma technikai tudásának elsajátítására törekszenek, felsorakoztatva a formanyelv
széles skáláját: Vagonovára építve, Balanchine formalizmusán, Bejart újszerű plasztikus profán és
apokrif modern táncnyelvén keresztül, a modern technikák, elsősorban a Hammadi stílus klasszikus
balettre épülő, a test izolációjának lágyabb, puhább mozdulatsoráig. Mindennek fokozására felhasználják a szcenika-dramaturgia erejét, a színpadi háttér fényjáték árnyaltságával, a díszlet jelmez brechti jelképrendszerének egyszerűségével, de az életkori sajátosságok és adottságok figyelembevételével.
Ezen időszakra két táncjáték születése tehető. 1999-ben került bemutatásra a Teremtés c. táncjáték,
majd a következő évben a Titkok forrása c. modern balett (koreográfus: Barta Dóra, dramaturg: B.
Kácsor Zsuzsa). E táncjátékok sikere, valamint az iskola eredményes működése, a tanárok szakértelme
is hozzájárult ahhoz, hogy 2001. tavaszán megalakulhatott az Egri Fesztivál Balett.
Az Agria Táncsport Egyesület jogelődje az Agria Társastánc Klub 1964 szeptemberében alakult.
Alapítói a Megyei Művelődési Központ és Begovics Emil táncpedagógus voltak. A csapat a Megyei
Művelődési Központamatőr művészeti együtteseként tevékenykedett. Az alapításnak kettős célja volt.
Egyrészt népszerűsíteni a városban és vonzáskörzetében a harmonikus esztétikus mozgást és a kultúrált tánc szükségességét. Másrészt növelni azoknak a számát, akik ebben a művészeti ágban kívánják
tehetségüket kibontakoztatni. Ebben az időszakban kiemelkedően fontos szerepet kaptak a táncos
rendezvényeken, bálokon, vizsgabálokon tartott bemutatók. Évente mintegy nyolcvan alkalommal
lépett a klub nyilvánosság elé. 1978-ban Eger város kultúrájáért dicsérő oklevél elismerésében részesült az együttes. 1977-78-tól aktívan bekapcsolódott a versenytánc mozgalomba, ahol párosaink több
kiváló eredményt értek el. Begovics Emil halálát követően Botond Béla táncpedagógus irányításával
tovább folytatódott a megkezdett munka.
1984-ben egyik alapító tagja volt a Magyar Táncsport szövetségnek, melynek ma is tagja. A versenytánc erősödésének köszönhetően 1997 januárjától önálló jogi személyiséggel rendelkező egyesületté
alakult. Az itt folyó szakmai munka elismerése 1997-ban országos standard ranglista versenyt, 1998
standard táncok magyar bajnokságát, 1999, 2000, 2001-es években pedig országos latin-amerikai
táncok ranglista versenyt rendezhettek. 2002-ben "b" osztályos latin-amerikai táncok bajnoka lett az
egyesület egyik párosa, akik az ifjúsági világbajnokságon is képviselték az egyesületet.
Továbbra is fontos szempont az alapítók kettős célja, melyet jelez, hogy évente mintegy nyolcvan-kilencven alkalommal kap felkérést különböző rendezvényekre.
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Botond Béla táncpedagógus munkája elismeréseként 2003-ban Pro-agria táncművészeti nívódíj kitüntetésben részesült. Az eredményes munka, az utánpótlás nevelése érdekében törekednek arra, hogy
megfelelő körülményeket biztosítsanak.
„Ifjú Tehetségek Műhelye” Egri Alapfokú Művészeti Iskola
Egerben 1992 óta működött a „Táncstúdió 13” néven ismert tánc- és balett iskola, Gyuricza Liliann
tánc-pedagógus vezetésével. Az egri Dr. Kemény Ferenc Általános Iskolával kötött megállapodás alapján, az iskolai oktatás keretein belül működő mozgásművészeti tehetséggondozó csoportok jöttek létre
1994-ben, ezt követően 1996-ban megalakult a "Stellae Agrianses" Gyermek Tánc és Balett Egyesület
(Együttes), mely a két iskola legtehetségesebb növendékeiből állt, az egyesület fő célja művészeti produkciók - táncjátékok létrehozása volt.
1998-ban a magas színvonalú szakmai munkájáért az együttes megkapta az Országos Táncpedagógusok
Szövetségétől a Kiváló Együttes Arany fokozata megtisztelő címet. 1999. augusztus 20-án Gyuricza
Liliann az együttes művészeti vezetője, illetve vezető tánctanára Eger Város Önkormányzatától Nívódíjat
vehetett át, az addig végzett oktató-nevelő munkájának elismeréseképpen. Az elért eredmények, a magas
szakmai elismerések és a felmerülő egyre nagyobb igény a művészeti oktatás iránt arra ösztönözték az
érdekelteket, hogy tovább lépjenek és megpróbálják államilag elismert, bizonyítványt adó iskolai keretek
közé emelni az eddig végzett munkát. A cél érdekében alapítvány létrehozását határozták el az érdekeltek.
Magán alapítású alapítványként, 1999. november 5-én a Heves Megyei Bíróság, bejegyezte az Ifjú Tehetségekért Alapítványt. E közhasznú szervezet célja az volt, hogy létrehozza az „Ifjú Tehetségek Műhelye”
Egri Alapfokú Művészeti Iskolát. A legfontosabb pedagógiai elvek alapján alapvető célkitűzés a személyiségközpontú, önmegvalósítást szolgáló művészeti oktatás és nevelés megvalósítása az iskolában. A célok
mellett az iskola tevékenyen részt vesz a város általa szervezett rendezvényeken, az iskolai és a tanfolyami
keretek között oktatott, és a gyerekek közreműködésével előadott műsoraival. Minden eszközt megragad,
hogy népszerűsíthesse a város és a megye tanuló ifjúsága körében a művészeteket. Az iskola fennállása óta
nyári művészeti táborokat is szervez. A táborok célja, a gyerekek művészetekhez való viszonyának elmélyítése, az eddig szerzett tapasztalatok, ismeretek bővítése. A résztvevőket olyan élményekhez szeretnék
juttatni, melyet az iskolában és otthon egyáltalán nem vagy csak kis mértékben élhetnek át. Az alapfokú
művészeti iskola feladata az értelmi nevelésen kívül elsősorban az érzelmi és esztétikai nevelés. Az „Ifjú
Tehetségek Műhelye” Egri Alapfokú Művészeti Iskola (ITM) megyei beiskolázású iskola moderntánc,
néptánc és színjáték tanszakon folytat alapfokú képzést. A művészeti tantárgyak oktatása központi tanterv alapján folyik. A tanulók kötelező és fakultatív tantárgyak közül választhatnak, melyeket szakképzett művész-pedagógusok oktatnak.

Építészet
Egri Tervezőműhely Egyesülés, tagjai: Báthory Csaba, Botos Barna, Botos Judit, Daruka Attila,
Dely György, Főczény László, Gyarmati Csaba, Hoór Kálmán, Kormos Gyula, Marschalkó Éva,
Rátkai Attila, Thoma Emőke, Varga Rita.
Atlant Invest Kft - Gyarmati József
Atlant Terv Bt - Gyarmati Csaba
Átrium 97 Kft - Báthory Csaba
Bagoly Bt - Tóth István, Tóthné Török Edit
Bástya Építész Kft - Kormos Gyula
Botos-Cséfalvay Építész Iroda és Kft - Botos Judit, Cséfalvay Gyula
Botos Építész Iroda - Botos Barna
DOBI VIA Kft - Dobi Attila
Egri Építész Iroda Kft - Dely György, Thoma Emőke, Fohl Károly, Jacsó Tibor, Janik László, Visnyei
Györgyi
Éping DV 96 Bt - Daruka Attila
F&L Kft - Főczény László
Konstrukt 99 Kft - Bablonkay Kornél
LAK-Stúdió Bt - Gadavics Gyula, Gadavicsné Márkus Júlia
Marscahalkó és Tsa Bt - Marschalkó Éva
Mecset Kft - Abkarovits József, Dávid Jánosné, Nagy Károly, Pápai András, Szabó Lajos
MONOLIT EGER Bt - Dolinka Tamás
Motívium Építész Iroda - Hoór Kálmán, Varga Rita
NÍVÓBER KFT - Papp István
Rátkai Építész Iroda - Rátkai Attila, Rátkainé Kiss Róza
Építő 2001. Bt - Sereg István
Szikla Szolgáltató Bt - Szikláné Barócsi Éva
ATLANT ÉPÍTÉSZ IRODA
ÁTRIUM 97 Kft.
„MECSET” Mérnöki Szolgáltató és Tervező Kft
Rátkai Építésziroda Kft.
Eger város filmgyártással is foglalkozó filmes műhelyei
Városi Televízió Eger Kht.
A TV Eger külső gyártású műsorai közül az Egri Arcok, valamint a Művészbejáró című magazinműsorok foglalkoznak szélesebb körben Eger kulturális életével, értékeivel.
Az Egri Arcok 1998 óta kéthetente mutatja be a városban élő, a város életét meghatározó személyiségeket, akik munkájuk során öregbítették Eger hírnevét. Eleinte a műsorban elhangzó beszélgetések
kiegészültek egy, a város műemlékeit bemutató sorozattal is.
Az elmúlt hat évben több mint 100 személyiségről készült portré, amely – bátran mondhatjuk - Eger
örökségéhez tartozik.
Olyan emberek szólaltak meg a műsorban, mint Kopcsik Lajos mestercukrász, Dr. Lőkös István nemzetközileg elismert irodalomtörténész, Kovács Kati énekesnő, Pászthy Júlia Liszt-díjas operaénekesnő,
Puhl Sándor FIFA játékvezető, Marczis Demeter Liszt-díjas operaénekes, Ráduly Margit a Magyar
Televízió szerkesztője, vagy Bánffy György Kossuth-díjas színművész. Az egriek azóta is szívesen nézik
az Egri Arcok-sorozatot.

A Művészbejáró című magazinműsort a Gárdonyi Géza Színház két évvel ezelőtt hívta életre.
A műsor 2002. márciusa óta előbb kéthetente a Park Hotelből, később a színház átriumából jelentkezett, ahol közönség előtt az egri Városi Televízió stábja nyilvános televíziós felvételt készített a színház tervezett, vagy már meglévő
előadásairól, beszélgetve a helyi- és vendégművészekkel.
A kialakult törzsközönség, illetve a televíziónézők visszajelzéseiből kiderült, a műsor hiányt pótolt a helyi palettán.
A helyi televízió heti rendszerességgel, kultúrával foglalkozó
egyetlen magazinja, a Margó műsorideje kevésnek bizonyult
bemutatni a város színes kulturális, illetve színházi életét.
Ezért is van szükség a megye egyetlen teátrumát külön műsorban népszerűsíteni.
A 2003-ban elnyert pályázati támogatással sikerült forgatott
magazin keretében bemutatni a színház életét. A műsor havi
rendszerességgel – alkalmazkodva a bemutatók időpontjaihoz
- foglalkozik az új előadásokkal, tudósít vendégszereplésekről,
alkalmat ad az alkotóknak arra, hogy bővebben beszéljenek a darabokról, bemutatva a háttérmunkát,
az előkészületeket, és beavatja a nézőt az alkotás folyamatába.
A nézői visszajelzések alapján a Művészbejáró az elmúlt egy évben a Városi Televízió egyik legnézettebb műsora lett. Ennek oka az is, hogy a Gárdonyi Géza Színház előadásait teltház előtt játsza.
A közönség szeretete párosul a szakma elismerésével is.
Líceum Televízió
A főiskola gyakorló stúdiója, elsősorban kommunikáció szakos hallgatók részére. A közszolgálatiság
előtérbe helyezésével olyan műsorszerkezet kialakítása a cél, amely tükrözi a főiskola diákságának és
oktatógárdájának szakmai, tudományos, kulturális és sport életét.
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága 20 éve kezdte el a természetvédelmi ismeretterjesztő és oktatófilmek készítését. Eleinte BETAMAX majd SVHS, jelenleg pedig digitális technikával készülnek
a filmek. Tíz éve létrehozták saját videó stúdiójukat, amelyet az évek során fejlesztettek a jelenlegi állapotra. A stúdió alkalmas TV adás minőségű, komplett filmek összeállítására, készítésére. Az
utómunkálatokat korszerű számítógépes technológiával végzik, a felvett anyagokat digitális (DV)
szalagra írják ki. Új filmjeik, melyek a természetvédelmi ismeretterjesztésen túl az oktatást, nevelést is
szolgálják, sokszorosításra kerülnek és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságánál, illetve az Igazgatóság
kiállító és bemutatóhelyein megvásárolhatók.
Hirdetési és reklámipar
Magenta Stúdió
Hét éve alakult meg a Magenta Stúdió. Legjellemzőbb tevékenységei: kiadványszerkesztés: magazinok, újságok, reklámkatalógusok tördelése.
Reklámgrafika: hirdetésgrafikák készítése, prospektusok, szórólapok, plakátok, füzetek stb.
Arculattervezés: céges arculat kialakítása.
Internet: honlapok készítése, grafikai tervezés, programozás, programfejlesztés, animációk.
Legismertebb munkáik: Egri Anzix, KOKTÉL, CRYSTAL
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Krónika Reklám és Szolgáltató Betéti Társaság
A társaság profiljában reklámszolgálatás, kiadványszerkesztés, újságírói - szerkesztői tevékenység, arculattervezés, oktatás, szaktanácsadás szerepel. Együttműködik kiadványszerkesztő studiókkal, illetve
egy-egy feladatot koordinálva fotós és nyomdász szakemberekkel.
A Betéti Társaság három éve kapott megbízást a Koktél üzleti és társasági magazin egri és miskolci
szerkesztőségének irányítására. Ebben együttműködik az egri Magenta Studióval és emellett több
közös munkát is vállalt. Legutóbb például az Egri Anzix idegenforgalmi reprezentatív kiadvány gondozását végezte együtt a két vállalkozás. A társaság fontos feladatának tekinti a kiadványszerkesztői
munkakörökben dolgozók képzését is, egyebek között az egri Eszterházy Károly Főiskola által szervezett felsőfokú tanfolyamokon. A Bt. vezetője óraadóként dolgozik az egri főiskola kommunikáció
tanszékén és irányítja a Líceum Kiadó munkáját.

Moongoose Kreatív Műhely
A céget 2000. év februárjában azzal a céllal alapították, hogy Eger városban egy professzionális kiadványszerkesztő társaságot hozzanak létre. A társaság 5 éves működése során több száz kiadvány tervezését és nyomdai előkészítését végezte el. Referenciaanyagaik között a kreatív munkák csaknem teljes
választéka megtalálható; arculattervek, hirdetések, szórólapok, plakátok, naptárak, óriás plakátok és
sokféle prospektus. A megrendelő tehát az ötletének, elképzelésének bemutatásától a kiadvány elkészítéséig kapja meg a Műhely szolgáltatásait. Az általuk tervezett és szerkesztett kiadványok nyomdai
kivitelezését is ők intézik, több nyomdával dolgoztatnak, a munka jellegétől és méretétől függően.
A többszázezer példányos megbízásoktól a pár darabos meghívóig, a névjegykártyától az óriás plakátig
minden típusú munkát kivitelezni tudnak.

A Szuperinfó laphálózat
A Szuperinfó Országos Laphálózat hazánk egyetlen ingyenes információs laphálózata, mely minden
megyében heti megjelenéssel, immáron tizenharmadik éve a legtöbb rendszeres olvasóval rendelkezik
az egész országban. Ez egyedülálló teljesítmény, mivel nemcsak az ingyenes információs hetilapok
között vezető pozíció, hanem az egész print piacot figyelembe véve sem találni egyetlen egy olyan
nyomtatott terméket, amely ugyanazon márkanévvel több, mint heti 2.750.000 olvasóval* bírna.
Az ügyfelek dinamikusabb kiszolgálása érdekében Interneten a nap 24 órájában elérhető a
Szuperinfót.

Kézműipar:

Csillag Dekor Kft.
A Csillag Designt 1996-ban három fiatalember alapította. Az évek során folyamatosan bővült a kiadványszerkesztéssel és nyomdai munkálatokkal foglalkozó cég kínálata és az ott dolgozók létszáma. A
kínálatbővülés magával hozta a gépek, berendezések időközönkénti frissítését, így pl. 1998-ban saját
szitásműhelye lett, illetve 2000 és 2001. években a már meglévő eszközöket fiatalították és a műhelyek
felszereltségét javították.
Több egri nagyrendezvény teljes reklámanyagának megtervezését és kivitelezését kapta feladatul a cég,
így pl. az Erlau táncfesztivál marketing-megjelenését.
A minőségi kivitelezés mellett nagy előnye a cégnek a gyorsaság is, amely a jól felszerelt gépparknak
köszönhető. Egy példa erre egy nagyvállalat 47 autójának 2 nap alatt történő kidekorálása.
A Dekor-M Bt.
A Dekor-M Bt. a 2001-ben alapított Design Eger osztrák-magyar Bt. jogutódja. Mint a régió akkori
egyetlen, kiállítást kivitelező és dekorációs cége Egerben a Céhmesterek udvarában kezdte el működését. A cég Európa több országában, ismert cégek megbízásából, (Acer, Sigmet, Alcatel, CWS, Taurs Rt.
stb) kiállítások kivitelezőjeként ismert. Külföldön több alkalommal vásárdíjasok lettek, mint kiállítás
kivitelezők.
Mostani munkáik a dolgozók 30 éves dekorációs tapasztalatának a folytatása. Munkáik főleg cégtáblák, cégérek, világító reklámtáblák tervezése, melyek készítésénél fő szempont a város stílusának a
figyelembe vétele. Ezen kívül terveznek emblémákat, új cégek arculatát, valamint nyomdai munkákat
készítenek elő. Foglalkoznak magyar és egyedi céges zászlók gyártásával, kihelyezésével.
Legújabb szolgáltatásuk a digitális színes óriásnyomtatás, mellyel nagyméretű színes fotókat, zászlókat, molinókat és bannereket tudnak nyomtatni. Fő célkitűzésük, hogy mindig a környezethez illő az
adott épület stílusát figyelembe vevő reklám kerüljön ki a kezük alól.
Zebra Design
Tevékenységi körük: kiadványtervezés, teljes körű nyomdai kivitelezés, kül
és beltéridekoráció, transzparensek, zászlók, autódekor, textilnyomás, póló, munkaruha emblémázás.
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Mesterségek, mesterek Egerben
Bőrművesség - Tamus Antal, Cseszneg Ágnes, Zsák Teréz
Szővés - Fodor Eta, Kalapos Máris, Somfai Tiborné
Gyöngyfűzés - Veréb Emese, Szontághné Demeter Ágnes
Üvegművesség - Herczeg István
Fafaragás - Herczeg Mátyás, Ignác József
Fazekasság - Kupihár János (Felsőtárkány), Pap Csaba
Kovácsmesterség - Antik Anti (Noszvaj), Lázár Gáspár (Mezőkövesd)
Kovácsmester Bt. - Nagy Pongrác díszműkovács
Nemezelés - Veréb Emese, Kovács Katalin
Kosárfonás - Verdouf Kati, Gál Anna
Tűzzománc készítés - Veréb Emese, Bulla Márta
Batikolás - Veréb Emese, Bulla Márta
Rézkarcnyomás - Herczeg István
Gyékényfonás - Kovács Tibor Mezőtárkány
Hátikosár-készítés - Tóth Ferenc Noszvaj
Csuhéj, szalma, raﬁa - Hliva Andrásné
Hímzés - Verdouf Kati, Hajnal Lászlóné, Zagyva Béláné, Ízes Istvánné Demjén
Csipkeverés - Kovács Tibor, Molnárné Bárány Tünde
Lószőrékszer-készítés - Szontághné Demeter Ágnes
Fakéregedény-készítés - Bíró László
Mézeskalács-készítés - Faggyas Eszter (Sirok)
Gyertyaöntés - Gulyás Béla
Népi hangszer-készítés - Okos Tibor
Agria-Humán Szolgáltató Kft.
1993-ban jött létre azzal a határozott céllal, hogy a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását és ezáltal a hasznos és értelmes életvitelüket segítse. Tevékenységük igen szerteágazó, több
mint 20 telephelyen 850 főt foglalkoztatnak. A sokszínűségüket tükrözi, hogy a kézműves szakma két
területén is igen színvonalas termékek kerülnek ki a dolgozóik kezéből. Részt vesznek szakmai bemutatókon, valamint a fafaragás iránt érdeklődők az erre a célra kialakított műhelyben megtanulhatják
és el is készíthetik tárgyaikat.

Varró Gabi - selyemfestő
Kiállítások
2001 Hotel Európa, Hévíz
„A kézművesség múltja, jelene, jövője” országos kiállítás – Magyar Kultúra Háza, Budapest
2002 Enteriőr-Milliő kiállítás – Vigadó, Budapest
„Magyar kézművesség 2002” – Iparművészeti Múzeum, Budapest
„Magyar kézművesség 2002” – Vigadó Galéria, Budapest
2003 „Magyar kézművesség 2003” – Iparművészeti Múzeum, Budapest
2004 Magyar Hét – Baden Baden, Németország
Ruhatervezés - Crystal
Egyéb munkák
2002 TASCA olasz divatház nyári kollekciójának festése
2003 Közös divatbemutató Herczeg Zoltán divattervezővel – Corvinus Egyetem, Budapest
2004 Ruhatervezés és festés a franciaországi akrobatikus rock & roll Világkupa résztvevőinek, Díszlet
és ruhatervezés az Egri Fesztivál Balett számára
Heves Megyei Népművészeti Egyesület
A szervezet célja a népművészeti értékek ápolása, megismertetése, terjesztése.
Népi kismesterségek népszerűsítése, megismertetése az alapismeretek bemutatása és megtanítása ﬁataloknak, illetve minden érdeklődőnek. A népművészeti egyesület tagjai továbbra is igyekeznek munkájukkal a
mai kor emberének igényét szolgálni, és olyan darabokat készíteni, amelyek nemcsak egy kiállítás díszei,
hanem mindennapi életünk hasznos tárgyai, eszközei. Negyedévente kiállítás keretében mutatják be Heves
megyei népművészek, illetve az országban alkotó hírességek munkáit. Ezt tovább folytatják, mert ezek a
tárlatok – iskolai csoportok, sok-sok érdeklődő – mind több embert vonzanak a népművészet felé, nemzeti kincseink megismerése felé. Viseletek átmentése, ma is hordható viseletek népszerűsítése, amelyek a
hagyományos formákat, motívumokat őrzik. Az egyesület kézművesei minden évben a Dobó téren Eger
Ünnepén is sikeres kézműves bemutatót tartanak. A különböző rendezvényekhez kapcsolódva a megye
számtalan településén kiállítással, mesterség-bemutatóval vesznek részt. A szervezete szándéka szerint tovább éltetik a szülőföld, a palóc vidék tárgyalkotó népi hagyományait.
Kiadói tevékenység
Gonda Könyvkiadó és Könykereskedés
A könyvkereskedés és könyvkiadás egyéni vállalkozásban alakult 1996 decemberében. Fő céljának tekinti,
hogy a régiót ellássa klasszikus, kortárs irodalommal, ifjúsági és ajánlott irodalommal, a nemzeti hagyományt, szellemiséget őrző és közvetítő alkotásokkal. Olyan szakmai könyvekkel, amelyekből tájékozódhatnak a térség történelméről, múltjáról, kirándulóhelyeiről. Fontos része a kínálatnak az igényes, módszertani, fejlesztőpedagógiai gyermek szakkönyvek. Számítástechnika, informatika témában a térség legnagyobb
szakmai kínálatával rendelkezik. A vállalkozás tevékenységének kezdete óta feladatának tekinti a régió
irodalmi életének szervezését, koordinálását, rendezvények (dedikálások, felolvasó estek, író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, Ünnepi Könyvhét, Költészet Napja, Magyar Kultúra Napja, emlékestek szervezése,
koszorúzások) kezdeményezését.
A könyvkiadás támogatására 2003. decemberétől létre jött az Olvasó Nemzet Alapítvány egri székhellyel, és
az alapítási tőkéjét néhány hónap alatt megsokszorozta. Már több kiemelkedő városi, megyei programmal
ajándékozta meg a térség irodalombarátait. Az Alapítvány támogatói között találjuk az Észak-magyarországi régió városainak és megyéinek Önkormányzatait, nagyobb cégeit, vállalkozásait valamint magánszemélyeket. Könyvkiadási tevékenység 2002 júniusától kezdődött. Azóta 16 könyv jelent meg. Valamennyi
szorosan kapcsolódik a térséghez. József Attila- díjas író, Kossuth-díjas grafikusművész, Eger város díszpolgára, nemzetközi hírű tudósok, költők, írók, kutatók, de református lelkész is található a szerzők között. A
kiadó gondozásában jelentek meg többek között a városban élő és alkotó értelmiségiek, írók-költők, pub-

licisták munkái is. (Pl. Apor Elemér, Cs. Varga István, Lőkös István, Cseh Károly, Renn Oszkár, Barbócz
Ildikó, Hubai Gruber Miklós, Kádár Zsolt, stb.) Fontos feladatának tekinti a fiatal tehetségek felkutatását.
A kiadó interneten is utolérhető, az alkotások pedig megvásárolhatók az ország könyvesboltjaiban. A
kiadó saját könyvesboltja a sétáló belváros peremén, könnyen megközelíthető helyen található. Fejlett számítástechnikai, internetes háttérrel rendelkezik, ennek köszönhetően közvetlen kapcsolatban áll az ország
könyvkereskedéseit ellátó, ötvenezer címet tároló raktárával. Ez jelentősen megkönnyíti és meggyorsítja az
áru beszerzését és a vevők kiszolgálását. A könyvkiadó, az alapítvány és az üzlet hosszú távú fejlesztési terve
az, hogy az északi régió egyik meghatározó, mindig a helyi értéket képviselő irodalmi fejlesztője legyen.
Az Egri Nyomda Kiadói tevékenységének bemutatása
Az Egri Nyomda Részvénytársaság 1893. június 10-én kapta meg működési engedélyét
az Egri Városi Tanácstól. A magyar nyomdász szakma büszkén emlékezhet az egriek 1908-ban aratott sikerére: a Londoni Világkiállításon Grand Prix díjjal jutalmazták a kimagasló színvonalon tervezett, nyomtatott jegyek kollekcióját. Ezt követően szerte Európából érkeztek megrendelések s még Amerikában is
voltak bizományosai az Egri Nyomda Rt-nek. A helyi lapot előállító Heves Megyei Nyomda Vállalat újabb
fellendülése akkor kezdődött, amikor új üzem épült a Vincellériskola utcában s kiköltözhetett a belváros
szűkössé vált műemlék épületéből. Az új nyomdát 1976-ban adták át rendeltetésének. A tanácsi tulajdonú
nyomdából a budapesti székhelyű Révai Nyomda egri gyáregysége lett.
A Révai Nyomda gyáregységéből a mai tulajdonos irányításával önálló vállalat alakult Egri Nyomda
néven1988 végén. Műszakilag, gazdaságilag is megerősödve már az első évben nyereséget produkált az
önálló vállalat. Az elmúlt években megvalósult több mint kétmilliárd forint értékű műszaki fejlesztés révén
az egri az ország legkorszerűbb nyomdái közé fejlődött. A nyomda kiadói tevékenységet is végez, bár fő
proﬁlja inkább a különféle kiadói megrendelések teljesítése. Saját kiadói tevékenységében inkább helyi
jellegű kiadványokat jelentetett meg. A nyolcvanas évek végén jelentős kiadói munkája volt az általános és
középiskolák kötelező olvasmányainak megjelentetése. Ez egy egységes arculatú, szép kivitelezésű igényes
irodalmi anyag kiadását jelentette viszonylag nagy példányszámban. Az egyes művek kifogyása esetén az
utánnyomás lehetősége biztosított.
Műtárgy és régiségkereskedelem
Az európai gyakorlatban jól ismert, hogy többnyire egy, - a forgalomtól elzárt régi utcácskákban működnek
a régiségboltok is. Így városunkban a XVIII. században a város főutcájának számító Dobó utcában közel 20
év leforgása alatt 3 régiségbolt nyílt meg, melyek napjainkban is működnek: Castrum régiségkereskedés, a
Krinszky-féle régiség és a Tóth-Farkas féle régiségbolt. Talán nem véletlenül a három üzlettől nem messzire,
a minaret közelében két antikvárium is található. Ezeken kívül a város különböző pontjain még három
műtárgy-és régiségkereskedés működik, melyek a következő helyeken lelhetők fel: a piac mellett, a Fellnertömb-belsőben és a Pacsirta utcában. A téma jelentőségét az is jól mutatja, hogy egy angol régiségkereskedő
is fontosnak találta idetelepíteni egyik vállalkozását, ahol kizárólag fenyőfa-parasztbútorok elújításával,
restaurálásával fogalakoznak. Ez a bolt a felnémeti templom mellett található.
Rádió,televízió
Magyar Katolikus Rádió - A Magyar Katolikus Rádió Alapítványt 1997-ben hívták életre, a közvélemény
– ezen belül elsősorban a katolikusok – hiteles tájékoztatása érdekében.
Az alapítvány 2000. elején nyerte el az Országos Rádió és Televízió Testület pályázatán a miskolci FM
95,1-es MHz-es, illetve az egri FM 91,8 MHz-es, összekapcsolt két frekvenciát, majd 2002-ben a sátoraljaújhelyi FM 90,6 MHz-es, illetve a hatvani FM 94,0 MHz-es frekvenciát. A Magyar Katolikus Rádió - Eger
a folyamatos, napi 24 órás sugárzást 2000. október 20-án kezdte meg. Műsoridejében főként közszolgálati
jellegű műsorok vannak, a szöveg aránya a zenéhez képest 53,45%.
A rádió központja és stúdiója Egerben van, valamint Miskolcon működik egy kisebb szerkesztősége.
Emellett a regionalitás érdekében tudósítói kört épített ki és tart fönn Észak-Kelet-Magyarországon.
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A potenciális hallgatóinak száma 1,5-2 millió fő, ebből évről évre növekvő arányú a valós közönsége.

tya, Délkeleti vagy Baldigara fülesbástya, A gótikus püspöki palota.

A Rádió Eger a megyeszékhely piacvezető rádiója és Heves megye leghallgatottabb helyi rádiója a 101,3
MHz-es frekvencián sugároz 10 éve, napi 24 órában. A rádió az ország legjobb helyi rádiói között található. A vételkörzetben kb. 70 ezer ember él. Műsoruk zenés magazin, amelyben információs, beszélgető
és szórakoztató programok váltják egymást. Adásuk Eger városában és további több környező településen
fogható. A Rádió Eger ebben az évben ünnepli 10. születésnapját. A Rádió Eger gyorsasága révén fontos
információs eszköze a településnek, ezen felül napi 9-10 ezer hallgatóját rendszeresen szórakoztatja. Bármilyen hír, felhívás perceken belül eljut a hallgatókhoz. Így ez valóban az egriek rádiója, olyan műsorokkal,
amelyek kimondottan az egri eseményeket dolgozzák fel és foglalják össze nap-mint nap. Ilyen pl. az Agria
Hírei, a Sportmix, a, az Egri mozaik c. magazinműsor amelyek rendszeresen tájékoztatják a lakosságot a
helyi történésekről, az ORTT rendszeres támogatásával.

Az egri vár története – állandó kiállítás
A gótikus püspöki palota emeletén kapott helyet a vár történetét bemutató első jelentősebb kiállítás, mely 1962-ben nyílt meg. A kiállítást kétszer újították fel, 1973-ban, majd 1981-ben. Az elmúlt
harminc év alatt a vár, illetve az egykor itt megépült korai egri püspöki központ régészeti kutatása
során új leletanyagok kerültek elő. A Dobó István Vármúzeum a végvári kutatásoknak egyik jelentős
központja, elsősorban az 1980-as évek elejétől kétévente megrendezett Végvári konferenciák révén,
melyek számtalan új adatot tártak föl az egri vár történetéből. Az elavul installáció, az újabb régészeti
leletek és kutatási eredmények vezettek arra döntésre, hogy a kiállítás 1999-ben kerüljön lebontásra.
A tárlat volt a két évized egyik legsikeresebb hazai kiállítása, melyet 1981-1999 között több mint tízmillió látogató keresett fel. A ma látható kiállítás 2001 augusztusában nyílt meg. A fő cél az egykori
püspöki, később végvári funkciókat betöltő központ megismertetése, az itt folyó élet bemutatása az
elmúlt évtizedek új kutatási eredményeinek közreadásával, az anyag tudományos frissítésével, az azóta
előkerült és restaurált leletanyag bemutatásával. Modern installációs rendszer készült, mely a látvány
mellett a műtárgyvédelmi szempontokat is ﬁgyelembe veszi. Az élményszerűséget makettek, viseletrekonstrukciók, hanghatások és a multimédiás rendszer fokozzák. A kiállítás közel 600 négyzetméteren,
nyolc teremben várja az érdeklődőket, ahol kronológiai sorrendben Szent István korától a Rákóczi
szabadságharcig kísérhetjük ﬁgyelemmel a vár történetét.
Mindezeken túl az alábbi kiállítóhelyekkel találkozhatnak a vármúzeum területén járók:
• Időszaki kiállítóhely
• Éremverde
• Egri Képtár
• Középkori templomok maradványai
• Román kori székesegyház

Web-rádió - Az Eszterházy Károly Főiskolán 2002. március 17-én, a Sajtónaphoz kapcsolódva szólalt
meg először műsorával a Web-rádió. A műsorrendet a Kommunikáció Tanszék gyakorlatvezető tanára
állította össze. Az adások szerkesztését, vágását - tehát a gyakorlati tevékenységeket - a III-IV. évfolyam
kommunikáció szakos, elektronikus szakirányt választott hallgatói végzik. A Web-rádió adásaiban hétrőlhétre bemutatnak egy tanszéket, az ott dolgozók tevékenységét. Itt lehetőség nyílik arra is, hogy a hallgatók
megtegyék észrevételeiket a tanszékükkel kapcsolatban. A Web-rádióban havonta egy alkalommal idegen
nyelvű riport-összeállítást is kínálnak, mellyel a cél az, hogy gyakorlási lehetőséget nyújtsanak az angol,
német, és francia nyelvet beszélő és tanuló diákoknak.
Agriacomputer Kft.
Cégbemutatás
Cégük megalakulásának éve 1989. 1992 óta angol – magyar vegyesvállalatként működik. Tevékenységük
sokrétű technológiákat felhasználó tervezéstől a termék előállításáig terjed. Céljuk ezen technológiák öszszevonásával saját termékek fejlesztése és gyártása. Termékeik jól ismertek a hazai piacokon, de a brit, ír,
görög, és ciprusi felhasználók is megelégedéssel használják őket.
A gyártás mellett, fejlesztőgárdájukra alapozva külön informatikai divíziót tartanak fenn, mára önálló feladatokkal: Internetes, számítástechnikai, telekommunikációs és elektronikai projektek teljes körű kivitelezését vállalják és végzik.
Hardverek fejlesztésével, gyártásával és hozzá kapcsolódó szoftver háttérrel nemcsak a magyar, de több
EU ország piacán is jelen vannak. Saját fejlesztői és gyártói hátterüknek köszönhetően mára saját fejlesztésű árukiadó automatáikat és információs termináljaikat gyártják, többek között angol piacra.
1996-ban fogtak bele Internet szolgáltatásba, melyet a kezdeti kapcsoltvonali szolgáltatás mellett napjaink legmodernebb technológiáit használva szélessávú hozzáféréssel is biztosítottak. A hozzáférésszolgáltatás mellett nagy hangsúlyt fektetnek a tartalomszolgáltatásra is. 2000-ben elindították az azóta is rendkívül népszerű agria.hu hírportált. Ehhez nemcsak a szoftver és hardver feltételeket hozták
létre, hanem a hírszerkesztői hátteret és az ügyfélszolgálatot is.
MÚZEUMI KIÁLLÍTÁSOK ÉS AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG
A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUMBAN
A Vármúzeum kiállításairól jónéhány könyvet írtak már, annak részletezésére itt nincs lehetőség, így
csak a fontosabb látványosságokat soroljuk fel név szerint:
Déli kapu, Hippolit kapu, Varkoch kapu, Földalatti építmények, Setét-kapu, Kaszárnyatermek, Aknafigyelő folyosók (Contromina), A Nagypince, Börtönkiállítás, Gergely-bástya, Kovácsok bástyája,
Dobó-bástya, Tömlöc-bástya, Föld-bástya, Panoptikum, Sándor-bástya, Zárkándy-bástya, Szép-bás-
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A Dobó István Vármúzeum kiállításai Egerben
A múzeum kiállításaival nemcsak a várban találkozhat a látogató. Egerben még az alábbi tárlatokkal
várjuk az érdeklődőket:
• Gárdonyi Géza Emlékmúzeum
• Palóc népművészeti kiállítás
• Heves megye és Eger a 18-19. században
• Telekessy patikamúzeum
Turisztikai szolgáltatások
Eger város Heves megye székhelye az északi régió legjelentősebb idegenforgalmi központja. Eger Budapest és a Balaton után hazánk leglátogatottabb idegenforgalmi városa. Ebből érzékelhető, hogy a turizmus fontos gazdasági ágazattá vált városunk életében. Eger adottságaihoz mérten teljes körű turisztikai szolgáltatást nyújt az idelátogató turistáknak. A történelmi barokk belvárosban a tájékozódást és
a Szépasszony-völgybe történő lejutást segíti az orientáló és a belvárosi térképek táblarendszere.
A gyalogos városnézésén kívül nagyon sokan veszik igénybe a közkedvelt városnéző kisvonat szolgáltatásait áprilistól - novemberig. Az ideérkező turisták információs igényeit a Tourinform Eger Iroda
várja a belváros szívében. Több információs és invítatív kiadványt jelentet meg az iroda és Eger
M.J.V. Polgármesteri Hivatala. (Egri Anzix, Éves programfüzet, Eger Leporello, Egyházi Értékek,
Eger-Hevesi Képek, Szálláshely katalógus).
A nyári főszezonban a turistákat a gazdag idegenforgalmi – kulturális programok mellett garantált
programok is várják.

Garantált programok:
• Orgonakoncert az egri Bazilikában.
• ŐRSÉGVÁLTÁS júniustól – szeptember 26-ig minden hétvégén
• Garantált idegenvezetés: június hónaptól – októberig

FELSŐTÁRKÁNY - Camping és Ifj. Tábor
NOSZVAJ - Nomád Camping
SIROK - Vár Camping
SZILVÁSVÁRAD -Hegyi Camping

SZÁLLODÁK, PANZIÓK, VENDÉGHÁZAK
Eger
Hotel Aqua, Hotel Arany Trófea, Hotel Eger & Park, Hotel Flóra, Hotel Junior, Hotel Korona, Panoráma
Hotel Eger, Hotel Romantik, Hotel Senátor-Ház, Hotel Szent István, Hotel Szent János, Imola Udvarház
Apartmanház, Arany Dió Fogadó, Atrium Apartmanház, Bacchus Panzió, Bartók Téri Panzió, Czifra Panzió,
Dudás Panzió, Éden Panzió, Fekete Holló Panzió, Fekete-Ló Fogadó, Fortuna Panzió, Freddy Panzió, Kőkút
Panzió, Kulacs Csárda-Panzió, Luna Panzió, Panoráma Panzió, Retur Panzió, Villa Citadella, Virág Panzió, Két Vándor Fogadó, Szépasszony Fogadó, Agria Apartman, Bocskai Apartman, Egri „Kata” Apartman,
Family Apartman, Havas Apartman, Leander Apartman, Mekcsey Apartmanház, Napfény Apartmanház,
Panoráma Apartman, Ráchegy Apartman, Szépasszonyvölgyi Ap., Viola Apartman, Zimmer Frei Apartman
MAGÁNSZÁLLÁSHELYEK
Abend Vendégház, Agria Vendégház, Agyagos Vendégház, Anna Vendégház, Bacchus Vendégház,
Bástya Vendégház, Borostyán Vendégház, Burg Vendégház, Castello Vendégház, Canada Vendégház,
Cecey Vendégház, Dobó Vendégház, Donát Vendégház, Eged Vendégház, Egervár Vendégház, Evelyn
Vendégház, Fodor Vendégház, Garten Vendégház, Gold Vendégház, Gömöri Vendégház, Green Park
Vendégház, Gyöngyszem Vendégház, Hangrád Vendégház, Holiday Vendégház, Hunor Vendégház,
Írisz Vendégház, Kedves Vendégház, Kertész Vendégház, Kiss Vendégház, Kisvölgy Vendégház, La
Casa Vendégház, Lukács Vendégház, Lukács Vendégház, Makó Vendégház, Manyi Vendégház, Margaréta Vendégház, Mekcsey Vendégház, Muskátli Vendégház, Napsugár Vendégház, Nárcisz Vendégház, Nosztalgia Vendégház, Pacsirta Vendégház, Pajdos Vendégház, Park Vendégház Piros Leander
Vendégh., Princess Vendégház, Ráchegy Apartman, Rózsa Vendégház, Siesta Vendégház, Szivárvány
Vendégház, Tóbiás Vendégház, Vass Vendégház, Vénusz Vendégház, Vincze Vendégház, Welcome
Vendégház, Zöld Sziget Vendégház
EGER-SZARVASKŐ - Öko-Park Panzió, Fagyöngy Vendégház, Harmatcsepp Vendégh., Villa Bikavér
EGERSZALÓK - Mesés Shiraz Hotel, Anna Panzió, Kék Laguna Apartman
FELSŐTÁRKÁNY - Park Hotel Táltos, Oázis Panzió, Szikla Fogadó
NOSZVAJ - Panoráma Hotel Noszvaj, Nomád Hotel, de la Motte Kastély, Fenyves Hotel, Hotel
Síkfőkút, Bükk Venégház, Mágnás Borok Háza, Pepsi Panzió
SZILVÁSVÁRAD - Szalajka Fogadó, Hunguest Hotel Szilvás, Lipicai Szálloda, Bükk Panzió,
Grignani Agriturismo, Hegyi Panzió, Kelebas Panzió, Vándor Vendégház, Mónika Vendégház, Sylvas
Vendégház

Vendéglátóhelyek Egerben:
Alabárdos Söröző, Arany Dió Fogadó Étterem, Arany Ororszlán Étterem, Hotel Arany Trófea Éttereme,
Bikavér Borozó, Betérő Vendéglő Söröző, Bowling Söröző, Broadway Café, Champ's Pub Étterem, Capri Pizzeria, Cherry Gösser Söröző Étterem, Colt Étterem, Dobos Cukrászda, Dorner Étterem, Efendi
Vendéglő, Eger-Pizzéria Étterem, Eger-Park Hotel Étterem, Egri Est Café, Egri Borok Gyertyás Háza,
Elefanto Étterem és Pizzéria, Express Étterem és Aranysíp Étterem, Excalibur KözépkoriLovagi Étterem,
Fehérszarvas Vadásztanya, Fekete Ló Fogadó, Flóra Étterem, Forst-Ház Étterem és Kávézó, Gösser Étterem, Grill Bár, Gyros Étterem Söröző, Harmos Cukrászda, HBH Bajor Sörház, Hippolit Klub és Étterem, Hotel Eger Drink Bár, Imola Udvarház Étterem, Imola Kávézó, István Pince és Hotel, Korona Étterem, Ködmön Csárda, Kulacs Csárda, Liget Kaszinó, Luna Drinkbár, Marján Cukrászda, McDonald's
Étterem, Minorita Borozó Étterem, Mecset Étterem, Offi Ház Hotel Étterme, Old Jack's Pub, Ódry
Cukrászda, Palacsintavár, Pallas Üzletház, Panoráma Hotel Étterem, Pizza Club, Pool Söröző Étterem,
Sárvári Cukrászda, Senátor Kávéház, Török Kávézó, Szendvicsvár, Szanftofer Vendéglő, Szépasszony
Fogadó, Talizmán-Tulipánkert Vendéglő, Várkert Étterem, Vadászkürt Étterem, Vörös Rák Étterem,
SPORT
Asztalitenisz – Hesi-Tranzit Tüzép–Áfész SC Eger
Egri Birkózók Baráti Köre
Egri Vasas Birkózó Szakosztály

TURISTASZÁLLÓK, DIÁKSZÁLLÁSHELYEK
EGER - Csilla Szálló, EKF Almagyardombi Kollégiuma, EKF "B" Épülete, EKF Érsekkerti Koll.,
EKF Leányka úti Koll., EKF Sas úti Koll., KVMg Szakisk. Koll, Szent Lőrinc Hotel, Szilágyi Gimn.
Kollégium, Tourist Motel
FELSŐTÁRKÁNY - Imókő Üdülő, Táltos Turistaszállás
NOSZVAJ - Lazít-lak Pihenőház, Fakopács Vendégház
SZARVASKŐ - IPOSZ Turistaház, Ifjúsági és Sporttábor
SZILVÁSVÁRAD - Lipicai Száll. És Tur.ház, kempingek
EGER - Autós Caraván Camping, Tulipán Kemping
EGER-SZARVASKŐ - Öko-Park Camping

ORSZÁGOS EGYÉNI ÉS CSAPAT BAJNOKSÁGOK,
DIÁK OLIMPIA 2003. ÉV EREDMÉNYEI
I. hely
Virág Lajos, Madarasi Gábor
II. hely
Csikós Gizella, Csehovics Sándor, Pócs Gergő, Szabó István, Mischinger György, Szabó István, Fónad
Dávid, Csikós Karolin, Lakatos Zoltán, Szucsik Tamás, Szanyi Mónika, Csikós Gizella.

III. hely

Szanyi Mónika, Szucsik Tamás, Szanyi Mónika, Csikós Karolin, Kun Mátyás, Csehovics Sándor,
Komáromi Ede, Csikós Karolin
Búvár és Vízisport Klub Eger
A klub létszáma 206 fő. Ebből versenyengedéllyel rendelkezők száma 57 fő. Ez a létszám a következő
évben biztos, hogy emelkedni fog és a jelentősebb városi egyesületek közé emeli klubunkat. Nagy
intenzitással foglalkoznak a versenysporttal. Új szakosztályuk alakult, a vízihoki szakosztály, mely
sportág a nemzetközi búvár sportokban egyre népszerűbb és a nemzetközi szövetség hivatalos sportja.
Az izgalmas, játékos sportág megismertetését, népszerűsítését az egri klub magára vállalta.
Egri Kispályás Labdarúgó Szövetség
Szövetségük Eger város területén közel tíz éve szervezi a kispályás bajnokságokat. Az elsősorban szabadidősportként űzött tevékenységen belül 8 bajnoki osztályt tartanak nyilván, melyekben 90 csapat
indult az elmúlt évben. Létszám tekintetében ez több mint 1300 fő igazolt kispályás labdarúgót jelent.
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A létszám alapján egész Kelet-Magyarországon csak Miskolc
és Debrecen előzi meg Egert. Az egri szövetség, – mint ahogy
az a fenti számokból is kiderül – foglalkoztatja sportágában a
legtöbb szabadidős sportolót egész Heves megyében.
Egri Városi Sportiskola
A gondolat már a 90-es évek végén felvetődött, hogy a régi,
Gerzovich József és Jávori József által fémjelzett sportiskolai
rendszert újra kellene indítani Egerben. Az új rendszer kialakításában jelentős érdemeket szerzett Gallovits László, aki az
iskola újraalapításának egyik elindítója volt az önkormányzatnál. Hosszas előkészítő munka után 2001-ben a fentebb írott néven megalakult az egri utánpótlás sport céljait szolgáló sportiskola. Az alapításkor az önkormányzat közgyűlése úgy döntött, hogy
az alábbi szakosztályokat hozza létre, melyeknek egy-egy szakági vezető áll az élén. A sportiskolával
együttműködő városi sportegyesületek: az Egri Vasas SE, az Agria RC, az SHS-Eger SE és a VitaiEger
Fekete Sasok. A célok megvalósítása során a sportiskola vezetése nagy hangsúlyt fektet a szervezett,
ellenőrzött keretek között történő élsport utánpótlás nevelésre. A sportolók heti 3-7 edzéssel készülnek
a versenyekre. Az eredmények értékelésénél elsősorban az adott sportág országos bajnokságain nyújtott
teljesítményeket veszik figyelembe.
Egri Vasas SE Judo Szakoszálya
Az Egri Vasas SE Judo Szakosztályában közel 80 gyerek sportol, négy edző irányításával. Horváth
Tamás a versenyzőket készíti fel. Cs. Németh Péter Egerbocson 2003-ban indított kezdő csoportot.
Az edzések a Kemény Ferenc Sportcsarnok galériáján folynak.
Egri Polgári Lövészegylet
Az Egri Polgári Lövészegyletet német mintára – mint az a levéltári dokumentumokból megállapítható
– 1763-ban alapították, mai megfogalmazásban polgári, civil kezdeményezésként. A "Városi Lövölde"
az első, a mai sportok körében is használt sportlétesítménynek tekinthető, amit már az akkori tagok is
a céllövészet gyakorlása, céllövő versenyek szervezése mellett a társasági élet színtereként is használták.
A különféle történelmi és társadalmi változások ellenére a fennállás folytonossága napjainkig nyomon követhető, ezért természetesen a 2003-as esztendő az Egylet fennállásának 240 éves évfordulója
jegyében telt el. A legméltóbb ünneplés persze a versenyek rendezése, versenyeken való részvétel, a
sportbaráti kapcsolatok ápolása, amiben nem is volt hiba, hiszen 14 versenyt rendeztünk a Legányi
úti lőtéren, és több mint 35 versenyre jutottak el a versenyzőik. Ezek során 59 alkalommal a dobogó
legfelső fokára állhattak és 34 második, 42 harmadik helyezést értek el. Egyletük versenyein 15 versenyszámban mintegy 600 fő nevezését regisztrálhatták.
Elismerésre méltó eredményt ért el Batki György, aki különböző rangú hazai és nemzetközi szituációs
lövész versenyeken a dobogó minden fokán állhatott. Bónusz György és Dr. Kovács József a sok neves
versenyzőt felvonultató Takács Károly Vándorkupán elért III. helyezésük, míg Nemesi Zsolt a Nyári
Budapest Bajnokságon, EB válogató versenyen - ahol mint válogatott kerettag vett részt - elért harmadik
helyezése kiemelendő. Az ifjabbak közül jól szerepelt Balogh Katalin, aki ifjúsági versenyzőként az Országos Diákolimpián II. helyezést, az Utánpótlás Kupán III. helyezést ért el és Vasas Gábor, aki szintén az
Országos Diákolimpián lett kategóriájában bronzérem tulajdonosa, a győztes megyei csapat tagja.
Oyama Karate Kyokushin
Az Oyama Karate Kyokushin Hungary 1998-ban alakult, miután az addig egységes kyokushin karate
szervezet különálló szervezeti ágakra bomlott a stílusalapító Mas. Oyama halálát követően. A törést követően újonnan megalapított egyesület azonban hamar talpra állt és bebizonyította, hogy hazánk egyik
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legerősebb csapata jött létre általa. Az országos tagság jelenleg mintegy 1000 főt számlál, melyből az egri
klubban 150 fő sportol. Eredményeik itthon és külföldön egyaránt magukért beszélnek. Gyermek, junior,
ifjúsági, serdülő és felnőtt korcsoportos versenyzőik is rendre a dobogós helyezéseket érnek el.
Egri Repülő Klub
Az Egri Repülőklub a megyeszékhely legnagyobb hagyománnyal rendelkező egyesületeinek sorába tartozik. Első repüléseit még saját repülőtér nélkül végezte különböző, Egerhez közeli területeken. Ez a helyzet
1957-ben változott meg, amióta a Maklári Repülőtéren felépült a klub hangárja, amely jelenleg is otthont
ad az egyesületnek. Az elmúlt csaknem fél évszázad alatt az egyesület sportolói számos szép sport sikert
értek el. Az egyesület pilótái közül igen sokan megszerezték az ezüst-, arany-, gyémántkoszorús teljesítményjelvényt, és vettek részt országos, sőt nemzetközi versenyeken.
Agria Röplabda Klub
2003. január l-étől Vincze Tamás irányításával folytatódott az NB I-es röplabda bajnokság, ahol az
AGRIA RC teljesítve az elvárásokat, simán bent maradt az NB I-ben. A bajnokság végén a 6. helyen zárt
a csapat a 2002/2003-as bajnoki évet.
Az AGRIA RC junior gárdája az NB 1. bajnokságban a 3. helyen végzett. A 2002/2003 évben a serdülő,
az ifjúsági és gyermek csapatok indítása is kötelező volt, ahol csapataik az Egri Városi Sportiskola támogatásával vettek részt. Különösen az Országos Gyermek Bajnokságban szereplő csapat tett ki magáért,
akik Molnár Endre irányításával a 8. helyet szerezték meg. A 2003/2004. évi bajnokságra való felkészülés
2003 augusztusában kezdődött Vincze Tamás irányításával. Igen komoly munkát végzett a felnőtt és a
junior csapat is az alapozási időszak alatt, melynek végén 20-25 fős keret alakult ki.
Egri Vitézlő Oskola és Hagyományőrző Sportegyesület
Az Egri Vitézlő Oskola 1996 őszén alakult a törökkori katonai hagyományok felélesztésére. Az egyesület
az Eger Vára Barátainak Köre ifjúsági tagozatként a Dobó István Vármúzeumban működik. 2001-től
tagja a Magyar Huszár-és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek.
Az egyesület 2003-ban a katonai hagyományőrző egyesületek egri seregszemléjén első helyezést ért el.
A csapat eddigi legnagyobb sportteljesítménye a Rákóczi-szabadságharc kitörésének 300. évfordulójára
szervezett lovas-expedíció volt. A Bakonyi Poroszkálók túraklub és a Vitézlő Oskola tagjaiból álló expedíció kiindulópontja az egri vár palotaudvara, célállomása pedig Rodostó volt. Bóta András (kisérőkocsi),
Csepin Péter, Gere Zoltán és Szremkó Zoltán a Magyarországon, Szerbián, Bulgárián és Törökországon
át vezető (oda és vissza összesen) 3141 km-ese!) utat 79 nap alatt, váltatlan lovakkal és korhű (XVIII.
századi) felszereléssel tette meg.
Egri Testedző Klub
Magas szintű szakmai munka folyik három szakágban: tájfutás, atlétika, természetjárás.
Egri Nyomda SE Teke Szakosztálya
A szakosztály az NB Il. keleti csoportjában szerepel. 15 sportoló vesz részt az edzéseken, 10 fő alkotja
az első csapat keretét. Csapatuk a 2002/2003. évi bajnokságban a 8. helyet érte el. Hazai pályán fontos
pontokat vesztettek, 1-2 fával kaptak ki kétszer is. Tartalékcsapatuk a gyöngyösi városi bajnokságon 4.
helyet ért el. A különböző egyéb versenyeken is eredményesen szerepeltek:
FLAXON Eger Városi Úszóklub
Amennyiben a póló az egyik legpatinásabb sportág Egerben, akkor az úszás a másik. Sorrend felállítása
nélkül az úszó sport kialakulása is a múlt század elejére tehető. Köszönhető ez elsősorban az egri termálvíznek, amelynek jótékony hatását a középkorban itt tartózkodó törökök ismerték fel elsőként. Az akkori
mocsaras terület, melegvizű forrásaira épült az első uszoda. A XX. századi egri úszó sport is a Bárány
uszodában kezdte meg sikeres menetelését. Szigritz Géza, Bakó Jenő, Kádas Géza, Válent Gyula, Katona
József, Gyergyák Magdolna, Lázár Eszter, Fodor Ágnes, Vermes Albán, és még sokáig lehetne folytatni a

névsort akik az egri versenyúszás hírvivői voltak.
A 2003-as bajnoki szezonban Flaskay Mihály, Ficsor Adrienn, Mutina Ágnes, Petrovai Panna, Rácz
Ákos, Menner Nóra, Vass Péter, Szuromi Ádám, Gledura Bianka, Barta Nikolett, Jankó Gergely, Hegedűs Ágnes, Fekete Krisztina, és Vályi Fanni együttesen 62 felnőtt, ifjúsági, serdülő és gyermek OB döntős
helyezést értek el, amelyekből 27 db érem - 10 arany, 9 ezüst, 8 bronz - született. A 2003. évi felnőtt
Világbajnokság 50 m-es mellúszó döntőjében valamint az UNIVERSIADE-n Flaskay Mihály egyaránt
bronzérmet szerzett. Az említett kimagasló eredmények egy nagyon következetes munka gyümölcsei.
Amennyiben a tárgyi, anyagi feltételek továbbra is rendelkezésére állnak a klub számára, belátható időn
belül újra - a nagy elődökhöz méltó - kimagasló egri úszó sikereknek örülhet a sportszerető lakosság.
Egri Senior Úszóklub
A klub 1992-ben közhasznú társadalmi szervezetként alakult meg. Az alapító tagok közül sokan már a megalakulás előtt is alkalmanként részt vettek nemzetközi és hazai rendezésű senior úszóversenyeken. A versenyeken való indulás költségeit nagy részt a tagok ﬁzetik, az egyesület csupán a váltók nevezési díjait ﬁzeti.
A hivatalos versenynaptár szerint az elmúlt évben 16 versenyt rendeztek, amelyek közül az Egri Senior Úszó
Klub tagjai 13 eseményen vettek részt. Ezen versenyek nagy része nemzetközi emlékverseny, amelyeket a
rendező klub egyik elhunyt híres úszójáról neveztek el. A klub legjelentősebb versenyrendezése az ősszel megrendezett 6.Bitskey Aladár Senior Úszó Emlékverseny volt, melyen tiszteletét tették Csikány József, Fábián
Béla, Márton István és Smerda Rudolf Európa-bajnokok is. Az esemény abszolút győztese az egri Fábián Béla
lett. Az egri versenyt megelőzően tavasszal a Hajdúszoboszlón megrendezett Jenei Imre emlékversenyen a
legeredményesebb csapat címet hozhatták el. A klub tagjai a Balatoni Öbölátúszáson is részt vettek.
ZF Hungária Egri Vízilabda Klub
A klub Eger város egyik legpatinásabb - több mint 90 éves múltra visszatekintő - sportegyesülete. A jogelőd 1911-ben alakult és 1912ben lejátszották az első "vízipóló" mérkőzést is. Az egri vízilabdázók MESE
néven már 1924-ben vidékbajnoki címet szereztek. 1925-ben Bárány István építészmérnök tervei alapján
felépült a mai, Petőﬁ téren található 50 m-es sportuszoda. A létesítmény az akkori léptékkel mérve európai színvonalú volt. A Klub két alkalommal is az OB 1. harmadik helyén végzett, 1972-ben pedig Magyar
Kupa győztes címet szereztek. Az egri vízilabdasport olyan nagy egyéniségeket nevelt ki, mint Dr. Mezei
István, Pók Pál, Szabó Aladár, Pócsik Dénes, Bodnár András, Hevesi István, Ambrus Miklós, Biros
Péter, Madaras Norbert, akik között olimpiai, Európa-, és Világbajnokok találhatók. Az 1980-as évek
elején meghonosodott női szakágban is világbajnokokkal büszkélkedhet Eger. Az első világbajnoki címet
szerzett csapatban szerepelt Rafael Irén, Szép Brigitta és Szremkó Krisztina. Ugyancsak a felsoroláshoz
kívánkozik, hogy a klub sportolói nemcsak a pólóban, hanem a tanulásban is jeleskednek. Példa erre, a
Főiskolai Világbajnokságokon (UNIVERSIADE) részt vett egriek névsora: Dr. Áncsán András, Petik
Attila, Tóth Kálmán, Bánhidy Attila és a legutóbb győztes címet szerzett Jászberényi Gábor. Jelenleg a
klub mintegy 120 igazolt sportolóval rendelkezik. Női és férﬁ szakágban, felnőtt és utánpótlás korosztályban 9 csapattal vesz részt az országos bajnoki küzdelmekben. Az országosan is híres utánpótlás-nevelő
munkát dicséri a fentebb említetteken kívűl Hegedűs Gábor, Bálint Gergő, Szabolcsi Dóra, Molnár
Attila, Kovács Gergő, Petrovai Márton és Kovács Gábor, akik tagjai a nemzeti utánpótlásválogatott kereteknek. Az 1998/99-es bajnoki évadban a klub a Len Kupán a negyeddöntőig jutott. 2004-ben a Magyar
Kupa 2.helyét sikerült megszerezniük. A klub a megyei szövetséggel közösen három - hagyományos nagy
nemzetközi tornát rendez nyaranként, amelyekre a világ minden földrészéről(!) érkeznek csapatok. Eger
és az egri póló hírnevét nemcsak a bor, a vár és egyéb kulturális emlékeink, hanem sportmúzeumban
összegyűjtött relikviák, és a tornákon résztvevő külföldi csapatok is messzire repítik.

Úszás – vízilabda,
Sportmúzeum
NÉGYSZERES JUBILEUM
Többszörösen is jubileumi esztendő volt 2003-as év a Heves
megyei úszó és vízilabda sportban. Százharminc évvel ezelőtt
1873ban alakult meg az Egri
Torna Egylet (ETE), amely
lerakta alapjait az egri vizes
sportágaknak. Az 19l3-as évben, 90 éve rendezték meg az
első úszó versenyt és vízi labda
mérkőzést a megyeszékhelyen.
Az 1943-as év a szövetségi
munkában jelent jubileumot,
ekkor kezdte meg működését az Észak-magyarországi, ezen belül a Mátra-aljai kerületi szövetség.
A közelmúltból az 1993-as év emelkedik ki, mivel éppen 10 éve nyílt meg Egerben a Heves Megyei
Sportmúzeum. A Heves Megyei Úszó és Vízilabda Szövetség a 2003-as versenyprogramot a fenti jubileumi események jegyében rendezte meg.
EURÓPA-CSÚCS A BITSKEYBEN
Dr. Bitskey István - Bitskey Aladár ﬁa - szívhez szóló megnyitóbeszéde után 5 nemzet 23 egyesületének 284 senior versenyzője 24 versenyszámban állt rajthoz Egerben, a VI. Bitskey Aladár nemzetközi
senior emlékversenyen.
NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TORNÁK
26. dr. Ringelhann György serdülő emléktorna
Végeredmény: 1. Kassa, 2. ZF Hungária-Egri VK, 3. Vasas, 4. Pozsony, 5-6. Moszkva 1., II. A legjobb
kapus: Babusa Marek Kassa), a legjobb mezőny játékos: Lukas Korice (Kassa). A gólkirály: Molnár Attila
(Eger).
III. Baranyai György ifjúsági emléktorna
Végeredmény: 1. Szentes, 2. Eger "A", 3. Vasas, 4. Eger "B", 5. Kassa, 6. Pozsony. A legjobb kapus: Szenes
Gergő (Vasas), a legjobb mezőny játékos: Somogyi Balázs (Szentes). A gólkirály: Bálint Gergő (Eger).
A II. Rüll Csaba nemzetközi gyermek emléktorna
Végeredmény: 1. Szentes, 2. Kassa, 3. ZF HUngária-Egri VK ﬁú, 4. Csongrád, 5. Katar, 6. ZF Hungária-Egri VK leány, 7. VAKESZ, 8. Püspökiadány. Különdijasok, legjobb mezőny játékos: Nagy Richárd
(Eger), a legjobb kapus: Hasan Hamadi (Katar). A gólkirály: Rácz Norbert (Szentes).
II. Mátra-kupa meghívásos torna, Gyöngyös
Végeredmény: 1. Gyöngyösi Alligátorok (edző: Kertes János) 6 pont, 2. Nyírség VSE 4,3. Soproni SE
2, 4. Vasi Aligátorok O.
Különdijasok, legjobb mezőny játékos: Varga Imre (Sopron); legjobb kapus: Veres Zoltán (Gyöngyös). A
gólkirály: Bátori Kristóf (Gyöngyös).
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8) Milyen kulturális kínálat jellemző a városra és környékére? Milyen kulturális fesztiválokat, kiállításokat,
találkozókat, rendezvényeket és sporteseményeket rendeznek meg rendszeres időközönként a városban?
JANUÁR
Eger városa az új esztendőt hagyományosan két Újévi koncerttel köszönti a Gárdonyi Géza Színházban.
A hónap közepén három napos Szőlészeti Borászati Továbbképző Konferenciát tartanak Egerben
a szakemberek. A bükkaljai, az egri, a mátraaljai és a Tokaj-hegyaljai szőlőtermelőknek, borászoknak
szervezett konferenciát azzal a céllal szervezik meg, hogy a gyakorlati életben előforduló kérdésekre,
gondokra közösen válaszokat találjanak, és a tapasztalatokat megvitassák. Az előadásokat a szőlészet
és a borászat kiváló szakemberei tartják, akik az ország különböző bortermelő vidékeiről érkeznek,
sőt külföldi szakembert is üdvözölhetnek az előadók között. Az elméleti előadásokat a gyakorlat teszi
teljessé: a metszés, a talajművelés és a borkészítés technológiája is szerepel a programok között.
Az ötágú síp üzenete egy megyei verseny, ahol 13-15 éves általános iskolások és kisgimnazisták XX.
századi határainkon inneni és túli magyar költők verseit mutatják be. A három nap során a felvidéki,
erdélyi, vajdasági, kárpátaljai és délvidéki diákok személyes jelenlétükkel is megerősítik a magyarság
határokon átívelő egységességét. A program a határmenti és határokon átnyúló civil kapcsolatok ápolását szolgálja.
A Magyar Kultúra Napján kerül átadásra hagyományosan az előző évben kiírt irodalmi pályázat
nyerteseinek díjai több kategóriában. Ez a nap az egész városban a kultúra jegyében telik, amelynek
csúcsa az Ünnepi Hangverseny, ahol az Egri Szimfonikus Zenekar közreműködik.
FEBRUÁR
Az Eszterházy Károly Főiskola diákjai vidám Farsangi télbúcsúztatót rendeznek a hónap végén. Maskarás felvonulással, bábégetéssel, kiállítással és farsangi táncházzal búcsúztatják a telet a Líceumban.
A farsangi mulatságoknak igazán nagy hagyományai a kistérségi településeken vannak.
Minden év februárjában kerül megrendezésre a Sportolók Bálja, ahol a sportolók, sportvezetők elismerésére 21 kategóriában év sportolója díjakat adnak át.
A hónap végén két alkalommal kerül megrendezésre az Ismeretterjesztő Ifjúsági Hangversenysorozat Általános és Középiskolások számára az Egri Szimfonikus Zenekar közreműködésével.
A Történelmi játszóház a magyar történelem csomópontjaihoz kötődve, a játszóház eszközeivel dolgozza fel a választott korszakot. A játékban az ismeretközlés, a dramatikus játék, az egyéni és csoportos munka, a kézműves foglalkozás,
a zene és a tánc módszereivel találkozhatnak a kicsik és a kicsit nagyobbak a
Forrásban.
MÁRCIUS
A március hónap Egerben egyet jelent az Egri Tavaszi Fesztivállal.
A Budapesti Tavaszi Fesztivál már sikeres összművészeti fesztiválként került
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megrendezésre évről évre. Eger
stratégiai tervében kiemelt szerepet szántak a turisztikai célú
fejlesztéseknek, az idegenforgalmi ágazat fellendítésének.
A város ágazatáért felelős szakemberek felismerték a műemléki környezet által kínált lehetőségeket, így rövid idő alatt
kialakult az a programkínálat,
amely – a történelmi, műemléki
helyszínekre építve – a legszélesebb közönségigényt próbálta
kielégíteni. A fesztivál rendezési jogát 2000. júniusában 10. vidéki helyszínként nyerte el a város,
miután a Budapesti Fesztiválközpont Kht. Idegenforgalmi Bizottsága – valamint annak Művészeti
Tanácsa – jóváhagyta Eger város jelentkezését a nagyszabású rendezvénysorozathoz. A fesztivál jogcím
a program minőségén és annak tartalmán múlik. A Tavaszi Fesztivál „reprezentációs összművészeti
fesztivál”. Reprezentációs, mert egy adott művészeti állapotot (a jelent) rögzíti. Összművészeti, mivel
a művészeti ágazatok szép számban képviseltetik magukat (népzene, balett, opera stb.); mindezeken
felül pedig intertextuális, mert turisztikai projektként nyelvi akadályok nélküliek a programok.
A fesztivál koncepciója
Bár a tavaszi fesztivál egésze országosan a komolyzenére helyezi a hangsúlyt, Egerben a színházi előadásoké a főszerep. Minden évben ebben az időszakban új stúdió- és új nagyszínpadi produkcióval
jelentkezik a színház, valamint 2 évente az országban egyedülállóan monodráma fesztivált szervez.
2005-től a Kortárs Bábművészeti Fesztivállal bővül a színházi kínálat palettája. A Krea-team gyermek színjátszók országos találkozója az alapfokú művészeti iskolák részére biztosít bemutatkozási
lehetőséget. A Művészetek Házában irodalmi és önálló előadói estekre kerül sor a kávéházi program
keretében. A koncepció részeként a Fesztivál Balett minden évben új bemutatóval jelentkezik. A zenei
palettán a jazz napok és a záró eseményt jelentő komolyzenei koncert a meghatározó. A kiállítások
tekintetében a kinetikus művészeteké a hangsúlyos szerep, amelyet a Nemzetközi Fényszimpózium
keretében rendeznek meg. A Színházi Világnap a színházszerető közönségnek és a színházcsinálóknak egyaránt komoly ünnep. A szervezők igyekeznek a nap köré olyan rendezvényeket szervezni, mely
az ünnep alkalmából határozottan ráirányítja a ﬁgyelmet a színházra, mindennapi életünk, kultúránk
fontos részére.
ÁPRILIS
Az évad az évadban rendezvénysorozat seregszemléje az évad során bemutatott színházi előadásoknak a
programban nem csak a gárdonyi géza színház produkciói láthatók, hanem a harlekin bábszínházé is.
A Miénk a tér rendezvény 1993 óta kerül megrendezésre. A város és a megye iskoláiban márciusban
megrendezik az iskolai, települési fesztiválokat, ahol kiválasztják a legszínvonalasabb produkciókat,
amelyeket a Miénk a tér-re neveznek. A művészeti fesztiválra olyan produkciók jutnak el, amelyek

szakmailag előkészítettek. Az évek során folyamatosan bővül a fellépni kívánók száma és színesedik
a műfaji paletta is. A kategóriák között szerepel a dramatikus, játék, hangszeres zene, énekkar, mozgásművészet stb. A rendezvényen több, mint ezer gyermek mutatkozott eddig be közel száz produkcióban. A gyerekek a megye 15 településről és az egri iskolákból érkeznek. A program megálmodóinak
célja, hogy a gyerekeket ráébresszék: a különböző művészeti ágak művelése örömet ad, lelkükhöz szól,
képes beszéd lehet az emberek, a gyerekek között, tiszteletet ébreszthet egymás iránt.
A Szarvasűzők egy főiskolai és egyetemista diákok közreműködésével 1990 óta folyamatosan megrendezésre kerülő futóverseny. A start a Líceumtól indul, és váltófutással Miskolcig jutnak a versenyzők. A versenyen 100 csapat, csapatonként 12 fővel vesz részt.
Az útvonal végig aszfaltozott utakon halad, hogy a versenyt sáros, esős idő esetén is meg lehessen rendezni.
A 75 km útvonal különböző nehézségű (rövid-hosszú, könnyű-nehéz szintű) szakaszokból áll, így mindenki találhat felkészültségének megfelelő távot. A verseny összesen 12 szakaszból áll, három újraindítási
ponttal. Az útvonal: Eger - Felnémet - Szarvaskő - Mónosbél - Bélapátfalva – Szilvásvárad - Kalapati pihenő
- Olaszkapu – Nagymező - Jávorkút - Létrástető - Savós völgy - Lillafüred irányában jut el a Királyasztalhoz.
A befutó a Miskolci Egyetem sportpályájának 400 méteres futókörén van.
MÁJUS
A Palóc Pünkösdi Fesztivál célja a pünkösd szent és profán ünnepköréből a magyar és a sajátosan
palóc népművészeti elemeket tartalmazó programok megrendezése a gyermek és ifjúsági korosztály
bevonásának biztosításával. A fesztiválon résztvevők a történelmi Magyarország palóc tájairól, illetve
az Egri történelmi Főegyházmegye területéről érkeznek: népművészek, valamint működő együttesek.
A négy napos rendezvény programjai között szerepelnek kiállítások, hangversenyek, hagyományőrző
előadások, népzenei bemutatók, valamint kapcsolódó népszerű szabadidős programok. A népművészet
értékeit a nagyközönség körében - a fesztiválprogramban
sajátos vonzerőt jelentő - a palóc ételek és a tájjellegű borok
biztosítják.
Az Egri Bikavér Konferencia
a szakmai és az érdeklődő nagyközönség számára teremt lehetőséget arra, hogy ﬁgyelemmel
kísérhesse hazánk legkedveltebb
vörösborának az Egri Bikavérnek a fejlődését. A konferencián
neves hazai és nemzetközi szaktekintélyek tartanak előadást.
A rendezvényt ismeretterjesztő
és turisztikai programok kísérik, mint például az Egri Bikavér Barokk Vacsora Est, az Egri
Bikavér Borgasztronómiai Bemutató, illetve az Egri muzeális nagy borok kóstolója.
Az Országos Ifjúsági Szólótáncverseny 15-18 éves tehetséges néptáncosoknak szóló verseny. Az ország különböző területeiről érkező táncosok elődöntőn vesznek részt. Az egri döntőn a legügyesebbek
mutatkozhatnak be fiú szóló és páros kategóriákban. A versenyen kötelező és szabadon választott táncokat mutatnak be szakmai zsűri előtt. A verseny az “Ezüstpitykés táncos”, illetve a “Gyöngygalléros
táncos” címért folyik. A versenyt gálaműsor zárja, ahol a legjobbak lépnek fel.

A Múzeumi Világnap a múzeumok ünnepe az egész világon. A programok szervezésében a Dobó
István Vármúzeum évek óta nagy sikerrel vesz részt Egerben ezen a napon ingyenesen látogatható
kiállításokkal, rendhagyó tárlatvezetésekkel és főleg gyerekeknek szóló programokkal várják az érdeklődőket.
A városi Gyermeknapi Majális helyszíne Egerben az Érsekkert, ahol a közel három hektárnyi zöldfelületen a tízezernél is több látogató kellemesen töltheti napját. Az egész napos program gerincét a
szabadtéri színpadi műsorok alkotják gyermekszínházi, báb- és bohócműsorokkal. A gyerekek és szüleik különböző játékkészítési fortélyokat tanulhatnak és sportos ügyességi játékokon vehetnek részt.
Minden alkalommal egy-egy egri és kistérségi amatőr gyermekcsoport is kap bemutatkozási lehetőséget a nagyszínpadon.
A május az Országos Diákolimpia döntőivel telik: egyrészt a ﬁú kosárlabdaversenyen, másrészt a
játékos sportvetélkedők országos döntőjében vehetnek részt a sportoló ﬁatalok.
JÚNIUS
Június elején kezdődik és július közepéig tart az Agria Nyári Játékok rendezvénysorozat. Az Agria
Játékok elődjét 1975-ben rendezték meg először, majd később már hagyománnyá váló igényes rendezvénysorozat sok ezer ember számára önfeledt szórakozást nyújtott. 1985-től a Gárdonyi Géza Színház
vette át a nyári játékok irányítását. A színpad a Várból a Líceum udvarárára tevődött át. Az utóbbi
években három helyszínen kerültek megrendezésre az önfeledt szórakozást nyújtó előadások.
Az Agria Játékoknak évtizedeken át egyedül a Líceum udvara adott otthont, majd 2001-ben a város
több pontját is sikerült bevonni, így a Kis Dobó téren, illetve az Érsekkertben is zajlottak bemutatók.
Mindhárom helyszínen teltház előtt játsszák az előadásokat, az egriek és idelátogató turisták örömmel
fogadják a kezdeményezést.
A programban három helyszínen három különböző előadást láthatnak a színházbarátok: az Érsekkertben gyermekdarabot, a Kis Dobó téren a könnyű műfaj, azaz egy reneszánsz zenés komédia kap
helyet, míg a Líceum udvaron nagyszínpadi produkciót mutatnak be pl. musical. A gyermekeknek szóló
előadás időpontja közel esik az iskola végéhez és az osztálykirándulások időszakához. Mindehhez a
természetben játszódó előadás különleges élményt nyújt a ﬁataloknak. A Kis Dobó téren, a belváros
szívében, már a próbákat is nagy érdeklődés kíséri, könnyű nyári estéken, a tér kávéházainak teraszán
ülve pedig varázslatot jelent a szabadtéri színház. Mint ahogy a hagyományos Líceum udvarbéli bemutató is, amit a csillagos ég alatt, történelmi falak között élvezhet a közönség.
Az előadásokat évente közel 11 ezer látogató tekinti meg.
Hagyományosan június elején rendezik meg az Ünnepi Könyvhetet. Ezen a héten a város főterén
sátrakat húznak fel, ahol a legfrissebb és legkedveltebb könyveket vásárolhatják meg a könyvbarátok.
A program nem csak a könyvek materiális jelenlétéről szól: a színpadon előadásokat hallhatnak és a
könyvet, irodalmat, az olvasás szépségét ünneplik – nem csak Egerben.
A Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál kétévente kerül megrendezésre, június végén, és több helyszínen zajlik: a Dobó téren kezdődik, folytatódik a várban és a Stadion gyepszőnyegén zárul. A fesztivál fúvószenekarok találkozója, ahol a hagyományos koncerteken túl, opera-részleteket, könnyűzenei
turmixokat hallgathat a katonazene több ezer szerelmese. A program nem csak a fülnek kedves: gyepshow és tűzijáték is színesíti a fesztivált.
Eger történelmi jelentőségét senki sem vitatja, de ahhoz, hogy az emlékek ne halványodjanak, illetve az
ide látogató turisták is tudomást szerezzenek róla az Egri Vitézlő Oskola bemutatói járulnak hozzá.
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Az Egri Vitézlő Oskola Hagyományőrző és Sport Közhasznú Egyesület 1996 őszén alakult a törökkori
katonai hagyományok felélesztésére. Az egyesület az Eger Vára Barátainak Köre ifjúsági tagozatként a
Dobó István Vármúzeumban működik. 2001-től tagja a Magyar Huszár-és Katonai Hagyományőrző
Szövetségnek.
Az egyesület a bemutatók kidolgozásánál nagy hangsúlyt fektet a hitelességre és a biztonságra.
A bemutatókon használt ruhák és fegyverek XVI. századi minták alapján készültek. A fegyverkezeléshez szükséges ismeretek és készségek elsajátítása hetente elméleti, valamint – szakedzők irányításával
– gyakorlati (vívó, íjász) foglalkozások keretében történnek. A befogadó intézmény (a vármúzeum)
adottságai miatt a csapat elsősorban gyalogos harcászattal foglalkozik. A technikai lehetőségek szabta
határok között (pl.: korhű feketelőporos fegyverek hiánya, illetve legális használatuk körülményes
volta) igyekszenek rekonstruálni a magyar (hajdú), illetve a török (janicsár) gyalogság harcmodorát,
fegyverhasználatát.
A Vitézlő Oskola évente 70-80 bemutatót tart. A Gárdonyi Géza Színház felkérésére az 1998-as és
2004-es nyári játékokon az Egri Csillagok című zenés produkció haditorna jeleneteit az egyesület
tagjai adták elő. Rendszeresen szerepel a Huszárszövetség jelentősebb rendezvényein és házigazdakén
folyamatosan jelen van a vármúzeum rendezésében nyaranta zajló Végvári Vigasságokon is, melyen
2002-ben a vár 1552-es ostromának 450. évfordulója tiszteletére „Ostromjáték” címmel egy több mint
70 főt megmozgató, dramatizált hadijátékot adott elő. A csapat 2003-ban a katonai hagyományőrző
egyesületek egri seregszemléjén első helyezést ért el. Az egyesület tagjaiból alakult a Dobó István Vármúzeum díszőrsége, melyet 2003 óta nyaranta láthat a várba látogató közönség.
Egész nyáron a Dobó téren korabeli ruhákban, rövid történetekkel, látványos bemutatókkal idézik fel a XVI. századi életet és jeleneteket az
oskola tagjai.
Európában nagyon sok helyen találkozhatunk díszőrséggel erődökben, emlékhelyeknél. Magyarországon korhű ruhában, rendszeresen
felálló díszőrség az utóbbi évtizedekben nem volt. Az egri vár az
1552-es hősies védelem révén ma nemzeti emlékhely, ahol különösen
fontos a hagyományőrzés. A díszőrség ruházata a 16. századi végvári
katonai viselet rekonstrukciója. A felvezető tiszt rákfarkas sisakot,
kacagányt, hadnagyi buzogányt és tiszti szablyát is visel. A pihenő
őrök korhű sátorban tartózkodnak, cserépedényekből fa evőeszközökkel étkeznek és korabeli kocka- és malomjátékkal múlatják az
időt a következő váltásig. A 16. századi magyar katonai alakiságra
vonatkozó adat nem maradt fenn, így a váltás koreográﬁája a 1819. századi vezényszavakra, mozdulatokra épül, melyet dobszó kísér.
Díszőrséget a nyári hónapokban, hétvégéken láthatnak Egerben. Az
őrség három ponton áll: a Hősök terménél, a Setét-kapunál (ma ez a Kazamata bejárata) és a Varkoch
kapunál. Őrségváltás minden egész órában van, melyet napi egy alkalommal ágyúlövés kísér.
Egy kellemes nyárestén Egerben sokan ülnek le a Kis Dobó tér valamelyik teraszára elkölteni egy
kellemes vacsorát. A vacsora gasztronómiai örömeit, a ﬁnom ételek és borok, élő zenés esték teszik
teljessé.
Szent Iván éjjelén sokan virrasztanak, más-más programmal múlatva az időt: van, aki a múzeumok
hosszú éjszakáját kihasználva a vármúzeumban, kiállításokon, ﬁlmvetítéseken, illetve zenei programokon vesz részt.
A Maratoni Folk Hétvégét 2004-ig az Egri Tavaszi Fesztivál programjai között lehetett megtalálni,

72

de a rendezvény sikere olyan nagy, hogy kinőtte magát a Fesztiválból. Így külön álló, önálló rendezvényként júniusban valósítják meg a szervezők a péntektől vasárnapig tartó, folyamatos zenés-táncos
rendezvényt.
JÚLIUS
Július első szombatján egész napos Strandfesztiválon vehetnek részt a fürdés szerelmesei. Napközben
szépségverseny, ügyességi vetélkedők zajlanak, este pedig beindul a koncertőrület, ahová mindig az ország
legkeresettebb énekeseit hívják meg a szervezők. A fiatalok körében nagyon kedvelt rendezvényen több ezren
vesznek részt.
Július első vasárnapjának estéjén a Kis Dobó tér zsúfolásig megtelik a komolyzene kedvelőivel. Ilyenkor
rendezik meg hagyományosan a Strauss estet az Egri Szimfonikus Zenekar közreműködésével, ahol rendszerint operett és vígopera részleteket hallgathatnak a nézőtéren, illetve vendéglátóegységek teraszain helyet
foglalók.
Az Egri Bikavér Ünnepe Szent Donát napján a bor és a gasztronómia jegyében zajlik július második
hétvégéjén. A programot először 1996-ban rendezték meg és sikere azóta is töretlen. A rendezvény
keretében kerül sor az Eger Szőlő Borkultúrájáért érem, az „Év Egri Szőlőtermelője”, az „Év Egri Bortermelője” valamint az „Év Borgasztronómusa” díjak átadására.
A Dobó téren sátrakban 30 egri borászat kínálja Egri Bikavérét 15 neves egri étteremmel közösen,
amelyek egy-egy Egri Bikavérhez készítenek harmonikus egri ételajánlatot. A kulturált borfogyasztást a borgasztronómia legigényesebb
megjelenítésével teszik a borászok és az éttermek, ezzel is bizonyítva
az Egri Bikavér sokszínűségét, de mégis egységes íz-harmóniáját.
Az illatok és ízek élvezetét színvonalas kulturális programok teszik
teljessé. A programok közül kiemelkedik vasárnap a Szt. Donát szobornál tartott ünnepség, ahol a termelők a bő szüret reményében teszik tiszteletüket.
A Líceum udvarán a hónap elején egy hétig zenés színházi esték
elevenednek meg. 2004-ben a Jézus krisztus szupersztár c. musicalt
nézhették meg a színházszeretők.
Júliusban tíz napig Végvári Vigasságok, történelmi fesztivál zajlik
az Egri várban. A vigasságok 1995 óta kerül megrendezésre. A program öt fő részből áll:
Katonai hagyományőrző csoportok találkozója és versenye. Több tucat
haditorna klub tart egy koreografált bemutatót és öt versenyszámban mérik össze erejüket, ügyességüket, melyet szakemberekből álló zsűri bírál el. A versenyen való
részvétel a csoport szakmai fejlődését is segíti. Ez az országban a gyalogos hagyományőrzők számára
rendezett legnagyobb szabású verseny, ahol a történelem egy-egy korszakát ápoló csapatok, egyesületek az idegenforgalomnak is megmutathatják magukat. (2004-ben 11.000 adag, Guinness-rekord
mennyiségű gulyát főzött meg az egri királyi főszakács a várban, mely sok érdeklődőt vonzott.)
Kézzel fogható história. A program keretében a látogatók a vár több pontján kipróbálhatják a középkori
fegyvereket, játékokat. Az íjászat, dárdavetés, gólyaláb, buzogány, karika kipróbálása korabeli katonai
ruházatot és fegyverzetet viselő hagyományőrzők segítségével történik. A gyerekek és felnőttek egymással és a hagyományőrzőkkel is összemérhetik erejüket, ügyességüket.
Keleti Kultúrák napja. Az egri vár török korszakát felidéző programok során török zenei koncertet
szerveznek, viselet-bemutatót tartanak és müezzin énekel a minaretből. A program gerincét a keleti

hastánc adja. Számos előadás keretében 50-60 hastáncos mutatja be
szólóban illetve csoportban tudását.
Bástyamászó verseny. A három napos versenynek igen nagy híre van az
ország sziklamászói között. Az a réteg, aki szabadidejében Európa és
a nagyvilág jelentős hegycsúcsait mássza, az egri versenyen találkozik
egymással. A Dobó bástya 16 méteres falának időre történő megmászása jó edzéslehetőséget teremt. A mászást amatőrök is kipróbálhatják. A verseny a Dobó utca felől bárki megnézheti.
Történelmi korok kavalkádja. A vár történelméből minden évben kiemelnek néhányat egy hétvégére. 2004-ben például Balassi Bálintra
emlékeztek az életéről szóló haditorna bemutatók és megzenésített
versein keresztül.
A rendezvényt évente több, mint 30.000 fő látogatja, de számuk évről
évre növekszik.
A Fesztivál a Barokk Egerben elnevezésű rendezvény több mint tíz éves múltra tekint vissza. Kerek évfordulókról nem beszélhetünk, mert ahogy változtak az elvárások és a turisztikai trendek,
a rendezvény úgy alakult át. Az indulásra 1992-ben a barokk nemzetközi éve adott apropót. A cél
akkor az volt, hogy a rendezvénysorozat felhívja a figyelmet a városban található különleges
barokk műemléki környezetre. Induláskor az elnevezés lefedte a nyári programkínálat egészét. Mára
a korábbi programelemek önállósodtak (mint pl. A végvári vigasságok, templomi koncertek, színházi
előadások), így meg kellett találni azt a sajátos profilt, amely a fesztivál egyediségét hangsúlyozza. A
proﬁltisztításban körvonalazódott egy – a nyugat-európai városokban meghonosodott – komolyzenei
koncertekre épülő ünnepi hetek programstruktúra. A turisztikai ágazat és a rendezvények megvalósításában közreműködő valamennyi kulturális szakember szándéka az volt, hogy olyan kínálatot nyújtson
a városba látogató vendégek számára, amely itt-maradásra készteti az érdeklődőket. Ehhez a nyelvi
korlátokon átívelő művészeti ágakat – kortárs tánc, a komolyzene, a képzőművészet, opera, ﬁlmművészet – és ezek helyi bázist kellett számba venni.
A Fesztivál a Barokk Egerben pillérei, időkeretei 2001-re kialakultak és a mai profillal nyerte el a
rendezvény a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége tagságát. A barokk környezetre épített egyedi
attrakciókkal a jelentős európai fesztiválok lehetőségét hordozza a város a fesztivál szövetség
támogatása mellett.
A Fesztivál a Barokk Egerben tehát a város egyik legjelentősebb összművészeti, reprezentációs
fesztiválja, amely a nyári turisztikai főszezonban három héten át kortárs művészeti programokkal várja az érdeklődőket, július 25 - augusztus 15-ig.
A jelenlegi struktúra fő pillérei:
• komolyzenei koncertek a legsikeresebb ﬁatal hazai kamaraegyüttesek közreműködésével, külföldi vendégek részvételével ill. világhírű művészek vendégszereplésével
• Erlau Táncfesztivál, mely elsősorban a hazai kortárs tánc legsikeresebb együtteseinek friss produkcióit hivatott megismertetni, ill. felvillantja a kortárs tánc nemzetközi élvonalát
• operaelőadás neves hazai énekesek és helyi ifjú tehetségek közreműködésével
• Filmművészeti Nyári Egyetem
• Kepes Művésztelep Kepes György szellemi hagyatéka nyomán
• Egri csillagok musical az egri várban
• Hang- fényjáték a város közterein

Az egyes elemek koncepciója
A rendezvény egyik nagy érdeme, hogy a komolyzene népszerűsítését fölvállalja. Ennek érdekében
a hangversenyek a zárt terekből kikerülnek a város köztereire, így pl. a nyitó és záró hangverseny a Dobó téren hallható, míg a többi koncert helyszíne az érsekkerti zenepavilon. A fesztivál
– jellemző módon – külföldi művészek felléptetésével kapcsolódik a kulturális évadokhoz, de a
nemzetközi jelenlétet a testvérvárosokból érkező zenészek is biztosítják.
Az Erlau Táncfesztivál regionális seregszemléje a magyar kortárs táncművészetnek. Az esemény
kapcsán érdemes kiemelni a Szegedi Kortárs Balett és az Egri Fesztivál Balett közötti együttműködést, amelynek eredménye többek között a Mozart: Requiem című előadás, ill. annak országos sikere.
A hazai tánckultúrában jelentős szerepet játszó kortárs balett együttesek a tánc formanyelvének népszerűsítése mellett a nemzetközileg is mérvadó produkciók turisztikai attraktivitását helyezik
előtérbe. A táncszínházi előadások mellett a fesztivál hangulatához illeszkedően sor kerül kortárs
zenére komponált tánckoreográﬁák bemutatására a „köztes kultúra” elemeinek (ruhatervezők és selyemfestők munkáinak) felhasználásával. A város közterein rövid táncetűdöket követően táncﬁlmeket vetítenek.
Az operaműfaj szintén megjelenik a kínálatban, amely helyszűke miatt a színházi évad struktúrájában nem kaphat helyet. A nyáron, szabadtéri környezetben megvalósuló operaelőadással a művészek
folytatják azt a sorozatot, amelyet négy évvel ezelőtt Szabó Sípos Máté karnagy kezdett el. A Szerelmi
bájital, az Élet a Holdon című bábopera, a Szentivánéji álom után 2005-ben Ránki: Pomádé király
új ruhája című operájának színpadi változatát láthatja a közönség. Kővári Eszter Sára az Operaház
magánénekese Selmeczi György zeneszerző, Gregor József operaénekes, és Juráj Fábri díszlettervező, Nemes Takács Kata jelmeztervező olyan egyedi vállalkozás mellé állt, amely tartós sikert
eredményezhet a műfajt kedvelők körében. A művészek Venczel Valentin (színművész) rendező felkérésének eleget téve jól felkészült, képzett, ﬁatal, tehetségekkel együtt lépnek színpadra, akik már
számos egri nagyszínházi produkcióban is közreműködtek.
Filmművészeti Nyári Egyetem
A rendezvény közel harminc éves múltra tekint vissza, 2005-ben 31. Alkalommal kerül megrendezésre
az uránia filmszínházban. Az esemény minden évben a legújabb magyar filmterméssel ismerteti meg
a hazai és külföldi érdeklődőket. Jellemző, hogy egyes kurzusok valamilyen tematika köré szervezik
a filmbemutatókat, ill. Évente lehetőség van arra, hogy más nemzetek kultúráját is bemutassák a film
nyelvén. Különösen fontos, hogy eger uniós testvérvárosain keresztül a finn, a francia és német filmek
sajátosságaival is megismerkedhessen a közönség. A rendezvény ideje alatt a mozi előtti utcaszakaszon
kísérő programokra kerül sor: jazz együttesek, táncosok szórakoztatják a hangulatos teraszok vendégeit és a járókelőket.
Kepes művésztelep
A névadó művész különböző médiumokkal folytatott kísérletet. A legjelentősebb az egész életműben a fénykurzus, mint tanítási program, festmények fotogramok, fotók.
A művésztelep programjában oktatók és hallgatók egyaránt részt vesznek az európai államokból. A meghívottak köre nemzetenként 3 fő. A művésztelep alkotói folyamatának eredménye egy nagyszabású kiállítás,
amely az Eszterházy Károly Főiskolán tekinthető meg.
Hang- fényjáték a város közterein
A kepesi szellemi és művészeti örökség kiindulópontja a fényfestésnek és fényjátékoknak. A város a kortárs képzőművészeti attrakciókat a köztereken, a fényfestők közreműködésével tervezi
megvalósítani. A műfaj hitelesen képes összekötni a múlt épített örökségét a jelenkor művészeti
törekvéseivel, ezért ennek megjelenése a Fesztivál a barokk Egerben keretében a leghitelesebb.
Egri csillagok musical az egri várban
A Várkonyi Mátyás zenéjére megelevenedő Gárdonyi legenda visszatért az eredeti helyszínre.
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A Moravetz Levente által rendezett előadás attraktív módon jeleníti meg az 1552-es várostromot és
az egri nők hős küzdelmét a Vitézlő Oskola közreműködésével. Az elmúlt évi két előadást követően a
musicalt minden évben a Fesztivál a barokk Egerben garantált programjaként tervezi a város megrendezni. Főbb szerepekben: Kelemen Csaba, Szemenyei János, Schramek Andrea, Tunyogi Péter.
A felsorolt programelemek, keretek évente adottak, a tartalmi „töltés” azaz a művészeti produkciók a kereslet függvényében változnak ill. újulnak meg.
Az Országos Akvarell Biennálé a Fesztivál a Barokk Egerben keretein belül kerül megrendezésre
kétévente. A rendezvényre az ország minden területéről és Finnországból is érkeznek ide akvarellt
festő művészek és azok, akik a festészet ezen vállfaját kedvelik. Az Országos Akvarell Biennálé sehol
máshol az országban nem tekinthető meg, csak Egerben. Éppen ez az, ami növeli a kiállítás értékét
és fényét.
AUGUSZTUS
Immáron hagyományosan, minden évben az
államalapítás ünnepének napjához igazodva kerül megrendezésre a Szépasszony-völgyi Fesztivál. A minden korosztály ízlését
kielégítő színpadi rendezvényeket színesíti
a kézműves bemutató és kirakodóvásár, a
mutatványosok jelenléte és játékos ügyességi
versenyek. A fesztivál hangulatát a késő estig
nyitva tartó, kitűnő étkeket és borokat kínáló
pincék, éttermek teszik teljessé.
A Bormustra 2003-ban indult útjára az Egri
várban. A Bormustra a bükkaljai, egri, mátraaljai és a tokaji borok bemutatkozása az Egerbe látogató
bel- és külföldi turistáknak és természetesen az egri lakosoknak. A rendezvény időpontja a hónap második hétvégéje, amely a lehető legoptimálisabb, hiszen ebben az időpontban a legnagyobb az Egerbe
látogatók száma. A látogatók jelentősebb részét a hazai és külföldi turisták adják és kisebb hányadot
képviselnek az egri lakosok, így is összességében több, mint 5.000 fő látogat el a rendezvényre évente.
Az Agria Nemzetközi Néptánc Találkozó a hónap végén, négy napig zajló színes fesztivál. A bemutatók a Dobó téren, a Megyei Művelődési Központban és a zárógála a Szépasszonyvölgyi nagyszínpadon
kerül megrendezésre, ahol nem csak magyar, hanem külföldi néptáncosok mutatják be zenés-táncos
produkcióikat. Az eseményeket miden évben több, mint 8.000 fő látogatja.
Augusztus utolsó hétvégéjén kerül sor az Eger Expo Kiállítás és Vásárra, amely kiváló lehetőség
szűkebb hazánk vállalkozásai számára a bemutatkozásra, ismertségük és elismertségük növelésére,
a versenytársak megismerésére. A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - hazai és nemzetközi
kapcsolatait kihasználva - üzleti találkozók és szakmai programok szervezésével járul hozzá e rangos
rendezvény sikeréhez, kiszélesítve az üzleti sikerhez vezető utat.
Augusztus hónapban a kulturális események mellett számtalan sportprogram is várja az Egerbe látogatókat. A Bükki Hegyikerékpár Maratón Európa Kupát, valamint a Junior uszonyosúszó Európa
bajnokságot rendezik meg több száz versenyző és érdeklődő nagy örömére.
Az Érsekkert is évek óta kedvelt start-helyszíne különböző futóversenyeknek, mint pl. a Sperlágh József
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Emlékfutás, de jónéhány országos és nemzetközi tájékozódási futóversenyt is rendeznek Egerben.
SZEPTEMBER
Egerben és környékén szőlőtermelő vidékről lévén szó nagy hagyományokra tekint vissza a szüret és
annak megünneplése. A szüreti felvonulás minden évben koraősszel zajlik. A színes menet a belvároson
keresztül a város főterére, a Dobó térre vonul, ahol a szőlőkoszorú átadásával megkezdődik az ünnepségsorozat, a szüret kezdetének kihirdetése. A téren borsátrakban egri borok kóstolására, vásárlására
nyílik lehetőség. A szüreti napok során kerül megrendezésre a Pinceszépségverseny, a Rostonsültek
versenye az Egri Leányka tiszteletére, valamint az Egri Nagyborok Árverése.
Az Egri Veterán Autós Motoros Találkozón több tucat múlt század eleji kocsi-csoda vonul fel a
Dobó térre, ahol egy hétvégén megpihennek, hogy az érdeklődők alaposan szemügyre vehessék őket.
Az Eger Ünnepe programsorozatot 1995 óta szervezik meg a civil szervezetek, amely a város egyik
kedves és egyre több érdeklődőt vonzó eseménye. Évente közel 60 szervezet, benne több száz önkéntes
fog össze azért, hogy bemutassa a különböző területen, de a város közösségeiért dolgozó civil szervezetek tevékenységét. A látványos „sátoros bemutatkozás” mellett színpadi produkciók – a valóban
jó szándékú amatőrtől az ilyenkor
ingyen fellépő proﬁig – várják a
város lakosságát és egyre több vendéget. A kézműves és játszóházi
programok sora, kiállítások, sportprogramok és koncertek az utóbbi
években igazi fesztivál hangulatot
varázsoltak a Dobó térre. A különböző önkormányzati intézmények
és dolgozóik is segítik, hogy a „civil szervezés”, valóban mindenki
számára élvezhető programmá álljon össze. Eger Ünnepe példa arra
is, hogy egy a kultúra támogatása
mellett elkötelezett multinacionális cég – évente növekvő mértékben – biztosítson forrást a színvonalas rendezéshez.
A Dobó tér szeptemberben is telítve van programokkal: szeptember 11-én hagyományosan az Elsősegély-nyújtási Világnapon a Magyar Vöröskereszt szervez programot.
Ugyanezen időszakban Nemzetközi felderítő verseny megnyitó és záró ünnepségére kerül itt sor.
Szeptember végén Tiszta Élvezet Drogellenes Napot és ifjúsági fesztivált szervez a Konszenzus Alapítvány Ifjúságsegítő Szervezete egy két napos rendezvény keretében.
OKTÓBER
1552. október 17-én a török sereg több mint öt heti ostrom után megkezdte az elvonulást az egri vár falai alól. 2002-től minden évben programokat kínál a vármúzeum ezen a napon, azaz az Egri vár napján. A nyílt nap során valamennyi kiállítás ingyenesen látogatható és olyan helyeket is megtekinthetnek, melyek egyébként zárva vannak a vendégforgalom elől, például a restaurátor műhelyt. A diákok
múzeumi és kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, különböző történelmi programok, haditorna
bemutatók zajlanak. Egerből és az ország minden részéről jönnek iskolai osztályok a rendezvényre,

mely nem csak a diákok, hanem minden korosztály számára hasznos időtöltést, a történelmi
hagyományok jobb megismerését kínálja.
A várak kutatásával foglalkozó Végvári tudományos konferencia két évente kerül megrendezésre. Az országos konferencia az 1980-as
évektől tár fel újabb és újabb adatokat a végvárakról. Az előadók a szakma jeles képviselői
közül kerülnek ki, az elhangzottak önálló kötetben is napvilágot látnak.
A Végvári városok Országos várjátéka programot 1983 óta szervezik, ahol megidézik az
1552-es várvédők tetteit, diadalát, életre keltve
Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regényét. A
játék mindenkori helyszíne, az egykori harcok
színtere az Egri vár. A történelmi játék az egri és
környékbeli hatodik osztályosoknak szól, illetve
egyre bővülő körben Heves megyéből, országosan más városokból is érdeklődnek osztályközösségek.
Október közepén Őszi Könyvtári Hetek rendezvényeire kerül sor. Az egy hetes rendezvény
ideje alatt könyvbemutatókra, író és olvasó találkozókra, valamint az év, illetve időszak aktualitásának megfelelő témákban előadásokra kerül sor.
NOVEMBER
A hazai marketingkommunikációs ágazat szakmai és érdekképviseleti szervezete, a Magyar Reklámszövetség 1992 óta rendezi meg a szakmával átfogóan foglalkozó országos konferenciáját mindazok
számára, akik a kommunikációs és reklámszakma iránt érdeklődnek. A Reklámkonferencián több
mint 80 hazai és külföldi neves előadó segítségével elemzik a legfontosabb szakmai trendeket, rávilágítanak a várható üzletfejlesztési stratégiák hosszabb távú hatásaira, mindezt úgy, hogy a szakmai kételyek és a reklámkritika is helyet kap. Az országos konferenciának az új konferencia központ ad otthont.
A szövetség 2004-ben Eger városát népszerűsítő óriásplakát-pályázatot írt ki reklámügynökségek közt
a konferenciát kísérő programok részeként.
A szakmai szereplők párbeszédét szorgalmazó országos szintű konferencia lehetőséget nyújt az
ügyfelek és megrendelők, valamint a média találkozására. A tematikus eseményektől eltérően a
reklámkonferencia átfogóan foglalkozik a marketingkommunikációs szakma aktualitásaival.

DECEMBER
A december mindenhol a karácsonyi készülődés jegyében telik. Karácsonyi Vásár több helyszínen is
van a városban, de az igazán színvonalas, kulturális programokkal, Mikulás-házikóval, forralt borral
és hangulatos zenével zajló csak a Dobó téren található meg egész decemberben. A Dobó tér közepén
egy hatalmas, feldíszített, kivilágított karácsonyfa áll, amely körül 20 hangulatos faházikóban árusok
árulják portékáikat a karácsonyi ajándékok után kutató egrieknek és a térre látogató nézelődőknek.
Az Egri Szimfonikus Zenekar közreműködésével Adventi Hangversenyt hallhatnak a komolyzene
kedvelői hagyományosan a város kulturális intézményeiben.
A két ünnep között kerül megrendezésre hagyományosan az Egri Borszalon. A rendezvényen mintegy 20 kiváló egri borász több, mint 66 egri borral fogadja a borszerető vendégeket, akiknek lehetőségük van megkóstolni, pontozni és összehasonlítani azokat.
A két napos rendezvény első napján a bor és a gasztronómia, a szaksajtó neves képviselői, meghatározó döntéshozó személyiségek, országos hírű politikusok vesznek részt. A második nap az egri és az
idelátogató bel- és külföldi borbarátoknak, vendégeknek szól.
Az ilyen fogyasztó és borászok közötti találkozó nagyon fontos a borok és a borászatok megismertetésében, ezért a szervezők a Borszalont több teremben, megnövelt területen, magasabb színvonalon
várják a jövőben vendégeiket.
Minden év december 27-én a Bazilikában a káptalani mise után kerül sor az újbor szentelésére, azaz
a Szt. János napi borszentelésre.
A borvidék hegyközségeit népviseletbe öltözött szőlőtermelők képviselik és helyezik a bort az oltár
elé megszentelésre. Rajtuk kívül a Vinum Agriense Borrend, az Egri Borbarát Hölgyek Társasága
valamint Eger város fertálymesterei teszik látványossá az eseményt. A borszentelés után a résztvevők
az Eszterházy Károly Főiskola aulájába vonulnak, ahol forralt bor várja a vendégeket. Itt kerül ünnepélyes keretek között kihirdetésre az azévben termezett védett eredetű minőségét elérő Egri Bikavér,
Egri Bikavér Superior, Debrői Hárslevelű és Egri Leányka borok előállításához termelt szőlők menynyisége.
Az ünnepség után borgasztronómiai bemutatóra kerül sor az Egri Borok Gyertyás Házában, amelyen
a borvidék borászainak borait lehet megismerni a hozzájuk illő ételekkel együtt.
Évi öt alkalommal zajlik a Filharmónia hangversenysorozata, amelynek keretében ifjúsági hangversenyekre is sor kerül. A koncertek helyszíne a Színház és a Bazilika.

Az Őszi Művészeti Napok keretében ﬁlmfesztivál, színházi és bábszínházi előadások, valamint zenés
irodalmi kávéház zajlik a város művészeti intézményeiben. A sikeres, sokoldalú és sokakat vonzó rendezvénysorozat kínálata évről évre bővül.
Novemberben rendezik meg hagyományosan a Magyar Kupa Vízilabda Döntőjét is.
Egész évben rendeznek templomi koncerteket, hangversenyeket a város templomaiban.
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KISTÉRSÉGI PROGRAMOK
Az egri kistérség falvaiban évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő színvonalas programok
jöttek létre, melyek jól kiegészítik az egri rendezvényeket, ezért a kistérségi iroda minden évben összegyűjti a kistelepülések programajánlatát és elkészíti a térség rendezvény naptárát.
Húsvét hétfő
Húsvéti vendéglátás a Noszvaji Gazdaházban
Helyszín: Noszvaj
Május 15-éhez legközelebbi péntek
Országos Távlovagló és Távhajtó Országos Bajnokság Európai Távlovagló Szövetség versenye
Egri Csillagok Kupa
Helyszín: Ostoros
Június első szombatja
A felsőtárkányi kisvasút napja
Helyszín: Felsőtárkán
Június első hétvégéje
Cseresznye Fesztivál
Helyszín: Szomolya
Pünkösd hétfő
Helyszín: Noszvaj
Júliusban és augusztusban, csütörtökönként
Kézműves foglalkozás gyerekeknek
Helyszín: Noszvaj
Július elején
Bogácsi karnevál, Nemzetközi Bogácsi Borfesztivál, Nemzetközi Dalos-találkozó
Helyszín: Bogács
Július közepétől augusztus közepéig
Zenés Nyári Esték a de la Motte Kastély parkjában
Helyszín: Noszvaj
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Július 3. hétvégéje
Keresztyén ifjúsági találkozó, lelkigyakorlat
Helyszín: Egerszalók
Július 3. hétvégéje (péntek-vasárnap)
Felsőtárkányi búcsú (Mária Magdolna-nap)
Helyszín: Felsőtárkány
Augusztus 2. hétvégéje
„Cserépi Hétvége”
Helyszín: Cserépfalu
Augusztus utolsó hétvégéje
Falunap és szüreti felvonulás
Helyszín: Egerszalók
Augusztus utolsó vagy szeptember első szombatja
Szilvanap a Noszvaji Gazdaházban
Helyszín: Noszvaj
Szeptember első hétvégéje
Szüreti mulatság, Szüreti bál
Helyszín: Egerszólát
Szeptember 3. hétvégéje
Pincenapok és Kemencében Sütött Ételek Versenye
Helyszín: Noszvaj
Szent Márton naphoz legközelebbi szombaton
Újbor Ünnepe Szent Márton Napján
Helyszín: Noszvaj
(mellékelve: Eger turisztikai rendezvényeinek vonzerejét alátámasztó hatástanulmány)
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9) A város és az adott régió turisztikai vonzereje.

a.) Önálló, egyedi vonzerők száma, jellege
A turisztikai vonzerők tekintetében Eger és régiója öt szegmensre polarizálható. Ezek az alábbiak:
aa) az épített és a történelmi emlékek turizmusa
Az épített emlékek közül a legjelentősebbek:
Eger:
Az Eszterházy tér mindig is Eger egyházi központja volt. Ma három jelentős építmény alkotja a építészeti együttest: a Líceum, az Érseki Palota és a Bazilika.
A Líceum, mint fogalom a 18. században Magyarországon olyan intézmény-együttest jelentett, ahol
a gimnáziumhoz felsőfokú képzést nyújtó tagozat is kapcsolódott. Eredetileg a Líceum épülete a tervezett egri egyetem befogadására készült.
A 18. század közepén alakult ki a város mai jellege. 1705-ben papneveldét, 1740-ben jogi iskolát,
1754-ben jezsuita gimnáziumot alapítottak. Az „Universitas gondolata először Barkóczy Ferenc püspökben merült fel, majd miután ő Esztergomba került hercegprímásnak, az építkezési munkálatokat
Eszterházy Károly folytatta. Az épület 1765–85 között épült fel. Az első tervező Gerl Mátyás volt,
majd Eszterházy megbízására Fellner Jakab
vette át ezt a feladatot. A hatalmas épület
szabályos négyszög alaprajzú, nagy belső
udvart keretez. A főhomlokzaton a barokk
stílusjegyei mellett a copf stílus (XVI. Lajos stílusa) díszítő elemei is megtalálhatók.
Az épület főhomlokzatának és két oldalának közepét az első emeleten egy-egy nagyméretű terem foglalja el, amelyek olyan
magasak, hogy a második emelet menynyezetéig érnek. A főbejárat felett található
a díszterem, amelyet különböző ünnepségek alkalmából nyitnak meg. Korábban
az egykori ünnepélyes vitavizsgák helye
volt, ahol az egymással szemben lévő két
emeleti részen kialakított erkélyről védhették álláspontjukat a vitafelek. Mára kissé
megkopott mennyezeti freskóját Franz
Sigrist osztrák festő készítette. A freskón a négy tervezett egyetemi fakultás szimbolizált bemutatása
látható, ezek a jogtudomány, a teológia, az orvosképzés és a természettudományok. Az iskolai ünnepségeken kívül gyakran ad teret különböző konferenciáknak. Az épület északi oldalán található a kápolna, melynek mennyezetére Franz Anton Maulbertsch „Az üdvözültek” című freskóját készítette el.
A déli oldalon az érdeklődők számára nyitott Főegyházmegyei Könyvtár nagy terme található.
Eszterházy püspök egyetemi könyvtárnak szánta. Több európai nagyvárosban voltak megbízottai, akik számára könyveket vásároltak. A könyvtárat 1793-ban nyitották meg 20.000 kötettel.
A gyűjteményt folyamatosan fejlesztik, így jelenleg 162.800 kiadványuk van 30 különböző nyelven.
Az ősnyomtatványok, kódexek megtekintése mellett a könyvtár berendezése és freskója miatt is érde-
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mes a látogatásra. A copf stílusú tölgyfabútorzatot Lotter Tamás egri asztalos készítette Fellner Jakab
tervei szerint. A mennyezeti freskó Kracker János Lukács és segédje (később veje) Zach József munkája.
A gótikus templomi környezetben a tridenti zsinat egy ünnepélyes ülését ábrázolja.
Az épület keleti oldalán található toronyban, ahol az ablakokat fekete vasspaletta fedi, 1776-ban
nyitott meg a csillagvizsgáló. A kor modern eszközeivel rendezték be. A múzeum nagytermén átlósan áthaladó márványcsíkon jeleníthető meg az egri csillagászati dél. II. József 1784-ben betiltotta
az intézmény működését, így az osztrák és angliai műszerek elavultak, nem fejlesztették tovább őket.
A lépcsőkön feljebb haladva egy kicsi szobába, a Csillagász melegedőbe pillanthatunk be, majd még
feljebb haladva a teraszon pihenésképpen a kilátásban gyönyörködhet látogató. A teraszon lévő építmény tetején látható egy kupola, melynek két oldalán hengeres formájú szerkezeteket helyeztek el.
Az északi forgó hengerben levő tükör és lencse segítségével az alatta kialakított szinten kicsinyke besötétített szobában egy fehér asztalon megjelenik a város látképe. A camera obscura varázslatos dolog
volt 1779-ben, és napjainkban is az. A készülék maga Edinburghból származik, az intézmény első
csillagásza, Hell Miksa azért működtette ezt „városnéző eszközt”, hogy a város lakóit és látogatóit és
szórakoztassa.
Sajnos az épületből sohasem lett egyetem, ami már az építkezés alatt is sejthető volt Eszterházy számára. Erre utaló jelek voltak, hogy a Markhot Ferenc megyei tisztiorvos által irányított első magyar
orvosi iskolától 1772-ben Mária Terézia megtagadta a doktori fokozat kiadásának jogát. Az 1777-es
Ratio Educationis 14. paragrafusa pedig kimondta, hogy Magyarországon csak egy egyetem működhet,
mégpedig a budai. Ekkor kapja meg az egri Universitas a líceum rangot. Mire az épület elkészült, II.
József került a trónra. Eszterházy nála is tett kísérletet az egyetemi rang megszerzésére, de hiába. Működött itt teológia, tanítóképző, jogakadémia és rajziskola. Ezek megszűnése után a debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetem Főiskolai Karát telepítették ide 1949-ben, amely a következő évben önállósult.
Tanárképző főiskolaként vált ismertté. Ma az építtető Eszterházy Károly püspök nevét viseli.
Az egri Bazilika építése Pyrker János Lukács érsek nevéhez kötődik, akit I. Ferenc császár 1827-ben nevezett ki az Egri Főegyházmegye élére. Pyrker ezt megelőzően velencei pátriárka volt. Világlátottsága
és a művészetek szeretete inspirálta, hogy Hild Józsefet kérje fel a Bazilika épületének megtervezésére.
Az építkezés 1831 februárjában kezdődött és 1836 májusában fejeződött be. Ez nagyon komoly teljesítmény volt, ha hazánk más, hasonló nagyságú templomainak építésével vetjük össze ezt az öt esztendőt.
A templomot ünnepélyes keretek között 1837. május 6–7-én szentelték fel.
Az egri Bazilika hazánk legnagyobb méretű egyházi építményei közé tartozik. A templomba felvezető
klasszikus lépcsősor két oldalát Marco Casagrande szobrai díszítik: elől a két szent magyar király, István és László, hátul a két főapostol, Péter és Pál.
A bejárat előtti oszlopcsarnokot a római „Pantheon” mintájára készítették. A 17 méteres korinthoszi
oszlopok timpanont tartanak, melyek latin nyelvű felirata: Jöjjetek, imádjuk az Urat. A timpanon
felett a Hit, Remény és Szeretet jelképes alakjai találhatóak.
A templombelső kialakítása jóval több időt vett igénybe, mint az építése. A belső díszítése, az oltárok
elkészítése, a mennyezeti freskók festése közel 120 évig tartott.
A díszítés első szakasza 1846-ig lezárult, amelyben a szobrászmunkák tételei a leglényegesebbek, és
ebben a már említett Marco Casagrande velencei szobrásznak jutott a főszerep. A fő- és mellékoltárok
festményeit, melyek többnyire olasz festőktől származnak, Pyrker saját magánvagyonából fizette ki.
Pyrker János Lukács 1847-ben hunyt el Bécsben. Szívét az altemplomban a kripta központi részén temették el kívánsága szerint, mert mint mondotta: „A szív, mely Egerért dobogott, az legyen az egrieké”.

A nagy mecénás érsek halála után a belső díszítőmunkák megszakításokkal, de tovább folytatódtak. 1881-ben a szentély jobb
oldalán alakították kis a máriapócsi csodatévő Szűz tiszteletére
szentelt Mária-kápolnát, amely ma is búcsújáró hely.
A bal oldali mellékhajó végződésében 1893-94 között állították
fel Szent Mihály, a város és a plébánia egykori védőszentjének
tiszteletére szentelt carrarai fehér márvány oltárt.
A szentély és a szószék kialakítására 1904-ben került sor. A szentély felőli mennyezeti freskókat 1910-ben, a kupola és a többi boltozatfreskókat 1950-ban készítették.
A kóruson található nagyorgonát 1863––68 között Bartakovics
Béla érsek megbízásából a salzburgi Ludwig Mooser készítette.
Többször felújították, legutóbb 2000-2001-ben, a jelenlegi orgona 8018 síppal rendelkezik, 5 manuálos és 103 regiszteres.

Ferenc, Kosztka Szent Szaniszló és Régis Szent Ferenc. Az oldalajtón belépve az előcsarnokba érkezik
a látogató, melyet rokokó kovácsoltvas rács választ el a templomtértől. A templombelső illeszkedik
a jezsuiták által szigorúan előírt rendszerhez.
A teret és a Széchenyi utca sétáló szakaszát északon a jezsuiták 1754-ben alapított gimnáziuma zárja le.
A 19. század első felétől a főreál gimnázium volt, majd 1891-től Dobó István Gimnázium néven ismert.

A Széchenyi utca középső traktusában három épület alkot ismét jelentős látvány-együttest.
A 16. számú ház ma a Művészetek Háza. A homlokzatán levő latin nyelvű felirat „FATI PARTUS”
(a Végzet szülötte)) korábbi tragikus eseményekre utal a ház történetével kapcsolatban. A 17. századi
kisebb lakóház 1800-ban leégett, majd Spetz József gyógyszerész építette újjá. Az újjáépítés során az
emeleten tánctermet, kisebb, bérbe adható lakásokat, a földszinten kávéházat alakítottak ki. 1815-ben
itt tartották az első színjátszó előadásokat. A vállalkozó szellemű gyógyszerész bevételeit a jezsuitáktól
megvásárolt „egri víz” készítésével és forgalmazásával, a gyógynövények nagybani gyűjtésével és értékesítésével növelte. 1827-ben a nagy tűzvészben a ház újra leégett, Spetz ismét újjáépítette, ekkor került
az épületre a második emelet és valószínűleg a felirat is. 1833-tól polgári Kaszinó működött benne.

A Széchenyi (egykor Szt. Miklós, majd Rác) utcát a Rác templom és a Vitkovics Ház együttese zárja
le. Egy kőből készült barokk kapun keresztül közelítjük meg a parókia épületét. Ez a plébániaház ma
Vitkovics Házként ismert. A barokk manzárd-tetős épületet 1760-ban építették. Vitkovics Mihály neves költő, aki magyar és szerb nyelven is maradandót alkotott, itt született 1778-ban. Ma a Vitkovics
emlékszoba és Kepes György fényművész állandó kiállítás található benne.
A parókia mögött egy fedett műemlék lépcsősor (1789-ből) vezet fel arra a dombra, ahol a Szent Miklós-templom áll. A lépcsősor felújításra szorul.
A Szent Miklós Görögkeleti Szerb Templomot 1785–99 között építették Povolni János városi főépítész
tervei alapján, II. József személyes engedélyével. A templom körüli sírkertből csodálatos panoráma
nyílik a városra.
A templomba a déli oldalon kialakított barokk kapun keresztül lehet belépni, melyet Adami János készített. A külsejében hasonló egri barokk templomokhoz képest meglepő a templom belső kialakítása,
amennyiben még nem járt görögkeleti templomban a látogató. A templom fődísze az 1789–91 között Jankovics Miklós által faragott és Anton Kuchelmeiser bécsi festő által megfestett ikonosztázion
60 táblaképével. Mérete 10 x 12.5 méter. Az ikonosztáz ajtain betekintve láthatjuk a szentélyt és a
baldachinos oltárt. Az ikonosztázion előtti megemelt helyről hangzott el az igehirdetés. A templomb
a egy szószéket is beépítettek, bár ezt sohasem használták. A templom középső részén a férfiak állva
vehettek részt a szertartáson, csak az idősek és betegek részére készítették az oldalfalak mentén elhelyezkedő gyönyörű vörösfenyő ülőkéket. A nők részét magas támlás padsor választotta el a férfiakétól.
A férfikórus egy kívülről megközelíthető lépcsősoron keresztül jutott fel a karzatra. Az akár 2-3 órányira elhúzódó miséket az ő énekhangjuk színesítette. A női részben egy kicsi házi kiállítás a templom
történetét és 18. századi orosz ikonok gyűjteményét mutatja be.
(A jelenlegi templom építését megelőző időszakról annyit, hogy a görögök, szerbek a török hódoltság
idején már itt vannak Egerben, és számuk a török uralom megszűnése után jelentősen emelkedett.
A 17. században kapták meg az Ágoston-rendiek középkori Szent Miklós templomát, melyet
1729-32 között részben újjáépítettek, majd hosszas egyezkedés után harangtornyot építettek hozzá
1753-ban. A városban élő gazdag görög kereskedők nagyobb, szebb templomot szerettek volna építeni,
de kívánságukat a püspök elutasította.)

A Művészetek Házával szemben látható a barokk Szent Bernát templom és a ciszterci rendház, amely
ma a Gárdony Géza Ciszterci Gimnáziumnak és Kollégiumnak ad otthont. A sors ezt a templomot sem kímélte. A jezsuita rend 1644-ben jelent meg Egerben. Először egy mecsetben prédikáltak,
majd megépítették rendházukat 1700–27 között. Templomukat, amelynek alapkövét már 1700-ben
elhelyezték, csak 1730-as évek elején tudták elkezdeni. Az építkezést 1743-ig Pethő István jezsuita
építész tervei szerint sikerült befejezni. A belső díszítés hosszú időt vett igénybe, kb. 1772-ig tartott.
1773-ban a jezsuita rendet II. József a birodalmán belül feloszlatta, és később a templomot a rendházzal
a ciszterciek kapták meg. A templom kincseit Budára szállították, majd az 1800-as tűzvészben a templom leégett, és földrengések is gyengítették szerkezetét. Toronysisakját 1885-ben újították fel, majd
1888-ban restaurálták a templomot. A rendházat 1900-1902 között Alpár Ignác tervei alapján átépítették. További földrengés, villámcsapás is hátráltatta a fejújítási, átalakítási munkálatokat. A templom
homlokzatán levő rokokó falfülkében négy jezsuita szent látható: Loyolai Szent Ignác, Xavéri Szent

Összefutó kis utcák kereszteződésében áll a Minaret. Európának ezen a részén elég ritka látványosság.
A törökök a középkori Szent Katalin kápolna felhasználásával építették meg itt egyik imahelyüket,
a Ketkhuta dzsámit és mellette a minaretet, melynek teraszáról a müezzin naponta ötször hívta imára az
igazhitűeket. A 91 éves török uralom alatt a városban több minaretből volt hallható a müezzin éneke. Ez
a minaret valószínűleg az utolsó volt a török építkezések során, mely Európában a legészakibb minaret, ami
ebből az időszakból származik. A törökök első minaretjeiket 4 vagy 6 szögű alapra építették, ennél a biztonságosabb alapot a 14 szögű kiképzés biztosította, így valószínűleg a többi minaret fölé magasodott. Díszesebb
lett, mint a jelenleg még Magyarországon látható társai. Az alsó részét az iszlámra jellemző szamárhátíves
tagozatok díszítik. A dzsámit 1841-ben bontották le, az irgalmasrend kórházának megépítésekor. A minaret
több ízben szorult felújításra. A törökök által eredetileg fakupolával fedett tornyot az időjárás nem kímélte.
Villámcsapás következtében a kupolája többször leégett. Sokáig „csonka mecset”-ként emlegették. Majd
1829-ben Pyrker érsek készíttetett rá egy barokkos toronysisakot, melyet 1896-ban cseréltek ki a mai kősüvegre.

A tér harmadik épülete, melynek azonban a főbejárata a Széchenyi utcáról van, az Érseki Palota.
Az épület falainak egyes részei a 16. századból származnak. Első nagyobb kiépítése Erdődy Antal
Gábor püspök és Giovanni Battista Carlone építész nevéhez fűződik, 1715–-32 között. Ez a mai épületnél kisebb, de jóval pompásabb lehetett kertekkel, medencékkel és madárházzal. Barkóczy püspöksége idején (18. sz. közepe) készült el a második emelet. További jelentős építések Eszterházy Károly
püspöksége idején Fellner Jakab tervei alapján történtek. Majd Pyrker János László érsek kérésére
készítették el a déli épületrészeket a Bazilika oldalában klasszicista stílusban 1844-ig. Az elegáns rácsos vaskaput és a középső épületrész emeleti erkélyrácsát Fazola Lénárd kovácsolta. A déli szárnyban
az Érseki Hivatal, az északi szárnyban, a volt gazdasági épületrészben az Érseki Gyűjteményi Központ
található.
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Ez ugyanabból a novaji kőből készült, mint a minaret maga.
Az 1970-es évek elején a torony megerősítés nem volt egyszerű
feladat. A csigalépcső belső orsója körül egy 90 cm átmérőjű
betongyűrűt helyeztek el, ami a feljárást a 97 lépcsőn jelentősen leszűkíti, de aki vállalja a feljutás nehézségeit, 32 m magasból élvezheti a város panorámáját.
A Dobó téren áll a Minorita templom, Eger legszebb barokk
temploma. A templomot 1773-ben Páduai Szent Antal tiszteletére szentelték fel. Tervezője valószínűleg Kilian Ignaz
Dientzenhofer volt, de a művészeti terveket Gerl Mátyásnak,
a bécsi hercegérsek építészének is tulajdonították. Az építést
Falk János és Nietschmann János egri építőmesterek vezették.
A templom építését az 1771-es évszám jelzi a homlokzaton, de
a templombelső folyamatosan készült el 1793-ig. Az építészeti
megformálás mellett egyenrangú a belső berendezés színvonala. A templom az egyedüli kivétel a magyarországi barokk
templomok közül, mert homlokzata a két torony között nem
egyenes, hanem enyhe ívelésű félkört ír le.
A főoltár nagyméretű oltárképe Szent Antal látomását ábrázolja: Szűz Mária a felhőkön lebegve, karján a kis Jézussal. Alkotója Kracker János Lukács bécsi születésű, de Egerben megtelepedett, a templom kriptájában eltemetett festő. A mennyezeti
freskók Szent Antal életének egyes jeleneteit ábrázolják, a pozsonyi Reindl Márton munkái 1769-ből.
A Minorita templom keleti oldalán az 1773-75 között elkészült egykori minorita rendház található,
mely jelenleg a Szent Hedvig Középiskolai Leánykollégiumnak ad otthont. A templom nyugati oldalán a Városháza áll.
A korábbi városháza 1712-ből szintén ezen a helyen állott, ezt a megnövekedett helyigény miatt
1898-1900 között építették újjá Wind István tervei alapján. Az egyemeletes díszes épület homlokzatán
a Szent Korona és a város címere látható.
A Dobó teret két szobor díszíti: az 1907-ben felállított Dobó István szobrát Stróbl Alajos, míg az 1967ben felállított „Végvári harcosok” szobrot Kisfaludi Stróbl Zsigmond alkotta.
A Kossuth Lajos utca gazdag műemléki tárházának bemutatása előtt, célszerű megismerkedni kialakulásának történetével.
A mai belváros szerkezete a 18. században alakult ki. Ebben az időszakban épült be ez az utca is,
amely a vártól a Szent Mihály templomig vezetett. Ennek helyén áll ma a Bazilika. Ez az utca Eger
egyik legszebb utcája, amelyet végig értékes és érdekes barokk épületek határolnak. Régen a Hatvani kapun át beérve ezen az úton lehetett eljutni a vár déli kapujához. Az 1950-es években találták
meg egy középkori út gerendákból és pallókból álló szakaszát, amely alátámasztja, hogy a korábbi
út tényleg létezett. Az utcát a ferences rendi barátok templomáról és kolostoráról előbb Barátok
utcájaként, majd Káptalan utcaként emlegették. Az utcában több egyházi méltóság is építkezett,
így a templom és a rendház mellett iskolák, paloták készültek, és itt kapott helyet a Vármegyeháza is. A káptalan, ami a megyés püspök tanácsadó testülete, Telekessy püspökkel való egyezsége
alapján a korábbi káptalani városrészből (Knézich Károly utca) közelebb költözhetett a Szent Mihály templomhoz, ahol a liturgikus szertatásokat végezték. (A kanonokok a káptalan tagjai voltak.
A kanonokok élén a püspök helyettese, a nagyprépost állt.)
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A Kossuth utca elején egy szép, mályva színű barokk épülettel kezdőik a látványosságok sora, a Kispréposti palotával. A kisprépost a káptalan másodelnöke volt. A palotát Androvics Miklós prépost-kanonok építtette 1758-ban. Az épület szerkezetében egy helyi sajátosságot tükröz, amely Barkóczy püspök
udvarának szokásjogához és az érseki palota elrendezéséhez kapcsolódott: a kapualjból a bal oldalon indul az emeletre vezető lépcső, hogy a hintóból kiszálló vendéget szertartásszerűen fogadhassák.
Az erkély és az ablakok vasrácsait Fazola Henrik készítette. Az emeleten található díszterem mennyezeti freskóját Kracker János Lukács festette 1774-ben, „Az Erény diadala a Bűn felett” címmel. Az
1827-es tűzvészben a manzárdos tetőszerkezet leégett, ezután sátortetőt kapott. Az épület emeletén az
ICOMOS, a Történelmi Városok Bizottsága tevékenykedik.
A Kossuth utca 8. szám alatt az Angolkisasszonyok Boldogságos Szűz Mária Intézete található, melyet
eredetileg Foglár György kanonok épített jogi iskolának. Ő vásárolta meg az itt álló házat. Az új épületet Giovanni Battista Carlone, és később Povolni János tervei alapján készítették. Az oktatás 1754-ben
kezdődött. A jogi képzés mellett helyet kapott a Telekessy püspök által alapított fiúnevelő, a püspöki
Szent János Nyomda és a filozófiai tanszak. Az oktatás több évig szünetelt az épület szerkezettartó
elemeinek szükségessé vált megerősítése miatt. A jogi iskola 1766-ban indult újra, majd 1774-ben átköltözött a Líceum épületébe. Az itt található épületben működött a görögkatolikus papnevelő intézet,
katonai kórház, fiúnevelő intézet, 1827-ben az első magyar nyelvű tanítóképző, melyet Pyrker János
László érsek alapított. Az Angolkisasszonyok 1852-ben kapták meg az iskolát leánynevelő intézet részére Bartakovics érsektől. A barokk épületen a kaput klasszicista jellegű keretbe foglalták, amelyen a
Foglár György püspöki címere látható. A kapu felett lévő falfülkében egy madonna szobrot látható.
A Kossuth Lajos és Egészségház utcák sarkán áll a Ferences-templom, melyet az egriek Barátok templomának is neveznek. 1736-55 között építették, homlokzata Nietschmann János tervei alapján készült
el 1773-76 között. A szépen faragott copf stílusú kőkapu Adami János kőfaragó munkája 1793-ból.
A kapu mellett látható feszület szintén az ő alkotása. A megfeszített Krisztust a kereszten és előtte
a Fájdalmas Anya alakját ábrázolja. A homlokzaton középen a templom névadójának szobrát helyezték el egy falfülkében: a Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária szobrát. A vár felé eső toronyban van
a Rákóczi harang, amelyet II. Rákóczi Ferenc ajándékozott a ferences rendnek. A harangot Kassán
öntötték, és ide 1772-ben került. Sérülése miatt 1840-ben újra öntötték.
A templom belső terének kialakítása hosszú időt vett igénybe, mivel a mellette álló rendház építése
kapott elsődleges szerepet. Az építési folyamat érdekessége, hogy a templom helyén álló kisebb méretű
török mecsetben kezdték meg működésüket a ferencesek. A mecsetet csak 1750-ben bontották le,
amikor a szentély már állott, és köveit a hajó oldalfalaiba építették be.
Az Egészségház utca túlsó sarkán áll a volt Nagypréposti Palota, melyet Fellner Jakab tervezett és
1774-76 között építették. Emeleti erkélyrácsát és a földszinti ablakok kovácsoltvas rácsozatát Fazola
Henrik készítette. Ezt a palotát gróf Batthyányi Ignác káptalani nagyprépost építteti, aki valószínűleg
nem lakott a palotában, utódja Dobronyay Miklós kanonok fejezi be, így az ő nevének kezdőbetűi
kerültek az erkély korlátjára. A nagypréposti palota volt a helyszíne annak a tanácskozásnak, amelyen
1849. február 25–26-án Dembinszky Henrik, a magyar hadak főparancsnoka, Görgey Artúr és Klapka György a várható kápolnai csata haditervéről megállapodta, de sajnos a csatát elvesztették. Az
épületben ma a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár működik.
A palotával átellenben a Kossuth Lajos utcán a Megyeháza kétemeletes sárga épülettömbje emelkedik,
melyet Gerl Mátyás tervei alapján 1749–56 között építettek. Heves vármegye közgyűlése 1747 decemberében határozott arról, hogy fel kell építeni a megye állandó székházát, mivel addig a hivatalos
ügyek intézése a tisztviselők lakásán történtek, és a hivatalos iratokat így különböző helyeken őrizték,
a megyegyűléseket pedig a püspöki palotában tartották. A „Fekete Sas” fogadó helyének megvásárlásával, amelyet Barkóczy püspök javasolt, építhették fel az U alakú hivatali épületet.
A barokk homlokzaton kőből faragott aranyozott címereket lehet látni. Középen a régi magyar

országcímer, jobb oldalon Heves megye címere és a bal oldalon az építtető, Barkóczy püspök címere
látható. A kapu feletti világító ablak kovácsoltvas díszítése Fazola Henriktől származik. A díszrácson
három aranyozott alakot helyezett el: a Hit, a Remény és az Igazság szobrait. A megyeháza külső
falán kicsiny emléktábla emlékeztet a várost 1878. augusztus 31-én elpusztító árvízre.
A kapubejáró alatt találhatók a város jelképeivé is vált híres kapukat. Fazola Henrik 1758-61 között
készítette el a két kaput és főbejárat fölött díszrácsot. A címeres kaput a jobb oldalon eredeti helyén
lehet megcsodálni. Az épület homlokzatán elhelyezett három címert kovácsolt kivitelben itt közelebbről lehet megcsodálni. A bal oldalon lévő szőlőfürtös kapu eredetileg a második emeleten állt
az ülésterem és a lépcsőház között. A két kapu a rokokó művészet legszebb művei közül való.
A Megyeháza udvarán áll az egykori megyei börtön, amelyet Gerl József, Gerl Mátyás unokaöccse
tervezett. 1764-69 között építették barokk stílusban, ami a funkcióra való tekintettel ritkaságnak
számított. A homlokzaton levő kálvária szobrait Singer Mihály készítette. Érdekesség, hogy a rabok
foglalkoztatására 1832-ben selyemgombolyító üzemet építettek a közelben. A börtönépület közepén
kialakítottak egy kápolnát, amelyek falán nyílásokat helyeztek el, így minden rab „részt vett” a miséken. A legfelső emeleti szintet 1838–39-ben építették, ahová az evangélikus rabokat helyezték el,
és egy kápolnát is kialakítottak számukra. Az épületet börtön céljaira a 20. század elejéig használták,
majd a megyei levéltár irodái kaptak helyet benne. 1993-tól két különböző témájú kiállítás található benne: Heves megye és Eger a XVIII.–XIX. században, illetve a Heves Megyei Sportmúzeum.
A börtön épülete előtti szobor Kemény Ferencnek állít emléket, aki egyik elindítója volt a nemzetközi olimpiai mozgalomnak Magyarországon, és Coubertain báróval egyetemben ő írta alá magyar
részről a nyári olimpiai játékok megrendezésének szándéknyilatkozatát. A szobor mögött, a lépcsőfeljáró alatt elhelyezett márványtáblán Heves megyei sportolók listáját olvashatjuk, akik a különböző nyári és téli olimpiákon vettek részt. Ma már 88 olimpikon nevét örökíti meg, 157 olimpiai
részvételt rögzítve.
Az Eger-patakon átkelve jobb oldalon található a Buttler-ház, melynek
története hasonlóan a Mikszáth-i
történethez,
nagyon
regényes.
Buttler János egy 14 gyermekes
családban 13. gyermekként jött
a világra 1773-ban. 19 éves korában
korengedménnyel kötött szabályszerű házasságot gróf Dőry Katalinnal.
1795-ben a kassai szentszék mindkettőjük hibájából kimondva ágytól-asztaltól elválasztotta őket, ami
nem volt egyenlő a válás kimondásával. Ezt Buttler 58 éves korában
kérelmezte, hogy a tartásdíjtól és
gyermektelen feleségétől szabaduljon. Ez a vágya sikertelen maradt.
1845-ben halt meg.
A várdombon épült fel a Szent István alapította egri püspökség temploma, amelyet később többször
átépítettek először román majd gótikus stílusban. A tatárjárás után a püspöki várat megerősítették,
és egészen a XVIII. századig építették.

Az erős vár így tudta 1552-ben megállítani a török haderőt.
A vár azóta a hazafias helytállás szimbóluma. Falai között a Dobó István Vármúzeumban több állandó
kiállítás is megtekinthető:
• Gótikus Püspöki Palota – az egri vár története;
• Hősök Terme – az 1552-es várvédők emlékére létrehozott kiállítás;
• Kazamaták – a vár föld alatti erődrendszere, román- és gótikus kőtár;
• Romkert – a románkori, gótikus és későgótikus székesegyház helyreállított romjai,
• Képtár – XVI-XIX. századi festők műveivel;
• Börtönkiállítás – kivégzés, tortúra (kínvallatás), megszégyenítés eszközei a régi Magyarországon;
• Panoptikum.
A vár történelmének és a vármúzeum kiállításainak köszönhetően a vár Eger egyik leglátogatottabb
idegenforgalmi látványosságának számít.
A 2000-2003-ig terjedő időszakban a látogatók szélső határértékei között az eltérés 38.000 fő.
A 2000-es év és az azt követő 2001-es év látogatószámai között is csekély az eltérés. 2002-ben ugrásszerűen megnőtt a látogatók száma az azt megelőző évekhez képest, míg 2003-ban a látogatószám ismét
visszaesett 435.000 fő alá. Ennek a hullámzó tendenciának a folytatása várható ebben az évben is, hiszen a becslések szerint 2004-ben 450.000 körül lesz a látogatók száma. A korábbi felmérések alapján
a várat többnyire hosszú hétvégeken látogatják, illetve hétköznap a kiránduló általános és középiskolai
osztályok keresik fel Eger egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságát.
A vár hiányosságának tekinthető, hogy a területén nincs fedett várakozó hely, ahol eső esetén meghúzódhatnak a turisták, illetve nincs olyan szórólap, amihez térítésmentesen juthatnának hozzá a látogatók. Ez utóbbi hiányában sokan kézzelfogható, írásos, képes emlékek nélkül térnek haza.
Kisnána: Vár
A helyreállított vár jelenleg mint múzeum működik, az Egri Dobó István Vármúzeum kezelésében.
A romterületen belül, a gótikus palotarészben, a helyszínen talált faragott kövekből kőtárt alakítottak
ki, míg a belső kaputorony helyiségeiben berendezett állandó kiállítás a vár építéstörténetét mutatja be,
az ásatásból előkerült leletekkel dokumentálva.
Verpelét: Kovács múzeum
Tarnaszentmária: Római Katolikus-templom (Sarlós Boldogasszony)
Feldebrő: Római Katolikus-templom (Szt. Márton)
Szilvásvárad: Református-templom
Erdészei Múzeum
Orbán-ház
Bélapátfalva: a volt Ciszterci Apátsági-templom (Nagyboldogasszony)
Noszvaj: De La Motte-Kastély
Mátraderecske: Kanázsvár
Recsk: Nemzeti Emlékpark, Jámbor Vilmos Arborétum
Parád: Fürdőépület
Parádfürdő: Cifra Istálló
Parádsasvár: volt Károlyi-Kastély (ma Kastélyhotel Sasvár*****)
Sirok: vár
Szarvaskő: vár
(a további vonzerőket a 6.pont tartalmazza)
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ab) Termál- és gyógyturisztikai adottságok
Eger:
Török Fürdő
A turisták számára Eger egyik fő vonzástényezője a fürdő, és különösen a gyógyfürdő, a Török-fürdő.
A századok alatt ismételt rekonstrukciók során a fürdő török jellegét megőrizték. A fő medence nyolcszögletű, mint valamennyi török fürdőé. Ezen medence, a „Török-medence” felett arany lemezekkel
borított kupola van, mely kétszázezer kis arany lapocskát tartalmaz. Ilyen Magyarországon ezen kívül
csak egy helyen, a Parlamentben található. A külső megvilágítás délre néző kerek zöld ablakokon át
történik. Megragadó, ahogy a zöld sugarak és az aranyról érkező aranysugarak táncolnak a vízen.
Igazi török és ugyanakkor relaxációt sugalmazó a hangulat.A Török-fürdő valamennyi fala Zsolnay
kerámialapokkal fedett.
Termálfűrdő
Eger városában már az 1500-as évek végén az oszmán uralom idején igen fejlett fürdőkultúra alakult
ki. Schier Ferenc”állami segédmérnök” 1860 körül „rácsos társasfürdő” tervét nyújtotta be, amelyet
a szabályozott nagy tó kiépített partja mellett cölöpökre állítottak. Ez volt a mai egri strandfürdő őse.
A Török-fürdő szomszédságában, 1932-ben nyitotta meg kapuját az Egri Termálfürdő.
A fürdő látványos fejlődése a 90-es évek közepén indult. 1997-ben adták át a feszített vízfelületű úszómedencét, mely megfelel a modernkor elvárásainak.
Az Egri Termálfürdő 2002-ben ünnepelte a nyitás 70 éves évfordulóját. S az ajándékozás és a megemlékezés nem is lehetett volna méltóbb, közel 1 milliárdos beruházás fejeződött be. A gyermekek
vízivárat kaptak vízi kapuval, zuhataggal, pezsgőfürdővel, buzgárral, a felnőttek fedett, nyitott élménymedencét 14 vizes szórakoztatva frissítő elemmel.
Hotel Flóra gyógyászat
A gyógyászati részlegen orvosi rendelők, masszázs, fizikoterápia, gyógymedence, szauna, parafangó,
tangentor (víz alatti vízsugár masszázs), pezsgőfürdő, hydromasszázs, szolárium, gyógytorna-, kondicionáló terem illetve sóterápia helyiségek kerültek kialakításra.
A vendégek a hotel épülete felől az emeleti összekötő folyosón érik el a gyógyászati részleget. A gyógyászati kúrát igénybevevő vendégek mozgásszervi (reumatológiai) és belgyógyászati vizsgálaton vesznek
részt, melyet szakorvosok végeznek. Ehez kapcsolódó szolgáltatásaik:
masszázs, lávaköves masszázs, fizikoterápia, krioterápia, tangentor, pezsgőfürdő, parafangó, rehabilitációs és kondicionáló gyógytorna, sóterápia
Hotel Eger Wellness-központ
A 2004. áprilisára felújított Hotel Eger&Park megnövkedett welness-központtal fogadja mind szálló
vendégeit, mind a városból ide látogatókat.
Wellnes részleg:
– Úszómedencéjének mérete 14 m x 6 m; mélysége 120 cm – állandó, vízhőfok: 27-28 0C.
– Élményfürdő: mérete kifli alakú, mélysége 1,1 m, vízhőfok: 33 0C; tartalma: nyakzuhany, buzgár,
talpmasszírozó, ülőpzsgő, hidromasszázs– Pezsgőfürdő: létszám 4 fő, vízhőfok 33 0C.
– Szolgáltatások:
• Masszázs: frissító, aroma, gyógy, arc és dekoltázs, manager, Scen Tao lávaköüves sszáraz kefe-maszszázsok
• Szanuna
• Gőzkabin
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• Infrakabin
• Aroma kabin
• Fénykabin (vörös, sárga, zöld, kék)
• Jégkabin
• Sókamra
• Szolárium
Gyógyászati részleg
– Orvosi vizsgálat, vérnyomásmérés
– Fizioterápia
– Medinther: fájdalomcsillapítás, gyulladás és ödéma csökkentés, lokális vérkeringés és
az izomkontrakció fokozása, stressz inkontinencia csökkentése
– Elektrother combi / Endomed 932: galvánáram révén gyógyszerkenőcs bejuttatása a szervezetbe,
gyulladáscsökkentő hatás, részlegesen vagy teljesen bénult izmok, idegek funkciójának teljes,
vagyrészleges visszaállítása, sebgyógyítás, izomerősítés, értágítás, kötőszövet puhítás, izomspazmus
oldás
– Fango: freiburgi vulkanikus kőzetpor, paraffin és hozzáadott anyagok keveréke; reumetikus, mozgásszervi problémáknál javasolt
– Tangentor: víz alatti sugármasszázs. Hatására az izomtónus csökken, vérkeringés javul, fellazul
a hám és kötőszövet, a kezelés eredményes gerinc és izületi betegségek esetén. Frissítő hatása miatt
a kondíció javítására előnyös.
Fürdők
– Aromaterápiás tengeri só fürdő: ápolja, bársonyossá teszi és hidratálja a bőrt és kiegyenlíti a nedvesség háztartást.
– Aromás algás fürdő: méregteleníti, hidratálja a bőrt, vitamoinokkal, ásványi anyagokkal látja el.
Intenzíven álpolja és kisimítja a száraz és igénybe vett bőrt.
– Kleopátra fürdő: magas tejfehérje tartalma ápolja és nyugtatja a testet és lelket.
– Salaktalanító fürdő: fokozza a bőrszövetek anyagcseréjét és vitalizálja a bőr funkcióit. Hozzájárul
a bőr méregtelenítéséhez és javítja annak megjelenési formáját. Intenzív mentolos illatú, izzasztó
hatású
– Energie fürdő
– Relax fürdő
– Thalasso fürdő
Egerszalók:
Az egerszalóki hőforrás vizét az 1960-as években, olajfúrás közben találták meg. A mélyből feltörő
közel 70 fokos víz az eltelt néhány évtized alatt gyönyörő, hófehér mésztufadombot épített. Hasonló
természeti képződmény legközelebb Törökországban található, Pamukkaleban. Az édesvizi mésztufa
dombnak és a víz gyógyító hatásának köszönhetően a forrás népszerű célpontja lett a gyógyulni és
pihenni vágyóknak. A gyógyvíz jótékony hatással van többek között az izületekre, nőgyógyászati
panaszokra. Alkalmas balesetek utókezelésére.
Minderre alapozva indult be 2004-ben a fürdő fejlesztése az addig infrastruktúrával gyengén ellátott
területen. A fejlesztés két ütemben történik; az első ütemben a fürdő és a medencék kiépítésére kerül
sor, majd második ütemben, 2006-ra, elkészül a minden igényt kielégítő gyógy- és wellness központ
Egerszalókon.

Mátraderecske:
A mátraderecskei száraz széndioxid fürdő - új lehetőség a perifériás érbetegségek gyógyításában.
Vulkáni utóműködésként gyakran jelentkezik gázkiömlés, aminek bizonyos gázösszetevői a bőrön át,
valamint a légzéssel a véráramába bejutva gyógyító hatást fejtenek ki. A geológusok az említett jelenséget MOFETTA-nak nevezik, mely földrajzi, geológiai adottságoknak megfelelően különböző összetételű lehet. Így Erdélyben Hargitafürdőn, a MOFETTA a széndioxid mellett jelentős mennyiségű ként
tartalmaz. Hazánkban egyedülálló módon, gázszivárgás Mátraderecskén található.
Oxigén O2
Nitrogén N2
Metán CH4
Széndioxid

1,61
7,13
5,11
CO2

tf %
tf %
tf %
86,16

tf %

Bükkszék
A Mátra és a Bükk- hegység lábánál, Egertől 25 km-re, a Tarna –völgyének peremén erdőségekkel
borított, dombok által övezett völgykatlanban fekszi. Az állandó lakosok száma jelenleg 856 fő.
Az idegenforgalom alapját a Salvus Termálfürdő határozza meg. Az 1930-as évek végén próbafúrásokat végeztek a környéken, kőolaj után kutatva. Az egyik ilyen próbafúrás során tört elő az 540m-es
mélyből a 40 0C-os termál gyógyvíz, az azóta híressé vált Salvus.Ez a gyógyvíz tette határainkon túl
is ismertté a községet.
A SALVUS gyógyvíz nagy oldott ásványi só tartalmú, alkáli- hidrogén- karbonátos- kloridos, brómosjodidos gyógyvizek csoportjába tartozik.
Összetételét tekintve a világon egyedülálló, igen magas összes oldott anyag tartalmú (22205 mg/l )
gyógyvíz.
Főbb alkotórészei:
Kationok
Nátrium
Kálium
Magnézium
Lítium
Anionok:
Klorid
Bromid
Jodid
Hidrogén-karbonát
Fluorid

mg/l
5800
7,5
31,9
2
mg/l
2020
13,9
2,08
12810
3,0

Bogács
Bogács legfőbb turisztikai adottsága a termálvíz bázisra épült Thermálfürdője. Az 1950-es években
Bogács körzetében nyersanyagkereső fúrásokat végeztek, mely során leltek rá az ásványi anyagokban
gazdag gyógyvízre. Azóta a fürdő meghatározó a település életében.
A bogácsi gyógyvíz kémiai összetétele:
Kálium
K+
28.00 mg
Nátrium
Na+
39.00 mg
Ammónium
NH4+
0.47 mg
Kalcium
Ca 2+
97.00 mg

Magnézium
Vas
Klorid
Bromid
Jodid
Szulfid
Hidrogénkarbonát
Metabórsav
Metakovasav
Szabad szénsav
Kötött szénsav

Mg2+
Fe2+
ClBrJS2HCO3HBO2
H2SiO3
CO2
CO2

13.90 mg
0.03 mg
18.00 mg
0.09 mg
0.03 mg
6.60 mg
449.00 mg
3.00 mg
51.00 mg
247.00 mg
156.00 mg

Mezőkövesd:
Zsóry Gyógy- és Strandfürdő
Mind regionális, mind országos és nemzetközi vonatkozásban is kiemelkedő jelentőségű attrakció az
1939-ben talált kincset érő víz.
A fürdő alapítója Zsóry Lajos földbirtokos és országgyűlési képviselő volt, akinek nevét máig őrzi
a fürdő. Birtokán kőolajlelőhely feltárás közben Mezőkövesd határában - 840 m mélyről - a triász
mészkőből bővizű melegforrás tört fel, melyet termálkútnak minősítettek. Jelentősebb fejlesztésnek
számít a gyógyászati épület építése, az iszapfőző üst és inhalátor beállítása; az óriás vízicsúszda kialakítása; a fedett gyógyfürdő korszerűsítése és bővítése, új párátlanító- és légkondicionáló berendezés
felszerelése.
A 60.000 m2 parkosított területen elhelyezkedő 4.766 m2 alapterületű 9 medence jól szolgálja a gyógyulni és kikapcsolódni vágyó vendégeket.
Miskolc-Tapolca: Barlangfürdő
A Barlangfürdő Északkelet-Magyarország látnivalókban is gazdag környezetében, Miskolc üdülőterületén, Miskolc-Tapolcán található.
A terület igazi kincse a Barlangfürdővé kialakított Tavas-barlang.
Általános jellemzők:
pH
vezetőképesség
kémiai oxigénig.
karbonát keménység
összes keménység
szabad széndioxid
oldott oxigén
Anionok:
hidrogénkarbonát
szulfát
klorid
nitrát
nitrit

7,1
570 mS/cm
0,7 mg/l
180 mg CaO/l
183 mg CaO/l
75 mg/l
3,3 mg/l
396 mg/l
27 mg/l
8 mg/l
1,3 mg/l
0,00 mg/l

Kationok:
calcium
magnézium
nátrium
kálium
mangán
vas
Nyomelemek:
jodid
bromid
fluorid

113 mg/l
11 mg/l
9,7 mg/l
2,5 mg/l
0,00 mg/l
0,00 mg/l
0,005 mg/l
0,05 mg/l
0,17 mg/l
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ac) A bor és a borturizmus adottságai
aca) Borutak: Mátraaljai Borút: Nagyréde, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján,
Gyöngyös, Abasár, Markaz, Rózsaszentmárton, Domoszló,
Kisnána, Visonta, Szűcsi
Egri Borút: Tófalu, Aldebrő, Feldebrő, Verpelét, Egerszólát, Egerszalók, Eger,
Noszvaj, Ostoros, Noszvaj, Novaj, Andornaktálya, Nagytálya,
Maklár
Bükkaljai Borút: Cserépfalu, Cserépváralja, Bogács, Bükkzsérc, Kács
acb) Neves pincék, pincészetek és pincesorok
Nagyréde:
Gyöngyös:
Pincészet:

Abasár:
Markaz:
Domoszló:
Egerszalók:
Eger:

Felsőtárkány:
Verpelét:
Cserépfalu:

Pincészet: Szőlőskert Rt. Borászat
Paulik Tibor
Pincesor: Farkasmály
Farkasmályi Bor Kft.
Mátraaljai Borok Háza
Bálint Benedek
Sőregi Károly
Picészet: Abaszöv Borászati Szövetkezet
Kiss Sándor Családi Pincészete
Picészet: Agrovital Bt. Borászat
Picészet:
Pincészet: Hangácsi és Fia Pincészet
St. Andrea Pincészet
Pincészet: Szépasszony-völgy
Egri Borok Gyertyás Háza
GIA Gál Tibor Pincészet, Verőszala
Gál Lajos Pincészet, Szépasszony-völgy
Tóth Ferenc Pincészete
Pók-Polonyi Pincészet
Váradi János Pincészete,
Kőporos Pincészet, Kőporos
Simon József Pincészete, Kőporos
EGERVIN, Árnyékszala
FVM Szőlészeti Kutató Intézet, Kőlyoktető
Balla Pincészet, Szépasszony-völgy
Juhászvin, Kőlkyuktető
Pincészet: VITAVIN Kft.
Pincésze: Ker-COOP Borászati Kft.
Pincészet: Kósik Pincészet

acc) Jellemző szőlő és borfajták:
Az Egri borvidéken megtalálható főbb szőlőfajták
Kékfrankos, Kékoportó, Blauburger, Zweigelt, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot,
Kékmedoc, Kadarka.
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Leányka, Olaszrizling, Chardonnay, Hárslevelű, Ottonel muskotály.
Az egri borvidék jellegzetes borfajtái
Egri Bikavér, Egri Cabernet sauvignon, Egri Cabernet franc, Egri Kékfrankos, Egri Merlot, Egri
Kékfrankos. Egri Leányka, Debrői Hárslevelű, Egerszóláti Olaszrizling, Egri Chardonnay, Egri
Muskotály.
ad) Konferencia turizmus
A konferencia turizmus számára 2004 májusáig Egerben és környékén nagyon szűkös volt a lehetőség.
A legnagyobb befogadó képességgel az Eszterházy Károly Főiskola rendelkezett 300 fős kapacitásával
és a megfelelő szerkezeti felépítésű szekció lehetőséggel. Az intézmény azonban annak ellenére, hogy
igyekezett mindent megtenni, hogy az igényeknek és elvárásoknak megfeleljen, de alapvetően nem
konferencia központnak épült, s ennek nyomait magán viselte.
Építészetileg és technikai felszereltség tekintetében némileg jobb helyzetben volt a Hotel Flóra, mely
egyidejűleg 170 főnek tudott tanácskozási lehetőséget biztosítani, azonban zavaró volt a környezet,
mikor is a konferencián résztvevők elvegyültek a gyógykezelésre a vesztibülben várakozó szállóvendégekkel.
Ezeken túlmenően további tanácskozó és konferencia lehetőségek:
Hotel Eger
800 fő
Hotel Korona
180 fő
Hotel Panoráma
80 fő
Megyeháza
100 fő
Művészetek Háza
100 fő
Városháza
120 fő
Noszvaj – Oktatási Központ
200 fő
2004. április 28-án alapjaiban megváltoztak és megnőttek Eger konferenciaturisztikai lehetőségei.
A Hotel Eger a korábbi 80 + 30 fős, eredetileg vendéglátóipari kereskedelmi tevékenységre szánt helyiségeit lebontotta és helyére felépült a Hotel Eger Konferencia Központ. Az új létesítmény minden
technikai adottsággal rendelkezik, amivel a mai igények szerint egy konferencia központnak rendelkeznie kell mind a humán, mind a technikai oldalon. A központ befogadó képessége 650 fő, miáltal
most már egy közepes nagyságrendű konferencia is megrendezhető.
A szálloda adottsága révén megoldható, hogy az egyéb szállóvendégek szeparálhatóak legyenek a konferencia résztvevőitől úgy, hogy egyiknek se tűnjön fel a megosztás.
ae) A Rendezvényturizmus kínálta lehetőségeket a 8. pont tartalmazza.
af) Turisztikai vonzerőként funkcionáló természeti értékek
Ezek nagyrészét a 6. pont második részében már részleteztük.
Eger természetföldrajzilag a hegység és a síkság találkozásánál fekszik. Vonzáskörzetében egyaránt
megtalálható a síksági füves puszta, mely az Alföld tipikus képét adja (Hevesi-síkság), illetve hazánk
két jelenős hegysége, a Bükk és a Mátra.
Eger térségéhez tartozó természeti értékeket gazdagon felvonultató terület a Mátra, mely karakterében
bár eltér a bükki flórától és faunától, mégis értékeiben hasonló vonásokat rejt. A Mátrát ugyancsak
kedvelt túraútvonalak hálózzák be Gyöngyöstől a Tarna völgyéig. Ez a terület nemzetközileg is kedvelt, nagyvadban gazdag, vadászturisztikai desztináció.

Turisztikai vonzerők közül nem hagyható ki az Egerhez közel fekvő, és a látogatók körében egyre
népszerűbb Tisza-tó sem, illetve a mindössze 90 km-re fekvő Hortobágy.
b. Turisztikai látogatószám éves bontásban az elmúlt 4 évben
A turizmus révén a várost felkeresők száma három helyszínen mérhetőek hitelt érdemlően. Ezek a
helyszínek: a Vár, a Termál Strandfürdő és az Eszterházy Károly Főiskolán (Líceumban) a Főegyházmegyei Könyvtár és a Csillagászati Múzeum együttes látogatói száma. A kereskedelmi és magán
szálláshelyeken regisztrált látogatók számát a c. pontban mutatjuk be.
Turisztikai látogatottság mérőszámai
(ezerre kerekítve)
Helyszín megnevezése

Egri Vár

Termálfürdő

Líceum

2000

430

352

54

2001

436

321

53

2002

423

314

47

2003

435

346

49

Fenti helyszíneken túlmenően tapasztalati megfigyelés, hogy nagyon sok turista nem jelenik meg
a bemutatott mérési helyeken, mint „regisztrálható”, mert nem vesz belépőjegyet, de helyette ellátogat
a Szépasszony-völgybe, ahol viszont lehetetlen minden kétséget kizáró statisztikai felmérést végezni.
Az egri turisztikai szakemberek egybehangzó becslése szerint az évente Eger felkereső látogatók és kirándulók együttes száma meghaladja a 800 ezer főt, némely szakember becslése szerint megközelítheti
az 1 milliót.

A városban a helyi és helyközi autóbusz-közlekedést az Agria Volán Rt. végzi. A távolsági járatok
közvetlen kapcsolatot biztosítanak a fővárossal, Kelet-Magyarország nagyobb városaival. Eger agglomerációjában található településekről a vállalkozások igényeinek megfelelő menetrenddel biztosítja a
Társaság a munkavállalók bejárását. A tömegközlekedés a város északi és déli iparterületére egyaránt
biztosított járatokat. A hálózat folyamatosan bővül, a délen található ipari területek kiszolgálása érdekében.
Eger vasúton Budapest felől füzesabonyi lecsatlakozással közelíthető meg. Az Egerből kiinduló Szilvásvárad-Putnok szárnyvonal kisebb forgalmú. A kiépített vasúti közlekedési hálózat várhatóan hoszszabb távon kielégíti a személy és az áruszállítás igényeit. Budapest felé InterCity járatok is igénybe
vehetők.
Eger térségében több különböző kiépítettségű légikikötő található. Ezek közül a legjelentősebb infrastruktúrával rendelkező a mezőkövesdi felhagyott katonai repülőtér. A maklári repülőtér elsősorban
sportcélokat szolgál, de kisebb polgári gépek fogadására alkalmas, míg az egri jelenleg sportcélú üzemeltetésű. A repülőteret távlatban a polgári, magán és üzleti forgalmat lebonyolító kisgépes forgalomra tervezzük alkalmassá tenni.
Maklár

II. kategóriás

kisgépes

időszakos

Mezőkövesd

I. kategóriás

nagy, közép és kisgépes

állandó

cb. A kereskedelmi és magán szálláshelyek száma és foglaltsági adataik

c. A turisztikai infrastruktúra állapota

A kereskedelmi szálláshelyek száma Egerben az elmúl 4 esztendőben konstansnak tekinthető: 42 egység épült kifejezetten vendégfogadás céljából (szálloda, panzió, kemping, turista- és ifjúsági szálló,
nyaralóház.). Szembetűnő azonban a szállásférőhelyek számában jelentkező változás. A 657 ágyas
csökkenés azt engedi feltételezni, hogy a mennyiségi vendégfogadás elvét feladva a szállásadók, a minőség felé tendálnak: bár kevesebb ágyszámmal dolgoznak, de a magasabb minőség révén esetlegesen
kevesebb ráfordítással, szinten lehet tartani a bevételeket, esetleg növelni is lehet azokat.
Mindenképp az egri turizmus erősségeként kell aposztrofálnunk a bel- illetve a külföldi turisták arányát az előbbiek javára.

ca. Közlekedés

cc. Parkolóhelyek

A közúti kapcsolatot Budapest felé jelentősen meghatározza az M3-as autópálya. Eger M3 autópályához való kapcsolatát a 25. sz. Kerecsend-Eger-Bánrévei II. rendű főút, valamint a 2501 j. Eger-Füzesabony összekötő út biztosítja. Az autópálya továbbépítésével a kapcsolat javulása várható a keleti,
észak-keleti megyékkel és a szomszédos országokkal.
A tervek szerint 2006-ban megindul Egert az M3-as autópályával közvetlenül összekötő M25- út
építése.
A városon keresztül húzódó 24 és 25-ös számú másodrendű főutak Eger legfontosabb közlekedési útjai.
Ehhez az úthoz kapcsolódnak a városba sugárirányban bevezető országos mellékutak. Ennek az É-D-i
irányú hálózati elemnek a tehermentesítésére és a szerkezet hiányosságának pótlására tervezett az ún.
Keleti összekötő út, melynek szerepe egyrészt az országos mellékutak színvonalasabb kapcsolatainak
biztosítása, másrészt a 25. sz. főúttal párhuzamosan egy új, szerkezetileg fontos nyomvonal, melynek
megvalósítása a 25. sz. főút kapacitáscsökkenését, visszaépítését teszi lehetővé
Eger körzetének közlekedési csomópontja is. A vonzáskörzet mintegy 30-50 településre, illetve 40-50
km sugarú körre tehető.

Eger belterületén 27 parkolóban 1170 személygépkocsi részére adott a lehetőség a gépkocsik biztonságos leállítására. A parkolók tulajdonjogilag Eger MJV Önkormányzatának a tulajdonát képezik, üzemeltetésükről az Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Rt. gondoskodik.
A turista autóbuszok részére a belváros szélén az Ady Endre utcában adott a lehetőség a várakozásra.
A parkoló kapacitása 30 autóbusz.
d. A város által turisztikai fejlesztésre fordított összeg az elmúlt 4 év viszonylatában a lakosságszámra
vetítve
2000

2001

Fejlesztésekre fordított összeg 935.277.000 Ft 111.207.000 Ft

2002

2003

117.135.000 Ft 118.192.000 Ft

Lakosságszám

57.556 fő

57.454 fő

56.957 fő

56.412 fő

1 főre jutó fejlesztési összeg

16.250 Ft

1.935 Ft

2.056 Ft

2.095 Ft
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e. A város által városmarketingre fordított összeg az elmúlt 4 év viszonylatában a lakosságszámra vetítve
2000
Városmarketingre
fordított költség
Lakosságszám
1 főre jutó városmarketing költség

2001

2002

2003

101.168.000 Ft 112.050.000 Ft 128.831.000 Ft 121.256.000 Ft

57.556 fő

57.454 fő

56.957 fő

56.412 fő

1.758 Ft

1.950 Ft

2.261 Ft

2.149 Ft

f. Turisztkai jelentőségű vállalkozói fejlesztések alakulása 2002 óta
Hotel Arany Trófea - Eger
A Hotel Arany Trófea *** 2002.decemberében átadott háromszintes épület, melynek földszintjén első
osztályú étterem és sörterasz található. Az alagsorban 20 főt befogadó különterem tárgyalások, kisebb
konferenciák, családi összejövetelek lebonyolítására alkalmas.
Az épület felsőbb szintjén csendes, kellemes hangulatú, tágas 2-4 ágyas, fürdőszobás szobák, apartmanok
állnak vendégeik rendelkezésére. Valamennyi szobák színes televízióval, telefonnal és minibárral felszerelt. Teremgarázs, szauna, fitness szolgálja vendégeik kényelmét. A hotel befogadó képessége 32 fő.
Éttermükben tájjellegű – és vadételek, valamint helyi specialitások közül választhatnak a kedves
vendégeik. Vendégeik kérésére programszervezést is vállalnak. Pld.: vadászat. Horgászat, lovaglás,
lovaskocsikáztatás, kirándulás, grill party, lakodalom, disznótoros.
Hotel Korona - Eger
Belvárosi *** szálloda, családias kiszolgálás, széleskörű szolgáltatások. 40 szoba, a 3 csillagnak megfelelő kategóriában. Szolgáltatásaik: zárt parkoló, belső kert, terasz, játszótér, játszószoba, étterem, biliárd, kártyaszoba, TV szoba, sörház, minőségi borok boltja, Vincellér borbemutató terem, konferencia
szekció termek, 200 éves Nemzeti Bormúzeum. 2003-tól medence, pezsgőfürdő, szauna, masszás,
fittness terem, sókamra, pihenő gőzfürdő szolgálja a vendégek kényelmét.
A Mesés Shiraz Hotel –Egerszalók
A **** szálloda 2003. nyarán nyitotta meg kapuit Egerszalókon. A luxus, a keleti kényelem és a mediterrán hangulati elemek megfelelő arányú keverésével egy meleg, barátságos, vendégcsalogató hangulatot kölcsönöztek a szállodának. A szálloda 21 szobával, 1 apartmannal rendelkezik.
Bikavér Borbár
A Bikavér Borbár 2003-ban nyitotta meg kapuit a hevesi megyeszékhely történelmi belvárosában.
A Pannon-Vin’98 Kft. által jegyzett úttörő jellegű vállalkozás a borértékesítés két területén is megjelenik: a bormintaboltban és a borbárban. Az előbbiben az Egri Borvidék legjelesebb termelőinek kiválóbbnál kiválóbb borai közül válogathatnak a különlegességeket kedvelői, de a termelőkkel kialakított
jó és szoros kapcsolatnak köszönhetően bő választékban megtalálhatók a „szomszéd vár”, Tokaj-Hegyalja reprezentánsai is. Az alig egy éve megnyílt különleges hangulatú borbár pedig egy régóta meglévő
űrt töltött be, hiszen a mintabolt gazdag kínálata mellett nem volt lehetőség a kiválasztott borok kóstolására. A borbár lehetőséget biztosít a különböző borbemutatókra, ahol az érdeklődők a borok mellett
a borászokkal is megismerkedhetnek, és képet kaphatnak a pincészetekben folyó munkáról, terveikről,
elképzeléseikről. Május elején a Fiatal Egri Szőlő-és Bortermelők Társaságával közösen megrendezett
Nyárindító borkóstoló elnevezésű program, valamint az idei Bordeaux International Challenge du Vinen érmet nyert egri borok bemutatója is.
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Pátria Vendégház- Eger
Eger történelmi belvárosában a híres egri vár tövében panorámával a bástyákra 2004. májusában nyílt
meg a Pátria Panzió.
Három apartman, három kétágyas klimatizált minden kényelmet kielégítő szoba, mediterrán hangulatú udvar, terasz, mélygarázs áll a vendégek rendelkezésére. A panzió szomszédságában áll a szintén
Cseh András által üzemeltetett Hotel Senátor-Ház mely félpanziós ellátást és szórakozási lehetőségeket
is kínál a panzió vendégeinek.
Egri Korona Borház
Az Egri Korona Borház 2003. nyarán nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A több, mint két milliárd
forintos beruházás a Quality Champignons Kft., a Pannónia Gombakomposzt Kft. valamint bankok
befektetéséből valósult meg. A Magyarországon szinte egyedülálló technológiájú borászati vállalkozás,
nemcsak magas minőségű borok előállításával foglalkozik, hanem a francia chaeaukhoz és ausztrál
winerykhez hasonlóan, borkóstolók és nívós szakmai rendezvények lebonyolítását, a borturizmus
felvirágoztatását tűzte ki célul. Az egerszalóki hőforráshoz vezető út mentén, Kerecsend és Demjén
között található létesítményben melegkonyhás étterem, bormintabolt, nyáron pedig szabadtéri borharapó várja a vendégeket.
Az Egri Korona Borház egy olyan komplexum, mely a borászathoz fűződő összes tevékenység teljes
vertikumát felsorakoztatja: a szőlőtermesztés és feldolgozás mellett, az épületben történik a bor előállítása, palackozása, értékesítése.
A borház a 250 fő befogadására alkalmas étterem mellett rendelkezik két konferenciateremmel, melyek a legkorszerűbb technikai felszereltséggel rendelkeznek. 2005 január 1-től közvetlenül a Borház
mellett 12 vendégház várja a kedves vendégeket, 4*-os színvonalon, mesés környezetben, egyedi panorámával. Kínálatukban 2-5 főig mindenki megtalálhatja az ízlésének megfelelő apartmant. Előre szervezett csoportok számára (céges találkozók, szakmai konferenciák, lagzik, meetingek, továbbképzések,
turistacsoportok) borkóstolóval egybekötött pincelátogatások, folklór előadások, néptánc együttesek
műsora várja a kedves vendégeket. A szezonális programok között szerepel többek között egy, az idelátogató csoportok számára szervezett szüret is. Rendezvényeik színesítését teszik lehetővé a szabadtéri
sütés-főzések, bográcsozások, és az ételek kemencében történő elkészítése.
Villa Citadella – Eger
A Villa Citadella*** szálloda 2002 július közepétől várja a pihenni vágyó vendégeket. A beruházás
Széchenyi tervpályázaton elnyert támogatással épült. A panzióban 12 légkondicionált szoba, 40 fő
befogadására alkalmas konferencia terem található. Szolgáltatásaik: beltéri uszoda, szauna, jacuzzi,
ping-pong terem, grillező, játszótér, pihenő kert, zárt parkoló. Csoportok részére hangulatos vacsorát,
igény szerint élőzenét biztosítanak.
Szent József Gyógypark – Eger
Az egri Városszépítő Egyesület és vállalkozói adakozással került átadásra 2003. szeptemberében a
Törökfürdő előtti szabad területen. A park közepén a Szent József ivókút áll. A kutat az azonos nevű
forrás táplálja, szomjat oltó, üdítő vizét sokan isszák. A forrás szomszédságában található egy szökőkút
és mesterséges vízesés a mosónő szobrával.
St. Andrea pincészet
A neves szőlőbirtok borászati épületrendszerének tervezését 2002.-ben az Egri Építész Iroda kezdte el.
A terület – Egerszalók, Demjéni út- közelében fekszik. A terület a borturizmus szempontjából nagyon
kedvező, hisz közel van az egerszalóki Hőforráshoz és Eger városához. A birtokközpont biztosítja azt a
méltó miliőt is, amelyet a St.Andrea a borai minőségeként is a zászlójára tűzött.

Hotel Szent István***
A szálloda a nagy hagyományokkal és történelmi múlttal rendelkező városban, Egerben található,
fekvése révén kiválóan alkalmas a valódi pihenésre, de az üzleti céllal érkezők számára is remek lehetőségeket nyújt. A szálloda 2004.áprilisában nyitotta meg kapuit.
A hotel öt különálló épületből áll, melyeket földalatti pincerendszer köt össze, egyedi látványosságot
teremtve ezzel. Az épületekben összesen 47 szoba található, melyek egy része apartmanokban lett kialakítva. Valamennyi szoba minibárral, légkondicionálóval, színes televízióval és telefonnal felszerelt,
az apartmanokban pedig minikonyha biztosítja a főzési lehetőséget.
Éttermeik kiváló ételkülönlegességekkel, egyedi hangulattal várják a látogatókat, Mediterrán Kávézó,
Pinceborozó, Barokk Étterem, Lovagterem, valamint a Panoráma Terasz különböző rendezvényeknek
adnak otthont.
120 férőhelyes konferenciaterme elsőrangú helyszíne lehet vállalati rendezvények, továbbképzések, előadások, ünnepségek, esküvők lebonyolításának. A szálloda saját Kápolnájában lehetőség nyílik egyházi szertartások, koncertek szervezésére is.
Wellness részlegükben fedett uszoda, szauna, infrakabin, pezsgőfürdő, szolárium, fitness terem,
sókamra, masszázs áll az aktív pihenést kedvelők rendelkezésére.
Egyéb szolgáltatásaik: sportpálya, asztalitenisz, minigolf, őrzött parkoló.
(mellékelve:
• Eger Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Koncepciója
• Eger Megyei Jogú Város Marketing Koncepciója
• Pályázati statisztikák)
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10) A közoktatási rendszer helyzete a városban. (Az előző négy év adatai alapján
ismertesse a közoktatási, felsőoktatási, művészeti oktatási rendszert! Évente hányan
vesznek részt az egyes oktatási intézmények által szervezett oktatásban?)
A KÖZOKTATÁS HELYZETE
Eger Megyei Jogú Városi jellegéből adódóan jelentős feladatot vállal a térség, ezen belül Heves megye
oktatás-szolgáltatásában. A város továbbra is szeretné megtartani iskolaváros jellegét.
Eger Megyei Jogú Város Közoktatási és Szakképzési Koncepciója rögzíti azokat az alapelveket, célokat
és feladatokat, amelyekkel a város a sokszínű oktatásszolgáltatását a felhasználói igényeknek megfelelően minőségi szinten képes biztosítani. A 2004 januárjában felülvizsgált Önkormányzati Intézkedési
Terv az intézményrendszer működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével és átszervezésével összefüggő
elképzeléseket tartalmazza. A 2000-ben elfogadott Koncepcióban meghatározott elvekre és stratégiai
célkitűzésekre, az Intézkedési Tervben megfogalmazottakra épül, és ezekkel a dokumentumokkal
képez szerves egységet az Önkormányzati Minőségirányítási Program, melyet Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlése 2004 januárjában fogadott el.
Az intézményrendszer áttekintése
Óvoda
A 2004/2005. nevelési évben a városban 19 óvoda működik, melyből 17 óvoda 2 tagóvodával városi önkormányzati fenntartású. Egy óvoda a ZFH A Jövő Nemzedékért Alapítvány (ZFH Óvoda),
egy pedig az Egri Főegyházmegye (Jó Pásztor Óvoda) fenntartásában működik. Az óvodások száma
az elmúlt években lassú csökkenést mutat. A 2000/2001. nevelési évben 2053 fő volt, melyből 1906 fő
(93%) a városi önkormányzati fenntartású intézményekben, 147 fő (7%) pedig a nem önkormányzati
fenntartású intézményben volt elhelyezve. A 2003/2004. nevelési évben 1956 fő, melyből 1802 fő
(92%) a városi önkormányzati fenntartású intézményekben, 154 fő (8%) pedig a nem önkormányzati
fenntartású intézményben volt elhelyezve. A városba vidékről bejáró óvodások száma az utóbbi években 11% körül mozog.
Hálózatjellemzők:
Napköziotthonos Óvoda (Deák F. út 17.), Napköziotthonos Tagóvoda (Arany J. út 16.), Napköziotthonos
Óvoda, Napköziotthonos Tagóvoda, Napköziotthonos Óvoda (Epreskert út 3/A.), Napköziotthonos
Óvoda (Farkasvölgy út 4.), Napköziotthonos Óvoda, Napklöziotthonos Óvoda, Joó János Óvoda,
Napköziotthonos Óvoda, Napköziotthonos Óvoda, Napköziotthonos Óvoda, Napköziotthonos Óvoda,
Szivárvány Óvoda, Napköziotthonos Óvoda, Napköziotthonos Óvoda, Napköziotthonos Óvoda, Benedek Elek Óvoda, Napköziotthonos Óvoda, ZFH Óvoda, Jó Pásztor Óvoda.)
Általános iskola
Eger Megyei Jogú Városban az alapfokú neveléssel-oktatással foglalkozó általános iskolák száma a 2004/
2005. tanévben 15, ebből speciális feladatokat ellátó intézmény 4. Fenntartásuk szerint 8 intézmény
városi önkormányzati, 3 intézmény megyei önkormányzati, 2 intézmény az Eszterházy Károly Főiskola,
2 intézmény pedig egyházi jogi személy fenntartásában működik. Az intézmények 53%-a városi fenntartású. Az általános iskolák száma a 2000-ben elkészített intézkedési tervhez képest egyel csökkent. Ennek
oka, hogy 2003-ban sor került a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Ráchegyi Általános iskola öszszevonására. A 2003/2004. tanévtől a két intézmény a Felsővárosi Általános Iskola néven működik.
A tanulói létszámban bekövetkezett változások folyamatos csökkenést mutatnak.
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Tanulói létszám változása
Összes
tanuló

Ebből önkormányzati
intézményben

2000/2001. tanév

5758

3972

69%

1786

31%

2003/2004. tanév

5416

3626

67%

1790

33%

Tanév

Ebből nem önkormányzati
intézményben

Megállapítható, hogy a nem önkormányzati fenntartású általános iskolákban a tanulói létszám összességében nem változott (illetve minimális mértékben növekedett). A tanulói létszám csökkenését tehát
teljes egészében a városi fenntartású intézményekben lehet megfigyelni.
A tanulói létszám csökkenésével párhuzamosan a tanulócsoportok száma is csökkent.
Tanulócsoportok számának változása
Tanév

Összes
csoport

Ebből önkormányzati
intézményben

Ebből nem önkormányzati
intézményben

2000/2001. tanév

254

180

71%

74

29%

2003/2004. tanév

238

167

70%

71

30%

A vizsgált időszakban a vidékről bejáró tanulók száma és aránya is megváltozott, 1001 főről
(17%) 1313 főre (24%) emelkedett.
Más településről bejárók számának változása
Tanév

Összes
tanuló

Ebből önkormányzati
intézményben

Ebből nem önkormányzati
intézményben

2000/2001. tanév

1001

578

58%

423

42%

2003/2004. tanév

1313

713

54%

600

46%

A napközis tanulók száma 3001 főről 2919-re csökkent, arányuk viszont a tanulói létszám csökkenése miatt 52%-ról 54%ra növekedett.
Napközis tanulók számának változása
Tanév

Összes
tanuló

Ebből önkormányzati
intézményben

Ebből nem önkormányzati
intézményben

2000/2001. tanév

3001

2255

75%

746

25%

2003/2004. tanév

2919

2131

73%

788

27%

A napközis csoportok száma ezzel ellentétben 144-ről 138-ra csökkent.
Napközis csoportok számának változása
Tanév

Összes
csoport

Ebből önkormányzati
intézményben

Ebből nem önkormányzati
intézményben

2000/2001. tanév

144

111

77%

33

23%

2003/2004. tanév

138

103

75%

35

25%

Hálózatjellemzők:
Eger Megyei Jogú Város fenntartásában működő iskolák:
Lenkey János Általános Iskola, Felsővárosi Általános Iskola (tagiskolával), Balassi Bálint Általános Iskola, Hunyadi Mátyás Általános Iskola (tagiskolával), Tinódi Sebestyén Általános Iskola, Dr. Kemény
Ferenc Általános Iskola, Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium, Móra Ferenc Általános Iskola
és Előkészítő Szakiskola (enyhén értelmi fogyatékosok részére)

Iskola, Zeneiskola és Leánygimnázium és Kollégium
(Angolkiszasszonyok Szerzetesrend)
Felsőoktatási intézmény fenntartásában működő iskolák:
Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskolája,
Gimnáziuma és Szakközépiskolája (Eszterházy Károly Főiskola), Szent-Györgyi Albert Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium (Eszterházy Károly Főiskola)
Középiskola
Eger Megyei Jogú Városban a középfokú neveléssel-oktatással foglalkozó középiskolák száma a 2004/2005-es tanévben 19.
Fenntartásuk szerint 8 intézmény városi önkormányzati, 1 megyei önkormányzati, 2 egyházi jogi személy,
1 az Eszterházy Károly Főiskola és 7 alapítványok fenntartásában működik. Eger Megyei Jogú Város az iskolák 42%ának fenntartója.
A nappali tagozatos középiskolai tanulói létszám városi
szinten növekedett, az önkormányzati iskolák tanulói létszáma ezzel ellentétben csökkent. A 1999/2000-es tanévben 8415 fő volt, melynek 75%-a (6316 fő) önkormányzati
fenntartású intézményben tanult. A 2003/2004-es tanév
adatai szerint 10318 fő az Eger város területén működő középfokú intézmények tanulóinak a száma, ebből 5622 fő,
vagyis 54,5%-uk tanul önkormányzati fenntartású középfokú intézményben.
A nem egri lakosú beiskolázottak száma a 1999/2000-es tanévben 2900 fő, a tanulók 47,7%-a volt.
Ez a szám folyamatosam növekszik. A 2003/2004-es tanévben a bejáró tanulók száma 5373 fő,
melynek 56,4%-a (3031 fő) önkormányzati középiskolában tanul.
Hálózatjellemzők:
Eger Megyei Jogú Város fenntartásában működő iskolák:
Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, Dobó István Gimnázium, Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium, Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola, Kossuth Zsuzsa Gimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégium, Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-,
Szakiskola és Kollégium, Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium, Móra Ferenc
Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola
Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő iskolák:
Arany János Általános Iskola és Szakiskola

Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő iskolák:
Arany János Általános Iskola és Szakiskola, Óvoda Általános Iskola és Diákotthon (enyhén illetve
középsúlyosan értelmi fogyatékosok részére), Mlinkó István Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon
(hallássérültek óvodája, általános iskolája)

Egyházi jogi személy fenntartásban működő iskolák:
Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Ciszterci Rend Zirci Apátsága), Sancta Maria Általános Iskola, Zeneiskola és Leánygimnázium és Kollégium (Angolkisaszszonyok Szerzetesrend)

Egyházi jogi személy fenntartásban működő iskolák:
Deák Ferenc Római Katolikus Általános Iskola (Egri Főegyházmegye), Sancta Maria Általános

Felsőoktatási intézmény fenntartásában működő iskolák:
Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Gimnáziuma és Szakközépiskolája
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(Eszterházy Károly Főiskola)
Alapítványok fenntartásában működő iskolák:
Neumann János Középiskola és Kollégium (Neumann Iskola Alapítvány), Szent Lőrinc Vendéglátó
és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány), Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium
(Wigner Iskola Közalapítvány), KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (Műszaki és Üzleti Oktatásért Alapítvány), Eventus Üzleti Tudományok Szakközépiskolája Alapfokú
Művészetoktatási Iskola és Kollégium (Eventus Üzleti Tudományok Szakképző Iskola Alapítvány),
Európai Üzleti Ismeretek Szakközépiskolája (Humán Erőforrás Minőségéért Kiemelkedő Közhasznú Alapítvány), Informatikai, Közgazdasági, Nyomdai Szakközépiskola és Szakiskola („Az Egri
Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért” Alapítvány)
Kollégium
Városunkban az 1999/2000. tanév óta jelentős strukturális átrendeződés történt a kollégiumok vonatkozásában. Egyrészt számuk kettővel nőtt, másrészt változott a kollégiumok megoszlása a fenntartók
tekintetében. Míg 1999/2000-ben a 12 kollégiumból 6, a városi önkormányzat fenntartásában működött, 2003/2004. tanévben a 14 kollégium közül csak 4 tartozik a városhoz. Egerben a középiskolai
kollégiumi férőhelyek száma gyakorlatilag ugyanannyi, mint 4 évvel ezelőtt, viszont az önkormányzati fenntartású kollégiumok visszaszorulása figyelhető meg, mind számukat, mind a férőhelyeket
tekintve. 1999/2000-ben a városi kollégiumi férőhelyek 66,8 %-val az önkormányzati fenntartású
kollégiumok rendelkeztek, s mindössze a férőhelyek 1/3-a volt egyéb fenntartásban, addig 2003/2004re a nem önkormányzati fenntartású kollégiumok részesedése a férőhelyekből 55 %-ra növekedett.
1999/2000

2003/2004

számuk

férőhelyek (fő)

számuk

férőhelyek
(fő)

Eger MJV fenntartásában

6

1670

4

1118

Egyéb fenntartásban

6

830

10

1375

Összesen:

12

2500

14

2493

KOLLÉGIUMOK

Hálózatjellemzők:
Férőhelyek (fő) száma az 2003/2004. tanévben
Eger Megyei Jogú Város fenntartásában működő kollégiumok:
Egyházi jogi személy fenntartásában működő kollégiumok:
Alapítványi fenntartásban működő kollégium:
Mindösszesen:

1118 fő
718 fő
657 fő
2493 fő

Felnőttképzés
A 2000-ben elkészült intézkedési tervhez képest a felnőttoktatásban résztvevő intézmények köre
6 intézményről 10-re bővült. Jellemző, hogy több nem önkormányzati középiskola indít felnőttképzést. A tanulói létszám az 1999/2000 tanévben 850 fő volt, ami folyamatosan növekszik.
A 2003/2004-es tanévben 1055 fő, amely 67,4%-a (711 fő) önkormányzati fenntartású középiskolában tanul. A felnőttképzés egyre sokszínűbb. Általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai végzettségek és szakképesítések megszerzésére van lehetőség.
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Alapfokú művészeti oktatás
A 2004/2005. tanévben az alábbi alapfokú művészeti oktatási intézmények működnek a városban.
Eger Megyei Jogú Város fenntartásában működő alapfokú művészeti oktatási intézmény:
Farkas Ferenc Zeneiskola (zeneművészeti ág)
Egyházi jogi személy fenntartásában működő alapfokú művészeti oktatási intézmény:
Sancta Maria Általános Iskola, Zeneiskola, Leánygimnázium és Kollégium (zeneművészeti ág)
Alapítványi fenntartásban működő alapfokú művészeti oktatási intézmény:
Eventus Üzleti Tudományok Szakközépiskolája Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Kollégium (képzőművészeti ág)
„Zenede” Alapítványi Zeneiskola (zeneművészeti ág)
Ifjú Tehetségek Műhelye Egri Alapfokú Művészeti Iskola (tánc- és színművészeti ág)
Egyéb intézmények
A 2004/2005. tanévben a városban 4 pedagógiai szakszolgálati, valamint 1 pedagógiai szakmai szolgáltató feladatokat ellátó intézmény működik.
A Városi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet városi fenntartású. Az intézmény ellátja az egri 3-18
éves korosztályban a tanulási, magatartási, beilleszkedési problémákkal, neurotikus panaszokkal küzdő
gyermekek gondozását. Rehabilitációs célú foglalkozások, tanácsadás, fejlesztés, terápia révén az iskolaéretté váló tanulók tervszerű szűrését végzi, javaslatait véleményét eljuttatja az intézményekhez.
A 2003/2004. tanévtől a korábban a Móra Ferenc Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola keretei között működő Logopédiai Tagozat beintegrálódott a Nevelési Tanácsadóba. Az új keretek között működő
pedagógiai szakszolgálati intézmény ellátja a város óvodás, általános iskolás ép értelmű nem beszélő,
vagy beszédhibával, nyelvi zavarral küzdő gyermekek tanácsadó, vizsgáló és terápiás kezelését.
A Heves Megyei Gyógypedagógiai Szakszolgálati Központ a megyei önkormányzat fenntartásában
működik. A tanulási, beilleszkedési rendellenesség és az ún. más fogyatékosság differenciáldiagnosztikai vizsgálata, a más fogyatékosság megítélése szakértői vizsgálat kezdeményezése a feladata.
A Heves Megyei Önkormányzat Speciális Gyermekotthona pedagógiai szakszolgálati, korai fejlesztést,
valamint fejlesztő felkészítést lát el.
A Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete pedagógiai szakmai szolgáltató, valamint pedagógiai szakszolgálati munkát végez.
AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA
TEVÉKENYSÉGE, SZEREPE A RÉGIÓ ÉS A VÁROS ÉLETÉBEN
Képzés
A főiskola képzési kínálata az elmúlt tíz évben jelentősen megváltozott. Ezt egyrészt a társadalmi-gazdasági átalakulással megváltozó munkaerő-piaci helyzet, másrészt a felsőoktatás diverzifikálódásának dinamizmusa is befolyásolta. A korábban gyakorlatilag csak tanárképzéssel foglalkozó intézmény
mára a régió általános jellegű képzési kínálatát megjelenítő többkarú főiskolává fejlődött.
Az Eszterházy Károly Főiskola négy tudományterületen (bölcsészet, műszaki, társadalom és természet)
számos tudományágban és a művészetekben (képző és zene) akkreditált intézmény képzési programjainak besorolása alapján. Főiskolai és egyetemi színtű szakjain több mint 30, szakirányú továbbképzésben közel 20, szakvizsgában mintegy 30 program és számos továbbképzés jelenik meg a kínálatban.
Az elmúlt 2 – 3 évben a képzés szerkezete a stratégiai céloknak megfelelő tovább bővült két új főiskolai
alapképzési szakkal (biológus laboratóriumi operátor és programozó matematikus). Az egyetemi szin-

tű képzés négy szakon (történelem, magyar nyelv és irodalom, etika, ember és társadalomismeret és
informatikus könyvtáros) indult. Jelentősen szélesedett a rövidebb idejű programokban a felsőfokú
szakképzés kínálata. A korábbi egy szakkal szemben a 2004/2005-ös tanévben már nyolc szakon
folyik a képzés. A szakirányú továbbképzési szakok választéka 2003. szeptemberétől tovább bővült, e
képzésben 19, míg pedagógus szakvizsgában 25 programon kínálunk posztgraduális tanulmányokat.
Az informatikus könyvtáros szakon megkezdődött a távoktatás, mely módszer részlegesen több szak
programjában is megjelenik. A nem tanár szakos képzések kínálatának bővülésével és más képzési formákban a hallgatói létszám növekedésével fokozatosan csökken a tanárképzésben résztvevők aránya.
A képzés választékának szélesebbé válását, az igényekhez történő igazítását jelzi a főiskolai alapszakok szakirányai számának a növekedése is: a szakirányok száma két év alatt 18-ról 28-ra nőtt. Változik a nem diplomás képzések szerkezete, nő az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatos témák
súlya. Példaként említhető a Jean Monnet Permanent Course – Európai Integrációs Tanulmányok ill.
a Jean Monnet European Module – Európai Gazdasági Integráció néhány kurzusát: általános EU ismeretek, közösségi marketing, EU speciális szabályozások, Európa kultúra- és eszmetörténete az európai
integráció története, euromarketing, regionális politika az EU-ban és vállalati gazdálkodás az EU-ban.
A képzés tartalmi korszerűsítésének fontos célkitűzései: a kreditrendszer bevezetése, a modularizáció
kiterjesztése és az idegen nyelvű képzés megindítása. A kreditrendszer előzményeihez tartozó tanegység
rendszerű képzés bevezetése még 1993-ban megtörtént. Erre alapozva vezették be 2002. szeptemberétől
a kreditrendszert, melyhez korszerű elektronikus nyilvántartás kapcsolódik. A modulrendszerű egységes alapozó képzés bevezetésére elsőként és a legkiterjedtebb mértékben a gazdasági képzés szakjain
került sor. A természettudományi kar új szakjainak tanterve már úgy készülnek, hogy figyelembe
veszik a modularizáció lehetőségeit, a meglévő szakokkal közös előadások tartását.
Az idegen nyelvű képzés megindításának előkészítéseként elkészült és kiadásra került az ECTS-katalógus (európai kreditátviteli rendszer), melyet sok helyre eljuttattuk. Külföldi hallgatók szórványos
jelentkezése már most is tapasztalható. Megítélésük szerint az EU integráció, a Bologna-folyamat előrehaladásával ill. nemzetközi kapcsolataik továbbépítésével ez a tevékenység is tovább szélesedik.
Fontos terület a főiskola – valamint a város és környezete – életében a két gyakorlati képzést támogató közoktatási intézmény működése és fejlesztése. A közel 1.300 tanuló kiemelkedően jó szakmai
környezetben és önerőből egyre javuló tárgyi környezetben kapja meg az alapellátási kötelezettségbe
tartozó szolgáltatást.
A hallgatói létszám alakulása
A hallgatói létszám változásában egyrészt szerepet játszanak a növekvő társadalmi szükségletek a
felsőfokú képzés, felnőttképzés iránt. Másrészt visszaigazolódnak a főiskola azon törekvései, melyek
a képzési kínálat igényekhez történő igazítását, az intézmény külső kapcsolatainak intenzívebbé tételét,
elismertségének további javítását célozták.
Felvételi mutatók
Évek

Jelentkezők száma (fő)

A változás mértéke %
1998 = 100 %

Előző év = 100%

1999.

8.473

104,3

104,3

2000.

8.568

105,5

101,1

2001.

9.409

115,8

109,8

2002.

10.034

123,5

106,6

2003

9.944

117,4

96,2

2004

10,187

120,2

102,4

A hallgatói létszám tényleges növekedése meghaladja az Intézményfejlesztési Terv (IFT) mértékét.
A többletváltozás elsősorban a felsőfokú szakképzésben részvevők dinamikusabb növekedéséből fakad. Ennek alakulását mutatja be az alábbi táblázat:
1999.
október

Tervezett (IFT)
2002.

2004.

Ténylegesen
2001.
2003.
október
október

Összes hallgatói létszám (fő)

7.596

8.200

8.800

8.386

10.063

Egyenértékű hallgatói létszám (fő)

4.008

4.200

4.600

4.279

4.758

Összes hallgatói létszám (%)

100

108

116

110

132

Egyenértékű hallgatói létszám (%)

100

105

115

107

119

A hallgatói létszám alakulása részletesebben az 1. sz. mellékletben
Várható tendenciák a jövőre nézve rövidtávon az EKF-en:
– A főiskolai alapképzés hallgatói létszáma kisebb mértékben bővül, elsősorban az új szakok belépésével, felfutásával.
– A megindított, illetve indítandó egyetemi szintű képzések megjelenése inkább a tanárképzésben
várható, amelyek részben növelik, de inkább átstrukturálják a létszámot.
– A legnagyobb mértékű számszerű növekedést az új képzési formák, rövidebb idejű képzések (felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés) felfutása, új képzési formák és módszerek (távoktatás,
e-learning) bővülő kínálata eredményezi.
A főiskola határozott törekvése, hogy az egységesülő és megújuló tanárképzésben erőforrásai és együttműködési lehetőségei optimalizálásával vegyen részt a mesteroklevélig terjedő, tehát egyetemi szintű
tanárképzésben.
A lineáris szerkezet alapképzési szakaszában az intézmény jelenleg akkreditált tudományágaiban
a szakképzettséget is biztosító szakirányok gazdagítására törekszünk a munkaerő-piaci igények figyelembe vételével.
A felsőfokú szakképzésben fontosnak és megkerülhetetlennek látjuk a város szakképzési törekvéseihez történő csatlakozást, az erőforrások racionalizálását. Ez irányú fejlesztésben és együttműködésben
a HEOF OP napokban kiírt pályázatai kiváló lehetőséget biztosítanak.
A tanulás felnőttkorra történő kiteljesedésében kiemelt kérdéseknek tekintjük: a korszerű információtechnológiával támogatott tanulási és képzési módszerek fejlesztését; a felhasználó szféra és környezeti igényeivel adekvát kínálat megteremtését, a kompetencia alapú programok számának növelését és
a gyakorlati képzésben a gazdaság – akkreditált – szerepvállalásának növelését a kamarai szervezetekkel szoros együttműködésben.
Tudományos kutatás, művészeti és sport tevékenység
A tudományos kutatás feltételei és mutatói az elmúlt három évben számottevően javultak. A tudományos minősítéssel rendelkező főállású oktatók száma 71 főről 101-re nőtt, ezzel arányuk meghaladta a
40 %-ot. Megélénkült a kutatás-fejlesztést célzó pályázati tevékenység, jelentősen megugrott a kutatás
i bevételek összege. A tevékenység jobb összehangolása érdekében kutatási koordinátorok dolgoznak.
A külső kutatási igények jobb kielégítését, a régió kutatóhelyeivel való együttműködést segítve alakult meg
az Integrált Természettudományi Szolgáltató és Kutató Centrum, a Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport és az Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport. Továbbra is eredményesen működik az
MTA Bryológiai Kutatócsoportja.
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A főiskolán folyó alapkutatások feltételrendszere elsősorban a biológia, a történelemtudományok területén erősödött, továbbra is jó a magyar nyelvészet vonatkozásában. Az alkalmazott kutatásokban jelentős
az előrelépés az élelmiszer-analitikai (borászat) a környezetvédelmi, földrajzi és közgazdasági területen.
Oktatóink művészeti alkotó tevékenységének fokozása, a városban, a régióban a nyilvános szereplések,
bemutatkozások, kiállítások számának növelése fontos célkitűzés. Nőtt a társadalmi igény is művészeti tanszékeink felé, részvételük a kiállításokon, rendezvényeken rendszeresebbé vált. Új lendületet
hozhat az Európa Kulturális Fővárosa Eger! pályázat. A bemutatkozás tárgyi feltételei ugyanakkor javítandók. Megoldandó a szellemi (és művészeti) termékek, alkotások intézményi nyilvántartása, jogi
védelme. Indokolt a szellemi vagyon nyilvántartására, az ezzel történő gazdálkodásra szabályzatot
készíteni.
A főiskolai sportklubban – a megye legnagyobb egyesülete – hallgatóink több sportágban (atlétika,
kézi-és kosárlabda, labdarúgás, torna és úszás) járhatnak edzésekre és versenyezhetnek. Tömegsport
és szabadidős programokban hallgatóink az új sportlétesítmények (sportcsarnok és fitneszcentrum)
bekapcsolódásával ill. a növekvő szervezési aktivitással számolhatnak. Terv, hogy a versenysport területén a jövőben előre lépjünk. Ehhez sok, máshol nehezen megteremthető feltétel már adott. Gondolunk itt a nagy létszámmal működő sportszakember képzésünkre és gazdagodó létesítményeinkre.
Ebben a kérdésben környezetünkkel széleskörű egyeztetésre van szükség.
Szolgáltatások
Kiemelt jelentőségűnek tekintjük a szellemi szolgáltatások mind szélesebb és teljesebb körben történő elérhetőségének biztosítását és folyamatos fejlesztését. Az információ minden korábbit meghaladó
jelentőséggel tudásformáló hatásán túl életminőséget, mentálhigiénét, gazdaságot – és sorolhatnám -,
tehát társadalmat alapvetően meghatározó tényezője napjainknak. Egyaránt fontos a könyv, az elektronikus és digitális felület elérhetősége. A főiskola regionális informatikai szolgáltató, saját rendszerében ezernél több hálózati munkaállomás működik, melynek több mint fele az oktatást szolgálja
közvetlenül. A 2003-ban nyitott a Hell Miksa Hallgatói Információs Központ, 105 Internet elérhetőséget biztosító munkaállomással. A
térség információtársadalmi beilleszkedését támogató, az önálló tanulását és információszerzést is támogató Városi Információs Portál
(VIP) projekt megvalósításának első
szakasza befejeződött, 2004. áprilisban megnyitottuk a város és a térség
lakói számára is elérhető szolgáltatást. Az önkormányzattal közösen
dolgozunk ennek kiterjesztésén az eközigazgatás kialakításához. Biztató
ebben a várható NFT támogatás.
A hallgatói számítógépek száma
3 év alatt a tervezettnek mintegy
kétszeresével, 47 %-kal, az oktatói
számítógépek közel 40 %-kal nőtt.
A kollégiumi szobák 44%-ban van
internet elérhetőség.
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Könyvtári szolgáltatások vonatkozásában az intézmény sajátos helyzetben van. A főiskola könyvtárának jelentős állománya (350 ezer kötet) „kiegészül” a Líceum épületében, az elmúlt években örvendetesen fejlődő Főegyházmegyei Könyvtár kínálatával. A közelmúltban megvalósult fejlesztések ezen
a területen:
– funkcionális átrendezéssel bővült az olvasótermi, számítógép-használati alapterület;
– új könyvtári informatikai szolgáltatásokat vezettünk be;
– a könyv, folyóirat és digitális állomány dinamikusabban gyarapszik;
– ez évben további területtel - 500 nm – bővült az olvasótermi és szabadpolcos terület, átadásra
került az új humántudományi kutatókönyvtár részleg.
Az idegen nyelvek oktatatásának jelentősége az EU csatlakozással tovább erősödik. Jó és megfelelő
számú nyelvtanárt kell képezni, mely angol, német és francia szakon folyik. A hallgatók idegen nyelvi
képzésében optimális esetben a szakmai ismeretekkel bővülő készségek és ismeretek elsajátítása lenne
a cél. A mai helyzetben bizonyos közoktatási „adósságokat” szükséges kompenzálni. Ezért a nem
nyelvszakos hallgatóknak kötelező jelleggel elrendeltük a belépéskor a nyelvtanulást négy félévre ill.
a nyelvvizsga megszerzéséig. Mindez jelentős pénzügyi elkötelezettséggel jár. A főiskolán öt különböző típusú államilag elismert nyelvvizsgahely jött létre, melyek a hallgatói igényeken túl nyitottak a
lakossági kör felé is.
Saját erőforrások mozgósításával létrehoztuk a hallgatók kulturális és szabadidős rendezvényeit befogadó, annak lehetőséget biztosító klubot. A tevékenységet a HÖK-kel együttműködve támogatja
a kulturális programigazgatóság.
Az intézmény sportszakmai képzéséhez szorosan kapcsolódik az egészséges életmódot és rekreációt
támogató és biztosító infrastruktúra fejlesztése és fenntartása. A sport a kultúra része! Új létesítmény
átadásával javult ez a feltétel, ugyanakkor számos gyengeséggel rendelkezik a jelenlegi tárgyi feltétel.
Ennek javítást és bővítését PPP kertében tervezi az intézmény. Eredménye az általános test-kulturális
szolgáltatás javulásán túl jelentős mértékben támogatná az új lineáris ciklusba illesztett három sportszakmai képzést is.
A kollégiumi ellátás férőhelyének kapacitását mintegy 5 %-ponttal terveztük növelni. Eddig 40 új férőhely – szakkollégium! -kialakítása valósult meg, ill. folyamatban van további 90 férőhely létrehozása
a tetőtér beépítésével. A kollégiumok felújítási programjában mintegy 300 férőhely komfortfokozatának javítását tervezzük. A hallgatói igények prognózisa alapján további 100-120 jó színvonalú férőhely kialakítása látszik elkerülhetetlenül szükségesnek. Ezzel az ellátottság a kollégiumra jogosultak
35-37%-os mértékére nőhet. A programot PPP keretében, OM-EKF 50-50% bérleti kötelezettségvállalással tervezzük megvalósítani.
Külső szolgáltatások biztosításában ill. a felhasználói szférával való kapcsolatépítésben és együttműködésben legfontosabb partnerünk a kamara (Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara, HKIK).
Tevékenységünk fókuszában elsősorban az innováció és a gyakorlati képzés kérdéskörei állnak. Ezek
további fejlesztéséhez NFT-ROP pályázatokat nyújtottunk be.
A főiskola külső – a város, a régió felé nyújtott – szolgáltatásai dinamikusan fejlődnek. Különösen jelentős
az előrelépés a térségi borászattal kapcsolatos kutatások koordinálásában. Továbbra is fontos megjelenésünk a város, a régió kulturális, művészeti életében, a humán erőforrás fejlesztésében, részvételünk a város
turisztikai feltételrendszerében (konferenciaturizmus, szálláshelyek nyári hasznosítása, stb.). A következő
években a régió felé történő szaktanácsadó tevékenységben várható fejlődés: vállalkozási szakértő, E-Business, WEB-marketing, térségi szociális problémák kezelése, stb.
Szervezetfejlesztés

Az elmúlt évtized felsőoktatási reformjában kiemelt jelentőségű volt az integráció kérdése. Alapos
egyeztető tárgyalások után született az megalapozott döntés, hogy az Eszterházy Károly Főiskola maradjon önálló intézmény, mely szándék a hatályos törvény módosításával beteljesült. Világosán láttuk
és látjuk: ez egyszerre lehetőség és kihívás! Jelentős lépés volt, hogy a korábban is kvázi kari – fakultás
- struktúrában működő szervezet államilag elismert főiskolai karokkal kezdte meg 2002-ben a tanévet.
Ezek: Bölcsészettudományi Főiskolai Kar (BTFK), Gazdaság-és Társadalomtudományi Főiskolai Kar
(GTFK) és Természettudományi Főiskolai Kar (TTFK), a működés alapvető személyi és szervezeti
feltételei rendelkezésre állnak, a legfontosabb hatáskörök rendezettek. A hiányzó funkcionális szervezeti egységek kiépítése folyamatban van.
A 2002-ben intézményünk megkezdte minőségirányítási rendszerének kidolgozását, mely ISO konform és sok TQM elemet is tartalmaz. Példaértékű azokon a területeken, ahol nincs a felsőoktatásra készült szabályozás. Elkezdődött és folyamatban van a rendszer próbaműködtetése. A teljes körű
bevezetés (2006) időpontjáig elkészítjük a dokumentum könnyen kezelhető elektronikus változatát.
Megalakult a Nyitott Képzési és Koordinációs Központ. Feladata felelős vezetők irányításával a távoktatás, továbbképzések, szakképzések, szakvizsgák szervezése, az intézmény pályázati tevékenységének
és felnőttképzésének koordinálása.
A főiskola külső megjelenésének, jelképeinek egységes, színvonalas megtervezése, kialakítása érdekében arculattervező program indult. Fokozni kívánjuk kiadói tevékenységünket, a partnerekkel történő
kapcsolattartás mediális lehetőségeit.
Itt említjük a közel egy éve elindult televíziós csatorna, LYCEUM TV (LTV) működését. Mint szervezetfejlesztési teljesítmény sem jelenetéktelen ez az eredmény, de ennek képzési, kulturális, művészeti és
tudományos értékközvetítő hatása az igazán jelentős teljesítmény. Örömmel vettük a környezet pozitív
fogadtatását és bátorítását ebben a fejlesztésben.
Intézményi infrastruktúra
A főiskola épületállománya a város hét pontján található. Jelentős és összefüggő épületcsoport a Leányka úton található campus-rész. Az épületek tulajdoni helyzete rendezett. Lezárult a Líceum és
az Egészségház úti épület használatának kérdése is. A főiskola mintegy 50 ezer nm épületterülete szolgálja az oktatás és kutatás feladatait. A magas színvonalú felsőoktatási szolgáltatás megkövetel egyrészt
egy közel 10% bővítést, másrészt egy funkcióanalízis alapján elvégzendő strukturális változást. Ezek
a beruházások ill. folyamatok napjainkban is zajlanak. Megépült az új sportcsarnok, bővült a kollégium, integrálódik a könyvtár, létrejött a Hallgatói Információs Központ, 2003-ban befejeződött
az Egészségház úti épület részleges rekonstrukciója (A Széchenyi Terv pályázat GM támogatás 100 M
forrásához az OM további 200 M fedezetet biztosított. Így indult el a beruházás a gazdasági képzés infrastrukturális feltételei javítása érdekében, amely fejlesztés 2003-ban átadásra került. A projekt műszaki
tartalma: emeletráépítéssel és belső átalakítással, funkcióváltással új oktatási termek, tanszéki helyiségek
kialakítása. Ez új 600 és funkcióváltással további 800 m2 oktatási terület megépítését ill. kialakítását
jelentette.)
Az EKF informatikai infrastruktúrája korszerű, jól szervezett hálózati szolgáltatásokat biztosít a hallgatókon, oktatókon és üzemeltetésen túl a régió több intézményének és szervezetének. Kiemelkedő a digitális
információfeldolgozási kapacitás (multimédia, WEB, adatbázisok, tananyag stb.) A főiskola beruházásainak középtávú terveit az OM által is támogatott intézményfejlesztési terv alapozza meg és tartalmazza:
– Oktatási termek fejlesztését, könyvtárfejlesztést,
– Egyéni tanulást támogató új és korszerű terek létrehozását,
– Természettudományi laboratórium-műszerfejlesztést,

– Kollégiumfejlesztést
A fenti fejlesztési tervek megvalósításra váró prgramjai:
– A könyvtár fejlesztésének - mintegy 500 m2 - folytatása. Ez további önálló tanulási terület kialakítását jelenti, a támogató virtuális központ hálózati informatikai fejlesztésével.
Tervezett forrás: NFT-HEFOP 4.1.2
– A megvalósult ill. folyamatban lévő új 130 férőhely kialakítása után a meglévő kollégiumi férőhelyek egy részének – 300 fő – felújítása és további bővítése 100-120 jó színvonalú férőhely
megépítésével.
Tervezett forrás: PPP
– A természettudományi központi laboratórium műszerfejlesztése. Ennek épületinfrastruktúrája
a könyvtári és önálló tanulási funkciók megvalósulása esetén funkcióváltással biztosítható.
Tervezett forrás: NFT, NKFP, OTKA
– A Líceum épületének rekonstrukciója részeként a tető és a külső homlokzat felújítása. A műemléki és műszaki előkészítés megtörtént. A megvalósítás szakaszos ütemű felújítás.
Tervezett forrás: OM + pályázati
– Az „A” épület (Lyceum) díszudvara alatt kialakítandó tudományos és kulturális központ tervezése és kivitelezése. Tanulmányterv alapján mínusz 2 szint, 1500 m 2 /szint. Belső terek
600 + 2x150 fős termek. Funkciók: oktatás, felsőoktatási rendezvény (esemény), tudományos
konferencia, hangverseny és előadó-színház. Kapcsolódás: Város a Város alatt, Európa kulturális
fővárosa Eger.
Tervezett forrás: NFT2 („Okos Társadalom”) + ROP
Megj.: Az IBT felújítási főkonponense!)
– A létrejött hallgatói klubhoz és a minimális területen működő fitnesz szolgáltatáshoz kapcsolódóan a szabadidős és sport központ további bővítése szabadtéri és fedett létesítmények megépítésével.
Ez az atlétikai, tenisz, torna és fitnesz funkciók korszerű infrastrukturális kiépítését jelenti.
Tervezett forrás: PPP
A magyar felsőoktatás előttünk álló reformja, intenzív fejlesztést, kihívásokat, esélyt és lehetőséget kínál egy hatékonyságát növelő, tudományos és kulturális kisugárzását erősítő felsőoktatási szolgáltatás
távlatos biztosítására. Meggyőződésünk, hogy ez tényleges és konkrét, elsősorban regionális együttműködési formák erősítése nélkül nem valósítható meg. Az együttműködés nem „egyszerű” oktatási
feladat, hanem társadalmi és gazdasági fejlődést, életminőséget meghatározó kérdés. Partnerkapcsolatunk építésében a felsőoktatási, a kutatási és a kulturális területeken túl erőteljesen felértékelődött
– kölcsönösen - a társadalmi-gazdasági színtér gyakorlatilag minden szereplője.
A főiskola elkötelezett, hogy fejlesztéseit (humán és infrastrukturális) alapfeladatainak ellátását javító
céljain túl egyre nagyobb mértékben integrálja a társadalmi-gazdasági környezet fejlesztési programjába. A tudásalapú társadalom sikeres kialakítása, a tudásgazdaság fokozódó térnyerése a jobb életminőség érdekében csak valamennyi térségi szereplő konstruktív és jól szervezett együttműködésével
valósítható meg. Ehhez reményteli keretet nyújthat a Nemzeti Fejlesztési Terv.
Eger várossal kapcsolatunk az elmúlt időszakban tovább erősödött. Ez a napi kapcsolatok és egyeztetések gyakoriságán túl jövőt érintő közös fejlesztésekben és gondolkodásban érhető tetten. Az együttműködésnek egyre bővülő konkrét lehetőségei születtek meg. Természetes következménye volt ebben
a folyamatban, hogy 2004. év januárjában részletesen áttekintettük a kapcsolódási pontokat, megoldandó feladatokat és a jövőt érintő további lehetőségeket. A teljesség igénye nélkül az érintett területek:
fecskeházak építése, Almagyardombi rendezés (terület, beépítés, víztározó, sportlétesítmények), Kepes
Központ, Trinitárius templom, Lyceum és környezete, Egészségház úti épület, parkolás, informatikai
fejlesztések, könyvtár, szakképzés és közoktatás. 2004-ben létrejött a város és az Eszterházy Károly
Főiskola között egy új együttműködési megállapodás. Ez utóbbi jó alapot nyújt egy nyitott és konst-
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ruktív szellemű, erősödő kapcsolatra a jelenben és a jövőben.
A hallgatói létszám változása
2001.
október

2002.
október

2003.
október

2004.
október

1) Nappali tagozat

2.990

3.316

3.504

3.635

ebből: - főiskolai képzés

2.724

2.846

2.958

2.891

- egyetemi képzés

10

70

134

296

256

400

412

448

511

491

457

339

3) Levelező tagozat

3.985

4.328

4.893

5.279

ebből: - főiskolai képzés

3.383

3.390

3.787

3.945

- egyetemi képzés

33

123

173

228

63

138

229

322

506

677

704

784

-

146

309

206

7.486
2.920

8.281
3.501

9.163
4.026

9.459
4161

900

950

900

900

8.386

9.231

10063

10.359

-felsőfokú szakképzés
2) Esti tagozat (főiskolai képzés)

-felsőfokú szakképzés
-szakirányú továbbképzés
4) Távoktatás tagozat (főiskolai képzés)
1 - 4 együtt: -ebből költségtérítéses
5) Egyéb, nem diplomás képzések,
tanfolyamok
Hallgatói létszám mindösszesen: (1 – 5 együtt)
AZ EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA
intézményi és létszámadatainak bemutatása
Teológus szak

1709-ben Telekesy István egri püspök a megfelelően kiképzett papi utánpótlásról kívánt gondoskodni
a történelmi egri egyházmegye számára, amikor megalapította intézetünket.
A főiskolán oktatott szent tudományok, valamint a modern tudományok eredményeit felvonultató
segédtudományok azt eredményezik, hogy a papnövendékek hatékonyan felkészülhetnek a papi életre,
a lelkipásztori munka elvégzésére.
A papképzést biztosító egri intézmény a katolikus egyház jogrendje (Codex Iuris Canonici=CIC) szerint nemzetközi akkreditálás alá esik, melynek oktatási és nevelési rendjét a mindenkori egri érsek,
a Magyar Katolikus Püspöki Kar, valamint az Apostoli Szentszék Nevelési Kongregációja felügyeli.
Az Egri Hittudományi Főiskola az Egyházi Törvénykönyv (CIC), valamint a Magyarországi Papnevelés Általános Szabályzata (RATIO FUNDAMENTALIS INSTITUTIONIS SACERDOTALIS IN
HUNGARIA), valamint az egri érsek előírásai szerint végzi munkáját. Intézményünkben A papnö-
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vendékek alapos kiképzést kapnak: megismerik és értékelik a különböző filozófiai eszmerendszereket,
bőségesen nyílik lehetőség számukra a Szentírás tanulmányozására és egyháztörténeti tanulmányaik
során betekintést nyernek az egyház múltjába is.A teológiai stúdiumok által megismerik az egyház
hitrendszerét, az erkölcstani és pasztorális oktatásban eligazítást kapnak a legkülönbözőbb élethelyzetekben. A liturgikus tanulmányok pedig az istentiszteleti cselekmények méltó végzésére készítik fel
a növendékeket.
A papi életre való felkészítés „lelki” részét külön elöljáró (leli igazgató = spirituális) végzi. Munkamódszere: a segítő beszélgetés, a „lelki kísérés” és a személyes útbaigazítás a Katolikus Egyház lelki hagyományai és tapasztalatai alapján.
A képzés célja olyan korszerűen felkészült papok kibocsátása az egyházmegyék szolgálatára, akik
az evangéliumot hirdetve készek és képesek megválaszolni az emberiség egzisztenciális kérdéseit,
a kereszténység hiteles tanúságtevőiként megosztják a rájuk bízottak szomorúságát és gondját, örömét
és reményét, áldozatosan szolgálják a mai ember evilági boldogulását és örök üdvösségét.
Az intézményi stratégia megvalósításának útján új perspektívákat nyit a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Hittudományi Karához történt affiliáció, mely 2000. Június 28.-án történt.
Hittanár - nevelő szak(ok) (nappali és levelező)
A katolikus egyház küldetését az evangélium hirdetése által teljesíti, melynek szerves része a hitoktatás: gyermekek, fiatalok, felnőttek rendszeres oktatása a hitigazságaira, és bevezetésük a krisztusi
életbe. Katolikus fiatalok szívesen vállalkoznak a hitoktatás feladatának ellátására. Élethívatásként
is választják. A hittanárképzésben a teológia tudományának főiskolai szintű megismerése mellett
a hallgatók megfelelő képzést kapnak pszichológiából és pedagógiából is az EKF -el történő oktatási
együttműködés szerint. A gyakorló iskolában a gyakorlatvezető tanár irányításával végzett hospitálások és gyakorlati órák szintén felkészítik a hallgatókat a mindennapok feladataira, a világiak által is
végezhető egyházi munkában való megfelelő részvételre.
Képzések típusai:
• Teológus
• Hittanár - nevelő
• nappali
• levelező
2002.
Hallgatók száma: 330
Főiskolai színtű: 276
Egyetemi színtű 54
Nappali:
157
Levelező:
173
2003.
Hallgatók száma:
Főiskolai színtű:
Egyetemi színtű
Nappali:
Levelező:

383
316
67
181
202

2004.
Hallgatók száma:
Főiskolai színtű:
Egyetemi színtű
Nappali:
Levelező:

420
372
48
143
277

(mellékelve:
•Eger Megyei Jogú Város feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési tervének felülvizsgálata - Önkormányzati Intézkedési Terv
• Eger Város Önkormányzata Közoktatási Minőségirányítási Programja
• közoktatási statisztikák)
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