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Úgy tudom, az angoloknál szokott állandó beszédtéma lenni az időjárás. Ebből mi is átvettünk most valamit. Reggelen-
te felnézünk az égboltra, s megállapítjuk, hogy bizony ma is esik. A meteorológiai jelentéseket reménykedve szemléljük: 
hátha végre vége szakad ennek. Több rendezvény is kárát látta mindennek: az esős gyermeknap, koncertek maradtak el, 
kirándulások tervét kellett átütemezni. 

Mi a kollégákkal leginkább a június 21-i időjárás miatt aggódunk. 10. alkalommal tartjuk a Családbarát Donor Napot a 
Körcsarnoknál. Hosszú időszak szervező munkája áll vagy bukik az esőn. De mi bizakodóak vagyunk. 

Igen, most az esőre panaszkodunk, egy kicsit abban bízva, hogy nem sokára a nagy meleg miatt fogunk ugyanígy 
méltatlankodni.

Égi áldás?
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A Sportiskola 
újabb sikere
A 2012-es eredmények alapján az Egri Városi Sportiskola Magyarország 

második legeredményesebb sportiskolája a szombathelyi mögött, az egye-
sület versenyzője, Török Zsolt pedig az év legjobb sportiskolás birkózója 
lett. A Sportiskolák Országos Szövetségének budapesti díjátadó gáláján az 
egyesületek, iskolák és sportolók mellett az edzők és felkészítők munkáját 
is elismerték.    

A Sportiskolák Országos Szövetsége négy éve rendezte első díjátadó gálá-
ját, amelyen az elmúlt év legjobb egyesületi és köznevelési típusú sportisko-
láit, valamint a legjobb sportiskolás versenyzőket jutalmazták. Az Egri Városi 
Sportiskola az 500 fő alatti, egyesületi sportiskolák közül a második helyet 
érte el a szombathelyi mögött. Tizenegy sportágban 16 különdíjat is átadtak. 
Az EVSI sportolója, Török Zsolt a 2012-es eredmények alapján az év legjobb 
sportiskolás birkózója elismerést vehette át.

Az egyesületek, iskolák és sportolók mellett az edzők és felkészítők mun-
káját is elismerték. Jelenleg mintegy 100 köznevelési típusú sportiskola 
működik hazánkban, amiből 54-et támogat a Magyar Olimpiai Bizottság 
a sportiskolai programon keresztül. Egyesületi típusú sportiskolából pedig 
jelenleg 20 működik az országban, többségében a keleti országrészben. A 
különböző sportágakban így mintegy 25 ezer fiatalt versenyeztetnek.

Csarnokavatás
Több mint 4 milliárd forint értékű beruházással  bővítette egri gyárának 

üzemcsarnokát a ZF Lenksysteme Hungária Kft. A fejlesztésnek köszönhető-
en a német tulajdonú cég a hidraulikus kormányművek és kormányoszlopok 
mellett a jövőben elektronikus kormányműveket gyárt. A korszerűsítéssel 15 
új munkahely jön létre.

Magyarország és Németország, a magyar és a német gazdaság ezer szállal 
kötődik egymáshoz. Az együttműködés hajtóereje az autóipar, az autógyártás 
lehet – mondta Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár 
az átadó ünnepségen. Az egri beruházás azt mutatja töretlen a bizalom az or-
szág, illetve a magyar szakképzett munkaerő iránt. Habis László polgármester 
reményét fejezte ki, hogy a fejlesztés újabb beszállítókat hozhat a városba.

A beruházásra egymilliárd forintnyi támogatást nyert a vállalat az Új Szé-
chenyi Terv keretében. Ennek köszönhetően az üzemi terület bővítésén túl 
olyan gyártósorokat és technológiát telepítettek Egerbe, amely lehetővé teszi 
egyszerre többféle termék gyártását és több vevő kiszolgálását.

Szontagh László pénzügyi osztályvezető szerint az anyacég bizalmát jelzi, 
hogy az elektronikus kormányművek gyártása az egri üzem feladata lett.

Tévések 
találkoztak 
Egerben
Egerben tartotta kétnapos szakmai 

találkozóját a Helyi Televíziók Országos 
Egyesülete. A program házigazdája a TV 
Eger volt. Több mint nyolcvan tagja van a 
szervezetnek, mely elsősorban szakmai tá-
mogatást nyújt a tagjainak. Évente kétszer 
rendezik meg a Helyi Televíziók Országos 
Találkozóját. Az eseményen átadták a Helyi 
Érték díjakat. Magazinműsor kategóriában 
a TV Eger tükörképben című produkciója 2. 
helyezést ért el. A szervezet minden évben 
hirdet tagtelevíziói körében híradás, ma-
gazinműsor, dokumentumfilm és hírportál 
kategóriákban. Ennek célja, hogy a szerkesz-
tőségek megismerjék egymás munkáját, s a 
szakmai zsűri iránymutatása alapján egyre 
jobb anyagokat készítsenek. A Horváth 
János vezette bíráló testület a kecskeméti, 
nyíregyházi és debreceni Televíziók munkáit 
ítélte a legjobbnak.

A TV Eger Tükörképben című műsora 
kategóriájában második díjat kapott. Az 
elismerést Antal Anett, a televízió felelős 
szerkesztője vette át.

A szervezet életműdíját posztumusz 
Szalai Annamária, a Médiatanács nemrég 
elhunyt elnöke kapta.

Széles Tamás úgy fogalmazott: a helyi 
televíziózás elkötelezett támogatóját ve-
szítette el a közösség.

A találkozó második napján a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság képviselői-
vel konzultált a tagság szakmai kérdések-
ről, többek között a földfelszíni digitális 
sugárzásról. A tervek szerint a TV Eger 
október végén áll át erre.

Az egyesület közgyűlésén elfogadták 
az éves beszámolót és szervezeti kérdé-
sekben döntöttek.

Költözik a hivatal
Az adóiroda április óta már az új, ideiglenes  helyén 

működik, a Kossuth Lajos utcában.
A többi iroda is ebbe az utcába költözik, két épü-

letbe, egy irodaházba, illetve egy korábban bankként 
működő épületbe – mondta el dr. Kovács Luca jegyző 
a TV Eger Egri Magazin című műsorában. Augusztus 
elsejétől kezdődik mindez, folyamatosan, ütemezve. 
A teljes Városháza kiürül, mivel így a költségek szem-
pontjából is kedvezőbb.

A jegyzőasszony kiemelte: alapos előkészítést igé-
nyel a 130 dolgozó költöztetése, úgy, hogy az ügyek 
intézése folyamatos legyen, a bizottsági, közgyűlési 
munka zavartalan legyen. Az informatikai rendszer 

kiépítése is komoly feladat.  Az ügyfélfogadás rend-
je a tervek szerint nem változik, az elérhetőségek 
ugyanazok maradnak.

A megújuló városháza udvarán egy fogadóépület 
lesz majd, a rendezvények kiszolgálását segítve. A 
hűtés és fűtés rendszere megújul, a nyílászárókat is 
kicserélik, akadálymentesített lesz a fogadótér, a je-
lenlegi 1552-es bolt felől lehet majd megközelíteni 
az épületet kerekesszékkel, babakocsival. Nyitott lesz 
a jelenleg parkolóként működő belső udvar, bárki 
bemehet majd. A visszaköltözéskor az egyes irodák 
csoportjait egy helyre rendezik, várhatóan 6-8 hónap 
múlva térhetnek vissza.

A polgármesteri hivatal egységeinek elhelyezése augusztus 1-jétől

Kossuth Lajos u. 6. – a Kispréposti palota melletti épület  Polgármesteri Titkáság, Jegyzői Titkárság, Jogi Csoport és Vagyoni Csoport 
Kossuth Lajos u. 13. – az egykori Erste Bank fiók épülete a patakhídnál Humán Szolgáltatási Iroda, Gazdasági Iroda, Városüzemeltetési Iroda
Kossuth Lajos utca 10. – a taxiállomással egy vonalban Főépítészi Csopoport, Jogi- és Vagyoni Csoport egyes ügyintézői (Az Adó Iroda már itt működik.)
A Kossuth Lajos utca 28. szám alatt működik változatlanul: Hatósági Csoport, Közterület-felügyelet, Építéshatósági Csoport, Informatikai Iroda

Az „Egri Tehetségek az Olimpiára” 
Közalapítvány közhasznúsági jelentése, 

pénzforgalma 2012.

Nyitó egyenleg: 790 117 Ft
Kiadások

Banki ktg.: – 13 052 Ft
Tiszteletdíj és járuléka: – 149 160 Ft
Kiadás összesen: – 162 212 Ft

Bevétel
Banki kamat: 771 Ft
Bevétel összesen: 771 Ft

Záró egyenleg 2012. december 31-én 628 676 Ft

Közgyűlés
Változnak a parkolási díjtételek. Július 1-től a kiemelt és az egyes 

övezetben 360 Ft-ot, a kettes övezetben 280 Ft-ot, míg a hármas zóná-
ban  200 ft óradíjat kell fizetni-így döntött ma a közgyűlés. Októbertől 
a Csákány utca teljes egészében fizetős lesz, míg a Hadnagy úti parko-
ló, a lakosokkal történő egyeztetés végéig ingyenes marad. A testület 
23-ból 5 társasház felújítási pályázatát támogatja 4, 5 millió forinttal. 
Határoztak arról is, a város 15 milliós támogatást nyújt az Egri Vízilabda 
Klubnak.

Egyes bizottsági tagok lemondása illetve visszahívása miatt esküt 
tettek és bemutatkoztak a közgyűlés előtt az új tagok. Külső szakértő-
ként dr. Löffler Erzsébet a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságban, 
dr. Stefán Zoltán az Emberi Erőforrás Bizottságban kap helyet. Vissza-
hívják Kormos Gyulát az Urbanisztikai, míg Földesi Dánielt a pénzügyi 
bizottságból, helyükre Baranyi Zoltán, illetve dr. Nagy Krisztián kerül. 

Kiegészítették a településképi eljárásokról szóló rendeletet is. Az 
önkormányzati feladatellátásban idén január 1-től bekövetkezett 
változások szükségessé tették a 2007-2014. közötti időszak gazdasági 
programjának felülvizsgálatát, erről , valamint a városi tulajdonú cégek 
beszámolóiról is szavaztak a képviselők. A szociális városrehabilitációs 
programot támogatásra érdemesnek ítélte a NORDA, a 400 milliós 
pályázatban szerepel egyebek között egy sportpálya, játszótér, és egy 
közösségi ház építése a Szala városrészben és a Garzonház felújítása is. 
Tavaly döntött a testület a Leányka úton 20 parkolóhely kialakításáról. 
A második fordulóban 23 parkolóhely épül ki. Az önkormányzat 11 mil-
lió forintot, míg a főiskola 9, 7 millió forintot biztosít a beruházáshoz. 

A grémium támogatta az Országzászló felállításáról és az Egri Or-
szágzászló és Emlékhely Bizottság létrehozásáról  szóló javaslatot. 
Határoztak arról is, élni kíván Eger a települési értéktár létrehozásá-
nak lehetőségével, amely szellemi és kulturális javaink, szokásaink, 
jelképeinket gyűjti össze. Továbbra is támogatja az általános iskolások 
táboroztatását az önkormányzat: 263 diákét, összesen másfél millió 
forint összeggel.

Elment Sanyi 
bácsi…
Június 2-án, vasárnap, hosszan tartó súlyos betegségben, 89 

éves korában elhunyt Tóth Sándor, a Magyar Vöröskereszt Heves 
megyei vezetőségének, valamint a „Véradó mozgalomért” Ala-
pítvány kuratóriumának tagja. Tóth Sándor – akit megyeszerte 
csak Sanyi  bácsiként tiszteltek és szerettek véradók százai – 
több, mint ötven éven keresztül dolgozott a Magyar Vöröske-
reszt önkénteseként és vezető tisztségviselőjeként. Különösen 
sokat tett a véradó mozgalom fejlesztéséért, a véradók társadalmi megbecsüléséért. Ez 
utóbbi célok elérése érdekében tevékenykedett aktívan a „Véradó mozgalomért” Alapítvány 
kuratóriumában is. Tóth Sándortól hozzátartozói, barátai, tisztelői június 14-én pénteken 12 
órától az egri Minorita templomban vesznek végső búcsút.

Don Bosco Egerben
Egerbe is elhozták Don Bosco olasz katolikus rendalapító ereklyéjét. A fiatalok megsegítője-

ként, nevelőjeként élő pap által alapított szalézi rend Magyarországon éppen száz éve kezdte meg 
működését. Bosco Szent János, olasz katolikus pap, a szalézi rend megalapítója szegény családban 
született, és pappá szentelése után arra törekedett,  hogy a szintén szegénysorsú gyermekeket 
segítse és nevelje.

Don Bosco ereklyéjét világ körüli zarándokútra kísérik a szalézi rend tagjai, hogy minél 
többen érezzék: Don Bosco velük van. Magyarországra május 17-én érkezett, tíz nap alatt 
tizenöt városban látható. Az ereklyét, mely valójában Don Bosco  jobb keze, a  méretarányos 
viaszfigura mellkasi részében helyezték el. Az ereklye fogadása után püspöki szentmisét 
mutatott be Palánki Ferenc segédpüspök az egri Bazilikában. Don Bosco ereklyéje tovább 
zarándokol a világban, 2009 óta több mint 130 országba jutott már el. Magyarországon 
különlegessé teszi a zarándokutat az is, hogy a szalézi rend magyarországi letelepedésének 
100. évfordulója is egybeesik az ereklye hazai útjával.
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A Kakukktojás nyert: nincs ki a négy 
kerekük 
Tavaszi szél, rekordok, újítások a VI. Pneumobil versenyen
Az évről évre gyarapodó nemzetközi mezőnyben, immár öt ország 41 csapata mérte össze tudását és ügyességét a hatodik 

alkalommal megrendezett léghajtányok nemzetközi viadalán. Az idei versenyen ismét új rekordok születtek. 

A 2013-as év győztesei
A résztvevő csapatok öt, már klasszikusnak számí-

tó kategóriában mérkőztek meg egymással. A távol-
sági kategóriában, ahol a járműveknek egy sűrített 
levegővel feltöltött palackkal kellett a lehető legna-
gyobb távolságot megtenniük, a Pécsi Tudomány-
egyetem Pollack Mihály Műszaki Karának Pollroth 

csapata jutott a legtovább: léghajtányukkal összesen 
8918 métert futottak. Az ügyességi futamban, mely-
nek célja, hogy a versenyzők a pneumobillal a lehető 
leggyorsabban teljesítsék a technikásra megépített 
pályakört, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem Kakukktojás csapatának háromke-
rekű járgánya érkezett elsőként a célba. A gyorsulási 
kategóriában, melynek célja, hogy a járműnek egy 
feltöltött palackkal egy 220 méteres pályaszakaszt 
kell a lehető legrövidebb idő alatt megtennie: a dön-
tő futamban végül itt is a BME Kakukktojás csapat 
léghajtánya győzedelmeskedett, mely alig 25 má-
sodperc alatt teljesítette a kijelölt távot, a verseny 
történetében szintén rekordnak számító 46,6 km/h 
sebességgel. A legeredetibb konstrukció kategóriá-
ban a legkiemelkedőbb műszaki megoldásokat fel-
sorakoztató, egyúttal leginnovatívabb jármű nyerte 
el az elsőséget. A komoly elismerést jelentő díjat a 
kecskeméti GAMF Kar Dóz-Air csapata tudhatja ma-
gáénak. A jelképes koronát, azaz a Rexroth Legjobb 
Pneumobilja 2013 címet, amelyet hagyományosan 

az egyes versenykategóriák győztesei közül választ 
ki a zsűri, ezúttal a budapesti Kakukktojás csapata 
viselheti egy éven át.

Az idén második alkalommal Senior kategóriában 
is megmérkőztek a már rutinosabb versenyzők. A 
kategória legjobbja a MK Laren csapat lett; ők nyug-
díjba küldik a masinájukat, de az utolsó versennyel is 
tovább öregbítették egykori alma materük, a Szegedi 
Tudományegyetem hírnevét. 

A 2013-as verseny technológiai attrakciójának szá-
mító új versenyszámban négy hallgatói csapat a For-
ma 1-ből is ismert csúcstechnológiát, az úgynevezett 
telemetrikus rendszert tesztelte. A versenybe nevező 
négy csapat közül a Debreceni Széllovagok csapata ol-
dotta meg legprofibban a járművük fizikai paraméte-
reinek mérését, az adatok gyűjtését, és továbbítását.

Az elmúlt hat év tapasztalatait és eredményeit 
összefoglalva, Ács István, a Bosch Rexroth Kft. ügyve-
zető igazgatója kiemelte, hogy a jövő technológiájá-
nak célja: minél kevesebb energiával minél nagyobb 
távolságot megtenni.

– Amikor dolgozott, akkor is ilyen aktív volt 
és nyughatatlan, vagy csak amióta nyugdíjas? 
Jó szó Önre egyáltalán, hogy nyughatatlan? 

– Én nem azt mondanám, hogy nyughatatlan. Az 
életnek azokban a pillanataiban, amikor valamit tenni 
kellett, mindig éreztem, hogy lépnem kell. Én szeren-
csés ember vagyok, mert ki tudtam választania azokat 
a pontokat, ahol a beavatkozás nagyrészt eredményes 
volt. Az, hogy sokoldalú vagyok, tulajdonképpen az 
iskoláimnak köszönhető. Egészen különleges iskolákat 
jártam. Mindenütt megtaláltam azt a tanítót, tanárt, 
aki feddhetetlen személyiség volt. 

– Tőlük emberséget lehetett tanulni, vala-
miféle hozzáállást az élethez?

– Emberi tartást mindenképpen. Az akkori peda-
gógusok nagy hányadában erős volt a hivatástudat. 
Másként voltak terhelve, mint most, nem voltak eny-
nyire kifacsarva. 

– Az, hogy ilyen sokféle terület érdekli, a 
gyerekkorból ered? 

– Csodálatos gyerekkorom volt. Az édesanyám 
mindig tudta, hogy az adott időpontban milyen iro-
dalmat, képet, zenét kell meghallgatni, megnézni, 
elolvasni. Ezt a kellő időben, minden kényszer nélkül 
odacsúsztatta az éjjeliszekrényre. Van egy másik ol-
dala is a gyerekkoromnak. Anyukám földbirtokos lány 
volt. A nyaraim tanyán teltek el lovak és tehenek há-
tán, libák őrzése közben. Az én természetismeretem 
és szeretetem innen ered, mint ahogy az együttműkö-
désem is a parasztfiúkkal, akikkel a mocsarakat jártuk 
derékig a vízben. 

– Hogyan választott műszaki pályát végül?
– Diákkoromban repülőmodelleket építettem, 

terveztem. Elhatároztam, hogy repülőmérnök leszek. 
Ennek volt egy komoly akadálya: repülőmérnök csak 
hadmérnök lehetett, ahhoz viszont káderfiúnak kel-
lett lenni. Én viszont x-es voltam, a Horthy-rendszer 
tisztviselőjének leszármazottja. Engem nem lett vol-
na szabad felvenni egyetemre. Végül azért vettek fel, 
mert a Dobó igazgatója benevezett a Rákosi tanulmá-
nyi versenyre magyar irodalomból. Teljesen váratlanul 
bejutottam a döntőbe. Az akkori törvények szerint, aki 
döntős volt, azt fel kellett venni az egyetemre.

– Ez az időszak csak ’56-ig tartott.
– ’56 után nálam befejeződött az egyetem egy 

időre. 
– Tudatosan harcoltak? 

– Mi, ötödévesek, igen, és tudtuk azt is, hogy re-
ménytelen. De az tény: hihetetlen egységbe forrt akkor 
az egész ország. Ez lelkesítő volt, és összetartotta a ma-
gyar népet azokban a pillanatokban. Nem lehet megha-
tottság nélkül emlékezni, felejthetetlen napok voltak. Az 
évfolyam engem választott a diákparlament vezetőségé-
be. Ez egy nagyon szép történet, életem meghatározó 
élménye. Erőt és bölcsességet plántált belém. A börtön 
után volt hat év, amikor minden voltam: kőműves, se-
gédmunkás, bádogos, hegesztő, füstcsőráncoló. 

– Nem volt semmi rossz érzése, hogy fizikai 
munkát kellett végezni, miközben majdnem 

diplomázott már az egyetemen?
– Abszolút nem éreztem ilyet. A munkásosztály-

beli kiruccanásomból hihetetlen dolgokat tanultam 
meg, például kapcsolatot teremteni a munkásokkal. 

– Kihagytunk egy fontos életszakaszt, a bör-
tönt. Korábban azt mondta nekem, hogy három 
egyetemet járt, az egyik a börtön. Mivel vádol-
ták ’56 után?

– Volt erre egy jogi kifejezés, meg kellett tanulni: 
a Magyar Népköztársaság elleni szervezkedésben való 
tevékeny részvétel. BHÖ2. Kaptam egy vádiratot, ami 
15 évről szólt, ennyire ítélhettek volna. Akkor voltam 
23 éves. Hát nem repestem az örömtől. Egy hét alatt 
én ezt feldolgoztam. Azt kellett kitalálni, hogy hogyan 
élek a börtönben. Tudja, mi volt a kivezető út? Meg-
lelni azt a foglalatosságot, amivel az időt értelmesen 
el lehet tölteni. Nyelveket tanultam, filozófiai mun-
kákat olvastam. Magánzárkába kerültem, mai napig 
nem tudom, miért. Ez engem nem tört meg, mert 
hozták minden héten ruháskosárban a könyveket a 
köztörvényes elítéltek. Hoztak egy ceruzacsonkot és 
vécépapírt is. Arra írtam föl az ismeretlen szavakat a 
Monte Christo grófjából. A szószedet kijavításában egy 
egykori Horthy-miniszter segített, ő anyanyelvi szin-
ten beszélt németül. Vácról rabtáborba vittek a Du-
na–Tisza közére. Napi tizenkét órát dolgoztunk. Répát 
egyeltem, kukoricát címereztem, kapáltam. Boldog 

voltam, mert előttem volt az egész világ. A társaság 
is csodálatos volt, amibe ott kerültem: akadémikusok, 
professzorok, színészek. Nekem úgy kellene megírni 
egyszer az életemet, mint Gorkijnak: egyetemeim. 
Három egyetemem volt. Ez volt a második.

– A harmadik?
– A megtorlás éveiben a munkásság. Tulajdonkép-

pen megkaptam azt a három nagy impulzust, amivel 
lehetett az életet kezelni. 1967-től főosztályvezető 
voltam a VILATI-ban. Az igazi élmény az volt, hogy 
nem kellett munkahelyet változtatnom, a szakmai 
fejlődés iránti igényem mégis maximálisan ki volt elé-

gítve. Amerikától Japánig mindenütt jártam. Mindig 
tudtam haladni a korral. Nem nagyon tudják Egerben, 
de a VILATI akkor az ország legjobb tíz gyára között 
volt. És ennek én voltam a műszaki főnöke. A legma-
gasabb rangú funkcionáriusok kíséretével mutogattak 
bennünket a külföldi vendégeknek. 

– Ez akkor teljesen kitöltötte a napjait? 
– Teljesen elfoglalt. Nagy felelősség volt rajtam. 
– Gondolom, a család volt az életében a má-

sik fontos dolog.
– Két gyerek, egy csodálatos feleség, és most a 

négy csodálatosan fejlődő unokám. Én hálát adhatok 
az Úrnak, hogy ilyen életet kaptam. Nagy adomány, 
hogy a családi életem tökéletesen rendezett volt. Na-
gyon nagy szeretetben éltem. Talán nem tudtam visz-
szaadni, amit kaptam. Akartam, de nem sikerült.

– 2002-től jelentek meg szépirodalmi írá-
sai, összesen öt kötete. Szinte mindegyik más 
témájú. 

– Bitskey István felfedezte az utolsó háromban a 
vezérfonalat. 

– Mi a vezérfonal?
– Az őszinteség és a kitárulkozás. Ezt bánom is. 

Túlságosan nyílt lettem. 
– Könnyebb leírni? Úgy egyszerűbb?
– Nehezebb, de egyszer ezt meg kellett csinálni. 

Keszthelyi Valéria

„Három egyetemem 
volt” 
Dr. Renn Oszkár 80 éves
Dr. Renn Oszkár 1933. április 6-án született Ekecsen. 1952-ben Miskolcon elkezd-

te a Nehézipari Műszaki Egyetemet. 1956-ban a Diákparlament egyik vezetője volt, 
ezért elítélték. A diplomáját csak 1964-ben kapta meg.  A VILATI-ban dolgozott, 
főosztályvezető, műszaki igazgató, majd gyárigazgató volt. A rendszerváltás utáni 
első közgyűlésben képviselő.  Publikált szakfolyóiratokban, lektorált tankönyveket, 
két jelentős találmány részese.  Öt önálló irodalmi kötete jelent meg. Tudományos 
egyesületek, civil szervezetek tagja, tisztségviselője. Renn Oszkár idén 80 éves. Fotó: Vozáry Róbert

Az, hogy sokoldalú vagyok, tulajdonkép-
pen az iskoláimnak köszönhető. Egészen 
különleges iskolákat jártam.

A felújítás keretében fejlesztik, korszerűsítik a kollégium nevelés-
oktatáshoz kapcsolódó infrastrukturáját, átalakítják az épület ener-
getikai rendszerét, térelhatároló szerkezeteit. A kivitelezési munka 
részeként felújítátják az épület gépészeti- és elektromos rendszerét, 
hőszigetelik az ingatlant, kicserélik a nyílászárókat és napelemeket 
telepítenek a tetőre. A két épületrész földszinti összeköttetésénél egy 
portaegységet építenek, megszépítik és a szabadidő hasznos eltölté-
sére alkalmassá teszik az udvar. 

Fentieken túl megvalósul a kollégium hazai és európai előírásoknak 
megfelelő, komplex akadálymentesítése, így azt mozgáskorlátozottak 
és látássérültek is gond nélkül használhatják. Az iskola ingatlanán ta-
lálható szabadtéri sportpálya új burkolatot és világítást kap.

A kivitelezés során a kollégium „A” épülete és az összekötő épületek 
teljes egészében felújításra, illetve részleges átépítésre és bővítésre 
kerülnek, míg a „B” épület alagsora és földszinti része, illetve az étte-
rem akadálymentesítésére kerül sor. Továbbá a „B” épületben találha-
tó kazánház felújításra kerül.

A „B” épület és az étterem kivitelezési munkái 2013. július 1-vel 
kezdődnek (az iskolai tanév befejezését követően), míg az „A” épület 
és az összekötő nyaktag építési munkái már korábban elkezdődtek.

Az „A” épületben eddig elkészült munkák:
• Építőmesteri, épületgépészeti elektromos bontási munkák. 
• A válaszfalazások az új alaprajzi kialakításoknak megfelelően.
•  Az új személyemelő alapozása elkészült, a liftakna építése folya-

matban van.
•  Az új homlokzati nyílászárók jelentős részét beépítették, az utó-

lagos homlokzati hőszigetelés munkálatai folyamatban vannak.

• A vakolási és festési munkák folyamatban vannak.
•  Az épületgépészeti és elektromos alapszerelési munkái jelentős 

részben elkészültek, illetve folyamatosan készülnek.
•  Az összekötő épület újonnan beépülő földszinti részének alapo-

zási és falazási munkái elkészültek.

Az önkormányzat közbeszerzési eljárás útján választja ki a szállítót 
a kollégiumi eszközbeszerzéshez. A közbeszerzési ajánlati felhívás és 
dokumentáció az előkészítés szakaszában van. Az eszközbeszerzés 
keretében bebútorozásra kerülnek a kollégiumi lakószobák és tanuló-
szobák. A kollégiumban található apartmanok új berendezést kapnak. 
Továbbá informatikai, esélyegyenlőségi eszközök, a nyelvtanulást 
segítő 3 idegen nyelvű, angol, német és francia nyelvvizsga előkészítő 
szoftvercsomag, továbbá a diákok mozgáskoordinációját javító segéd-
eszközök beszerzése történik meg.

A beruházást Eger Önkormányzata az Európai Unió támogatá-
sával valósítja meg „A közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó 
szervezés- és infrastrukturális fejlesztését a Szilágyi Erzsébet Gim-
názium kollégiumában” című, ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2011-0001 
azonosító számú pályázat keretében, 210 249 788 Ft összegű támo-
gatással.

Szilágyi Erzsébet Gimnázium és 
Kollégium, kollégiumi épület felújítása
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Adomány a fogyatékkal élő fiataloknak
A februárban tartott fertálymesteri bál jótékony-

sági bevételéből 150 000 Ft-ot adományozott a Forrás 
Fogyatékkal Élő Fiatalok Alapítványa részére az Egri 
Lokálpatrióta Egylet. Az összeget szombaton, a Bolyki 
Dűlőnapon adta át Bolyki Jánosnak Habis László pol-
gármester, az ELE elnöke, Rázsi Botond alpolgármes-
ter, az ELE választmányának tagja, és Ágoston Ottóné 
az Egylet titkára. A sikeres, fiatal egri borász mindig 
ismert volt jótékony kezdeményezéseiről. A Forrás Fo-
gyatékkal Élő Fiatalok Alapítványát is ő alapította né-
hány évvel ezelőtt, annak érdekében, hogy a várossal 
együttműködve egy fogyatékkal élő fiatalok számára 
kialakított nappali foglalkoztató üzemelhessen Eger-
ben. Az önkormányzat januárban közgyűlési döntés-

„Az a nemzet, amelyik emlékeit veszni hagyja, az 
a saját síremlékét készíti és az vesztesége az egész 
emberiségnek” (Ipolyi Arnold)

Soós Imre (1910–1997)
Soós Imre történész, levéltáros Rábakecölön 

született 1910. szeptember 3-án. Az elemi iskolát 
szülőfalujában, a középiskolát a Csornai Premontrei 
Kanonokrend Szombathelyi Gimnáziumában végez-
te, 1922-1929 között. Érettségi után kispap lett, de 
egészségügyi okokból két esztendő után egyházi ta-
nulmányait abbahagyta. A Pannonhalmi Bencés Fő-
apátság könyvtárába került, mint segédkönyvtáros. 
1933 végén levéltári szakvizsgát tett, amely fő- és 
allevéltárosi állás betöltésére jogosította. 1934-től 
1940-ig Sopron vármegye levéltárában díjnokként 
dolgozott. Időközben elvégezte a pécsi egyetem 
történelem szakát. Végbizonyítványát és doktori 
diplomáját 1941-ben Kolozsváron állították ki. Az év 
decemberében Heves vármegye főlevéltárosa lett, 
majd 1950-től levéltárvezető, 1968-tól pedig igazga-
tó. 1969-től a Levéltári Tanács rendes tagja. A Heves 
Megyei Levéltár igazgatói teendői mellett 1967-től 
1973-ig az Egri Tanárképző Főiskolán magyar tör-
ténelmet és latint oktatott. 1970 márciusától 1991 
decemberéig az egri Főegyházmegyei Levéltárat is 
vezette, mint érseki főlevéltáros. 1973-ban ment 
nyugdíjba, amikor munkásságát a Munka Érdemrend 
arany fokozatával ismerték el. Később Szabó Ervin 
díjat is kapott, de politikai okból tudományos minősí-
tést nem szerezhetett. Egerben hunyt el 1997. február 
28-án. Földi maradványait az egri Hatvani (Fájdalmas 
Anya) temetőben helyezték örök nyugalomra.

A több mint félévszázad alatt elkészült publikáci-
ói, kéziratai követendő példát, a szakmai hitelesség 

mércéjét jelentik napjainkban is. A Heves Megyei 
Levéltár 1971-ig begyűjtött anyagát, valamint az Egri 
Főegyházmegyei Levéltár gyűjteményét mintasze-
rűen rendezte, az utóbbiról készített repertóriuma a 
maga nemében a legjobb az országban. Szakirodalmi 
tevékenységének nóvumai közül a legfontosabbakat 
említjük meg. Első ízben vizsgálta a hazai történet-
írásban a 18-19. századi irtásföldek és a maradvány-
földek kialakulását, szerepét a földesúri birtokok 
szántóföld-állományának létrejöttében. Az 1950-es 
évek közepétől rendkívül alapos munkával tárta fel a 
háromkötetes megyei műemléki topográfia levéltári 
anyagát. Kutatási eredményeit publikálva országosan 
ismertté tette Fazola Henrik és Lénárd munkásságát. 
Vizsgálódásai során hitelt érdemlően igazolta, hogy 
az egri líceum épületét nem Fellner Jakab, hanem 
Josef Ignaz Gerl tervezte. Továbbá bizonyította, hogy 
az egri egyetem 18. századi terve nem köthető csak 
gróf Eszterházy Károly nevéhez, mivel azt már előd-
je gróf Barkóczy Ferenc is felvetette. Több mint száz 
Heves megyei település történeti-művészettörténeti 
adatait tette közkinccsé. 

A Heves megye községei 1867-ig (Eger, 1975) és Az 
egri egyházmegyei plébániák történetének áttekinté-
se (Budapest, 1985) című kötetei alapműveknek szá-
mítanak, megkerülhetetlenek. Hasonló szakmai elis-
merés fogadta a Heves és Külső-Szolnok vármegyei 
jobbágyi földbirtoklásról és adózásról írott munkáit 
is. Akadt közöttük olyan is, amelyik egyetemi kötelező 
olvasmány lett. (Az úrbéri birtokrendezések eredmé-

nyei Sopron megyében. Sopron, 1940.) A 18. századi 
mezővárosi normaiskolákról készített monográfiájá-
ban közzétett, addig ismeretlen adatok gazdagítják a 
témára vonatkozó nagyon hiányos irodalmat. 

Életművét a hazai történetírás oly kiválóságai 
ismerték el, mint Benda Kálmán, Csizmadia Andor, 
Orosz István, Sándor Pál, Spira György, Szabad György, 
Szabó István, Varga János és Vörös Károly. Szakirodal-
mi munkássága során nem a mennyiségre, hanem 
a minőségre törekedett. Munkái alapos, széleskörű 
levéltári kutatások eredményein nyugszanak, így 
monográfiái, tanulmányai, levéltári leltárai, cikkei 
időtállóak. 

Imre bácsi nyugodt, csendes, megfontolt ember 
volt. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy év-
tizedeken keresztül ismerhettem, s baráti jó viszony 
alakult ki közöttünk. Kölcsönösen tiszteltük és elis-
mertük egymás eredményeit. Számomra ő példakép 
a múlt feltárásában és népszerűsítésében. Tisztelet és 
szeretet az emlékének.

Szecskó Károly

Játék, műfaji határok nélkül

sel – közcélú adományként – ajánlotta fel erre a célra 
a Széchenyi utca 40. szám alatti ingatlant. Itt műkö-
dik a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület is. 

Játszani, jó esetben, felnőttként is szeretünk. Vidám pilla-
natokat teremteni, átélni és megosztani, az életet egy kissé 
pimaszabbul venni, nevetni és nevettetni jó. A Bródy Sándor 
Megyei és Városi Könyvtár a művészet olyan játszani szerető 
és engedő fiait (és lányát) hozta el nekünk, akik egy estén 
át játszottak egymás műveire: Erdős Virágot, Háy Jánost és 
Grecsó Krisztiánt, Beck Zoltánt, Kollár-Klemencz Lászlót és 
Szűcs Krisztiánt. Előtte azonban találkozhattunk az üzleti élet 
nagy játékosával, Alexander Brodyval, az író unokájával is.

Idén nemcsak Gárdonyi, hanem Bródy-emlékévet is 
ünnepel Eger. Az író százötven éve született, emléktáblá-
ját május 11-én helyezte falára nevét viselő könyvtárunk. 
Ebből a különleges alkalomból jött el hozzánk az író uno-
kája, Alexander Brody.

Alexander Brody egy igazi életművész. Finom gavallér, 
a mindent tudók nyugodt mosolyával, akiből a művész és 
kereskedői véna találkozása reklámszakembert faragott. 
Tizenöt évesen egyedül utazott Amerikába, azóta ott 
él. Saját bevallása szerint angolul, németül és franciául 
jobban beszél, mint magyarul, de anyanyelvén beszél a 
legszívesebben. Haza örömmel jön, bár nyolcvanévesen 
egyre nehezebb legyűrnie a távolságot. Író nagyapjára 
büszkeséggel gondol, és, bár nem művészként, de tá-

mogatóként az irodalmi életben is aktív: lassan húsz éve 
díjazza az elsőkötetes prózaírókat. A neves reklámszakem-
ber anekdotákat örökölt, és anekdotákat gyárt maga is. 
Mesél. Örömmel és bármiről. Einsteinről, Greta Garbóról, 
felmenőiről az alig húszéves lányáról, vagy éppen a rakott 
krumpliról… Hisz a szeretetben, az emberi kapcsolatok-
ban. Az emléktábla-avatás után ő is sietett a Rájátszásra, 
hogy részese lehessen a művészek játékának, és találkoz-
hasson egyik kedvenc írójával. Grecsó Krisztiánnal, akihez 
– mily meglepő – már anekdota fűzi. Pár évvel ezelőtt 
meg akarta ismerni a fiatal írót, felhívta telefonon, majd 
bemutatkozott: Bródy Sándor vagyok. Mire Grecsó, csöp-
pet sem zavartan: Igen? Én meg Tersánszky Józsi Jenő… 
Hát, valahogy így kezdődött a barátságuk.

Az emléktábla-avatás után a Bolyki pincészetnél a Rá-
játszással folytatódott a könyvtár Bródy-ünnepe. Sikeres 
a játék: költők ismert dallamokra írnak verset, zenészek 
verseket zenésítenek meg… Kellemes játék előadó-
nak és hallgatónak, mely 2011 óta él, és végre Egerbe is 
megérkezett. A legrégibb páros Háy János és Beck Zoli 
duója, ahogy Beck Zoli fogalmazott: „a kezdetektől any-
nyira zavaróan élveztük egymás társaságát, hogy úgy 
döntöttünk, csináljuk többet, és aztán csatlakoztak zené-

szek, kiváló költők, s onnantól a maga óvatos evolúciója 
volt az, ami mára kialakult.” Természetesen a játékot Háy 
János is a kezdetektől komolyan vette: „A slágerszövegek 
részei a magyar költészetnek, a popzene része a magyar 
kultúrának, a Rájátszás egy igényes kulturális esemény, 
nem egy gagyi dolog” – mondta. Kollár-Klemencz László 
kitért arra, hogy a műfajok csupán újra egymásra találtak, 
hiszen régen a költészet így működött: zenei burokban. Az 
est folyamán költők mentek, zenészek jöttek a színpadon, 
Szűcs Krisztián énekelt és gitározott, Grecsó Krisztián gitá-
rozott és énekelt… Verseit hozta el a férfierdő egyetlen 
virágszála is (jajj…), Erdős Virág. A közönség pedig, gye-
rekfüleket gondolatban befogva hallgatta az Aktmodell 
a fősulin című Háy János-vers beckzolis változatát, amit 
minden kedves férfi művészvendég önfeledten énekelt a 
színpadon, s együtt skandálták a refrén felnőtt verzióját: 
„az meg de jó, de jó, de jó…” 

Kellemes játék, valóságos élményözön volt tehát ez a 
szombat este: kora nyári hangulat, zene borral, vers zené-
vel, gyerekzsivaj, felnőttkacaj, pimasz versek és igazmon-
dó dalok a sziklafalak között. Harsányi Judit

Bolyki János a színpadon elmondta: a Széchenyi utcai 
ingatlanban a szociális helyiségek akadálymentesí-
tésre fordítják az összeget.

Tisztelt Egri Polgárok!
Kérem, hogy támogassák az alábbi szé-

kelyföldi testvérünket és családját abban, 
hogy az őket ért tragédiát minél előbb kihe-
verhessék. 

Úgy gondolom, hogy ezzel kifejezésre jut-
tathatjuk – jelképesen valamennyi külhoni 
magyar számára is –, hogy a bajban ránk 
anyaországiakra is mindig számíthatnak. 

A nemzeti összetartozásunkról nem csak 
beszélünk, hanem azt, ha szükséges tettekkel 
is hajlandóak vagyunk bizonyítani.

Csákvári Antal képviselő

Íme a segélykérő levél:

„Szabó Gábor vagyok, háromgyerekes családapa 1970-ben születtem Zetelakán, 394 szám alatt „laktam”.
Segitséget szeretnék kérni családi házunk és az asztalosműhelyünk újraépítéséhez, amely 2013. 04. 25-én porrá 

égett! Számunkra létfontosságú az asztalosműhely mert a mindennapi kenyerünket biztosította. Bármilyen segítséget 
szívesen fogadunk, legyen az anyagi, akár természetbeli (tégla, faanyag, cserép stb.) vagy fizikai munka. Ha valaki 
nagyobb pénzösszeget tud felajánlani, ellenértékbe asztalos munkákat vállalok. Ajtó-ablak, bútor, kerti bútorok, fila-
góriák, kutak, lépcső, székelykapu, faragott/festett bútor és bármi amit fából varázsolni lehet mert hagyományőrzéssel 
is foglalkozunk! Mindent előre is nagyon köszönünk!

Tel.: 0745/860632, E-mail: sz.gabor70@citromail.hu.
RON Cod Iban: RO 25BPOS21103584964RON03 Bancpost
EUR Cod IBAN: RO 14BPOS21103584964EUR01 Bancpost” 
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M.Kiss Béla festőművész. Fiatalosan, optimistán

A közelmúltban Cicerót idézte M. Kiss Béla egri  fes-
tőművész  kiállításának  megnyitóján Sebestyén János, 
a volt művelődési ház nyugállományban lévő igazga-
tója. „A jól eltöltött élet tudata és a sok szép tettre való 
visszaemlékezés a legnagyobb öröm forrása”. Utalt rá, 
hogy vonatkozik ez a festőművészre is, akit évtizedek 
óta ismer és tisztel. Részt vállal a Zellervári Idősek 
Klubja programjában, megosztja velük rajztudását, 
bemutatta alkotásait nyugdíjas barátainak is. Emlé-
keztetett arra, hogy néhai Szabó István Kossuth-díjas 
szobrászművész egykori pártfogoltja a festészetben 
és a grafikában bontakoztatta ki tehetségét. Akárhová 
vitte is a sorsa – volt dekoratőr, újságíró, fotoriporter, 
sajtófigyelő – ecsettel a kezében mindig az ember és 
a természet harmóniáját, szépségét, hangulatát fejezte 
ki képeiben. A művésszel  otthonában beszélgettünk.

– Festészettel már általános iskolás koromtól fog-
lalkozom, az önképző körben díjat nyertem az egyik 
próbálkozásommal – idézi fel útra indításának emléke-
it. – A településen lakó szomszédom, idős Szabó István 
Kossuth-díjas szobrászművész „fedezett fel”, diákként 
naponta felkerestem a műtermében. Atyaian tanítga-
tott, örömmel látta, hogy beleszerettem a festészetbe. 
„Szemed van a lényegre” – mondta, és irányításával raj-
zolgattam, festegettem, belekóstoltam a szobrászatba 
is. Kért, hogy tanuljak szorgalmasan, ismerjem meg jól 
a művészet alapjait. Hálás vagyok a nagy tudású mes-
ternek. Arról álmodoztam, hogy egyszer majd nekem is 
részem lesz abban az élményben, amiről a szobrászmű-
vész beszélt: az élet szeretetét bele kell festeni a képek-
be. Beszéljenek a képek. Ehhez viszont kézügyességre, 
tehetségre, képzelőerőre van leginkább szükség.

– Első munkahelyén gyári dekoratőr lett. Rajzolt 
faliújságra, festett mozgalmi dekorációt, portrékat 
készített munkatársairól. „Rossz nézni, ahogy festesz!” 
– jegyezte meg vállát vonogatva egyikük. És otthagyta 
a piktort. „Gyere vissza!” – szólt utána. És közölte vele, 
hogy balkezes. Jobbal ír, ballal fest.

Rövid idő múlva, 1955-ben a művészt már a Nógrád 
című hetilapnál találjuk – kiváló dolgozókról rajzol 
portrékat. A Heves Megyei Népújságnál is hírét vették 
sokoldalúságának, csakhamar a napilap fotósa és gya-
korló hírlapírója lett. Itt végezte el az újságíró iskolát. 
Képes riportjaival és kis színesnek nevezett írásaival 
hívta fel  magára a szakmabeliek figyelmét. „Szerintem 
a riport maga az újságírás” – vallja. Sebestyén János 
úgy emlékszik rá, mint akinek örökké a nyakában ló-
gott a fényképezőgépe.  Tizenhat évig dolgozott a szer-
kesztőségben, 55 éve él családjával Egerben.

– Kérdem, hogy mi a különbség az újságírás és 
a festészet között. – A műfaji megközelítés az olva-
sót nem nagyon foglalkoztatja – válaszolja. – En-
gem sem érdekel, hogy mennyit bajlódnak a cipőm 
talpalásával,  hanem csak az, hogy jó minőségben 
használhassam tovább. A festészet más. Nézőim ér-
deklődtek a szabadban készített képeimnél. Kíváncsi-
ak a kompozíció részleteire, a színekre, a formákra. Az 
egri tanárképző főiskolán szerzett diplomát, később 
nevelőtanári állásokat vállalt szak- és középisko-
lákban. Így már több ideje jutott vonzalmára, ami a 
munkahelyek változásai  miatt sem lanyhult, inkább 
erősödött. Az volt a célja, hogy festészetét művészi 
fokra emelje: tájképeket, csendéleteket készített. 
Nyugdíjazása után állandóan utazott: bejárta a Mát-
rát, a Bükköt, Szilvásváradot különösen szereti. Egy-
re-másra rendezte kiállításait, az elsőt a Bródy Sándor 
Megyei Könyvtárban, majd az Effendi étteremben és 
máshol állított ki. Felkereste a megye városait, tele-
püléseit, tárlatainak Losoncon, Füleken, Rozsnyón is 
volt látogatottsága. Immár két éve állandó kiállítása 
van a Szépasszony-völgyi Bacchus Panzióban. 

– Szeretem az őszt. Olyankor még élvezetesebb a 
munkám. Színesebb az erdő, barátságosabbak a tisz-
tások, otthonosabb a falusi miliő. A tanyákon érzem 
igazán jól magam: magával ragad egyszerűsége, tisz-
tasága. Festőanyagom olaj, tempera,anilin, akril.  Az 

Az élet szeretetét is 
belefesti a képeibe
Festészet, fotó, karikatúra

alapszíneket – piros, sárga, kék – a másodlagos szí-
nekkel: naranccsal, zölddel, lilával keverem. Kedvelem 
a meleg árnyalatokat. Amikor régebben külföldön jár-
tam és London múzeumait, kiállítóhelyeit látogattam, 
úgy éreztem, mintha a példaképeim: Munkácsy Mihály, 
Paál László, Benczúr Gyula az orosz Siskin és kolozsvári 
barátom Bencze József is velem tartanának. Rajongok 
a művészetükért. 

– Vidám és optimista ember vagyok, ezért is foglal-
koztam sokáig a karikatúrával – közli huncut mosollyal. 
Az újságnál annak idején rendszeresen megjelent a 
színészoldal, benne a tréfás, a művészek és a híressé-
gek jellegzetes vonásait eltúlzó rajzaimmal. Majorról, 
Bilicsiről, Darvasról, Bessenyeiről, Pécsiről és másokról. 
Akiknek szívesen tapsolunk – ez volt a rovat címe. Egy-
egy skiccet 10-15 perc alatt készítettem el, derültek 
rajta az érintettek. Német testvérlapunk egész oldalas 
összeállítást közölt a válogatásból.

Mit csinál mostanában a zsűrizett festmények alko-
tója, a 78 éves M.Kiss Béla? Lassú tempóban továbbra 
is dolgozik. „A festészet pihentet” – mondja, miközben 
felvillanyozva családi életéről beszél. A feleségének 
ajándékozott három nagy alakú festményére mutat, 
amely 30 éve díszíti szobája falát. Két egzisztenciával 
rendelkező gyermekük van. Szeretettel várja olvasó-
inkat állandó kiállításának megtekintésére, a Szép-
asszony-völgyi Bacchus Panzióba. 

Mika István

Kedves Közönség!  
Mélyen tisztelt Publikum!
 2013/2014-es új évadunk előadásaihoz hívom Önöket 

szeretettel, s ajánlom bemutatóinkat szíves figyelmükbe, 
immár harmadik alkalommal.

Azt szoktam válaszolni firtató újságírói kérdésekre, hogy 
a hozzám köthető első évad talán a kelleténél borúsabbra 
sikeredett, annak ellenére, hogy sok dicséretet, elismerést 
is kapott Önöktől. Számtalan megfontolandó tanácsot, 
kérést, jóindulatú kritikát fogalmaztak meg felém, hiszen 
esténként a színház előcsarnokában, a nézőtéri bejáróknál 
mindig keresem a találkozás, a köszöntés, a beszélgetés 
lehetőségét  Önökkel, nézőinkkel, kedves ismerőseinkkel. 
Így nyugodtan állíthatom, együtt alakítottuk ki az elmúlt 
színházi szezon jóval derűsebbre hangolt formáját, műfaji 
összetételét. Megnyugtató számomra, hogy visszajelzése-
ikből elégedettség, közös öröm sugárzik. 

Az együttesen kialakított irányt szeretné társulatunk 
továbbra is tartani. Ha végiglapozzák évadbeharan-
gozó műsorfüzetünket, meggyőződhetnek róla, hogy 
folytatódik a műfaji nyitás: interaktív bűnügyi vígjáték 
(Hajmeresztő), drámai költemény-táncjáték (Csongor 
és Tünde), musical (Képzelt riport…, A padlás), zenés 

vígjáték (Hippolyt…) szerepel kínálatunkban. A 150 
éve született Gárdonyi Gézára emlékezünk kedves-bájos 
vígjátékával, az Annuskával.

A stúdióban kortárs magyar dráma ősbemutatójára 
készülünk (Kocsis István: A fény éjszakája), stúdió táncbe-
mutatókat tervezünk és folytatódik az alternatív sorozat is. 
Műsoron tartjuk a közkedvelt A muzsika hangja c. előadá-
sunkat, a Moulin Rouge táncjátékot és a Buborékok című 
vígjátékot.

Számos új bérletkonstrukcióval kívánunk kedveskedni 
Önöknek: felnőtt-, ifjúsági-, gyermek-, kombinált (nagy-
színpad-stúdió), nyugdíjas-, családi és ún. „Ön választ”  
bérleteket hirdetünk 2013. május 15-től. Kedvezményes 
elővásárlást, vidéki közönségünk számára meglepetés-
kedvezményt és csoportos árkedvezményt ajánlunk.

Remélem és hiszem, hogy sok-sok közös örömben, 
meghatározó élményben lesz részünk a 2013/2014-es 
színházi évadban is. 
Jó szórakozást kívánunk, szeretettel várjuk Önöket!

Blaskó Balázs
az egri Gárdonyi Géza Színház igazgatója

Kezdődik a 
bérletárusítás 
Visszavárjuk 
bérleteseinket! 

Képzelt riport egy amerikai popfeszti-
válról, A padlás – musicalek, Hippolyt, a 
lakáj – vígjáték, Hajmeresztő – interaktív 
bűnügyi játék, Csongor és Tünde, Annuska, 
a gyerekeknek Holle anyó – mesejáték. A 
stúdiószínpadon: A fény éjszakája, A pil-
langók szabadok és A képzelt beteg című 
táncjáték. Ezeket a közönségcsalogató 
darabokat kínálja az egri Gárdonyi Géza 
Színház a 2013/2014-es évadban.

A Gárdonyi év kapcsán egyedülálló 
programok és kedvezmények várják a né-
zőket. A következő évadra szóló bérleteket 
május 15-től árusítja a teátrum. Felnőtt 
bérletet vásárlóknak 10 % kedvezményt 
ad, ha 2013. július 31-ig egy összegben 
kifizetik, november 30-ig pedig részletfi-
zetési kedvezményt kínál.

Mesevetélkedő
A több hónapig tartó játék után elérkezett a nagy nap, május 13., a mesevetélkedő döntője 

Bőnyben, ahol az ország legjobb 10 csapata mérte össze tudását, köztük Heves megye győztesei, 
a Tinódi Sebestyén Tagiskola diákjai. Idén egyébként 964 csapat jelentkezett a játékra országos 
szinten. Az országos döntőt Heves megye, vagyis az egri Tinódi Sebestyén Tagiskola Sárkánylo-
vagok csapata nyerte: Maszárovics Zoltán, Patvaros Bence, Vass Roland, Rohacsek Dominik. Fel-
készítőjük: Nagyné Póczos Réka Szívből gratulálunk a csapatnak és a felkészítő pedagógusnak a 
nagyszerű eredményhez!
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Az életre szóló barátság
A gyermekkori barátságok akár egy életre is szólhat-

nak, végig kísérhetik minden lépésünket. Bár igazi ba-
rátságok főleg iskolás- illetve serdülőkorban alakulnak 
ki, azért nem ritka a kisgyermekkori barátság például 
az együtt felnövő gyerekeknél. Bizony milyen jó érzés 
együtt nevetni a homokozóban átélt élményeken, vagy 
az első randi emlékét felidézni azzal az emberrel, aki 
már akkor része volt az életünknek. Hiszen ki ne szeret-
né megosztani élményeit, titkait azzal a lénnyel akiben 
megbízik, akire számít. Nap mint nap szükségünk van 
a visszaigazolásokra, a problémák megoldásában való 
támaszra.  

A barátságok meghatározó részei a fejlődésnek. 
Már csecsemőkorban megfigyelhető két gyermek 
közötti kommunikáció. Először az egymással szimpa-
tizálók találnak egymásra, később pedig tudatosan 
keresik egymás társaságát a gyerekek. Személyiségük 
fejlődésében nagy szerepet kapnak a barátok, és a ké-

sőbbiekben segítik a szülőkről való leválást is. Egy-egy 
barát elvesztése pedig segíti az elengedés folyamatá-
nak megtanulását. Ez is egyfajta veszteség, gyász – a 
személyiség fejlődésének fontos állomása. 

Na és persze ott vannak a fantáziabarátok, akiket 
mi ugyan nem láthatunk, de gyermekünk beszélget 
és játszik vele. Sokáig kórosnak tartották ezt a faj-
ta jelenséget, ma már azonban a kreativitás egyik 
jelének tulajdonítják. A képzelt barátok általában 
óvodáskorban jelenhetnek meg, és 8-9 éves korig 
„élhetnek”. Általában a képzelt barátokkal élő gyer-
mekeknek nagyobb a szókincsük, és jóval élénkebb 
fantáziával rendelkeznek mint társaik. A szülőknek 
érdemes ezeket a lényeket tiszteletben tartani, hi-
szen gyermekük lelkének részei, akikkel lehet játsza-
ni, beszélgetni, legféltettebb titkait elmondani. Nagy 
valószínűséggel olyan tulajdonsággal ruházzák fel 
ezeket a barátokat, amelyekkel ők nem rendelkeznek. 

Később amikor a gyerek saját tulajdonságait elfogad-
ja, ezek a barátok is elhalványodnak. 

Sok esetben nem feltétlenül a szülők kedvence a 
barát vagy barátnő, azonban érdemes kivárnunk hiszen 
sokszor gyermekünk saját maga jön rá, egy-egy nega-
tív tapasztalatból az igazi barátság fontosságára.

„– Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megsze-
lídít – mondta a róka. – Az emberek nem érnek rá, hogy 
bármit is megismerjenek. Csupa kész holmit vásárolnak 
a kereskedőknél. De mivel barátkereskedők nem létez-
nek, az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, 
hogy barátod legyen, szelídíts meg engem.” (Antoine de 
Saint-Exupéry-A kis herceg)

Égető Eszter
Egrimami Egyesület

Védőoltások, betegségek, 
vélemények, vakcinák…
Hogyan lehetséges az, hogy a XXI. században újra 

felütötte fejét néhány komoly, halált okozó fertőző be-
tegség? Mégis – az információ terjedésének világában 
– kérdésessé válik néhány szülő esetében a kötelező vé-
dőoltások beadása. Ifj. Dr. Wernigg Róbert megyei tiszti 
főorvost kérdezem a védőoltások fontosságáról.

– Azért merülhet fel kérdésként, mert a szülők a 
mindennapok során nem találkoznak ezekkel a veszé-
lyes kórokozókkal, mert a lakosság döntő többsége be 
van oltva. Világviszonylatban is nagyon jó a hazai 
átoltottság, Heves megyében 99% fölötti az arány. 
A szamárköhögés cseppfertőzéssel terjedő betegség, 
melynek során olyan köhögési, fulladási rohamokkal 
tarkított gyulladás van az előtérben, ami legrosszabb 
esetben csecsemők esetében fulladásos halált is 
okozhat. Ha lazulna a védőoltási fegyelem, 95% alá 
kerülne az átoltottság, a megbetegedésnek jóval na-
gyobb esélye lenne arra, hogy fogékony szervezetet 
találjon, és terjedni kezdjen.

Kétféle immunitásról beszélhetünk védőoltások 
kapcsán: az egyik az egyéni védettség, a másik a 
nyájimmunitás, mely a közösségi védettség 95% fe-
letti átoltottság esetén jelent komolyabb védettséget 
néhány kórokozó esetében. Ezért nagyon fontos a 
magas százalékos beoltottság. Aki a kötelező védőol-
tásokat elkerüli, az nem csak saját magának, hanem a 
környezetének az egészségét is kockára teheti.

Hazánkban a kötelező oltások térítésmentesek. 
– Kik a fogékonyabbak a járványos beteg-

ségekre?
– Akik autoimmun betegségben, daganatos 

betegségekben, léphiányos állapotban szenvedők. 
Sportolással, szabad levegőben tartózkodással, vi-
taminokkal nagyon hatékonyan lehet erősíteni az 
immunrendszert, de nem annyira, mint a specifikus 
védekezéssel, vagyis a védőoltásokkal.

A védőoltásokkal való védekezés az orvostudo-
mány egyik legnagyobb eredménye. Onnantól kezd-

ve, hogy Jenner feltalálta az első élő vakcinát, aki a 
tehénhimlő fekélyének váladékát dörzsölte be a feke-
te himlősök bőrébe, ezáltal 10-ből 9 ember gyógyulá-
sához vezetett. 

Közel 30 év tapasztalattal a háta mögött Dr. Vadász 
Jolán gyerekorvossal beszélgettünk a védőoltásokról, a 
megnövekedett gyerekorvosi kompetenciákról, szülők-
ről, gyerekekről…

– Összetettebbé vált-e a gyerekorvosi fel-
adat, mint régebben volt?  

– Igen, sokféle területbe bele kell folynunk a 
gyógyítás során. Megszületik egy kisbaba, aki gye-
rekorvoshoz tartozik hivatalosan 19 éves korig. Ez 
idő alatt nagyon sok területtel találkozunk, ahol ta-
nácsot kell adnunk, gyógyítanunk kell, vagy esetleg 
segítséget kell kérnünk más szakterületen dolgozó 
szakembertől.  Léteznek a tipikus gyerekbetegségek, 
de az óvodáskorral, iskolába kerüléssel nem ritkák a 
pszichoszomatikus betegségek sem.

– Milyen tünetekben nyilvánulnak meg a 
fentiek?

– Gyakrabban feszült a kicsi, nyűgös, nem érzi 
jól magát a bölcsődében így könnyebben belesza-
lad fertőzésekbe is. Óvodában gyakori a hasfájásos 
panasz. A szorongó gyerekek esetén bizony pszicho-
lógus segítségét is igénybe kell venni. Az iskoláskor 
kapcsán jelentkező probléma, hogy a megnövekedett 
teljesítménnyel, tanulni valóval nem minden gyerek 
tud megbirkózni. Nagyon gyakran találkozunk has- és 
fejfájással. Ezek általában a jobb tanuló gyerekekkel 
fordulnak elő gyakrabban. Ilyenkor persze igyekszünk 
kivizsgálni a gyereket, de igazából a szülővel és gye-
rekkel való beszélgetés során derülnek ki a nem testi 
eredetű problémák.

– Az információ és internet terjedésével 
olvasottabbak vagy esetenként félretájéko-
zottak a szülők? Esetenként felülírják a gye-

rekorvos döntését, diagnózisát, megtagadják 
a védőoltások beadatását?

– Ez így igaz. Gyakran helyi diagnózist mondanak ki 
a szülők és emiatt sokszor feleslegesen aggodalmaskod-
nak. Sokkal  több olyan kérdést is feltesznek, ami meglepi 
az embert. Tájékozottabbak a betegségek megelőzéséről 
és kezeléséről is. Ez nem rossz. A körzetemben védőoltás 
megtagadás nem jellemző! Azt szeretem, ha a nagyobb 
gyermekeket felkészítik a védőoltásra, hogy ilyenkor ne 
büntetésként éljék meg a velem való találkozást. Nem 
egy esetben a türelem, a humor és kedvesség nyitotta 
meg a kaput az apukába kapaszkodó, azt el nem enge-
dő gyermekhez. Bizony az orvoslás pszichológia is. Csa-
ládorvosként ismerem a szülők mentalitását, sokszor a 
családban lévő problémákat is, így lényegesen könnyebb 
megtalálni a helyes utat a gyógyuláshoz, legyen az akár 
testi, vagy pszichés probléma.    

Salamon Krisztina, egy 9 éves kisfiú édesanyja mesél 
arról, milyen számára az ideális gyerekorvosi ellátás, illetve 
mi a véleménye a védőoltások kötelező beadásáról.

– Nagyon fontos, hogy a gyerek ne féljen az or-
vostól. Kedves és türelmes legyen akkor is, ha sokan 
várakoznak a váróteremben. Ha lehet, ne írjon fel 
egyből antikbiotikumot, hanem hagyjon időt a ter-
mészetes gyógyulásra, bár a mai világban a szülők 
nem maradhatnak ki sokáig a munkából és a gyor-
sabb gyógyulás reményében igénylik az antibiotikum 
felírását a gyereknek.

– Hallottál-e arról, hogy a környező orszá-
gokban újra jellemző lett a szamárköhögés 
terjedése?

– Igen, elég rémisztő. A kötelező védőoltásokat mind-
et beadattam a gyereknek, de az adhatókat nem. Vélemé-
nyem szerint pl. a bárányhimlőn mindenkinek keresztül 
kell esnie, minél hamarabb, annál jobb. 

Kovácsné Somogyi Mónika
(Fotó: Korsós Viktor)

Több pénz kellene a várólisták 
csökkentésére 

Valójában mi is az a várólista ? Egy olyan, a  betegel-
látás sorrendjét meghatározó jegyzék, amelyre  a köz-
ponti várólista alapján  a  beteg fölkerül, természetesen 
a megfelelő tájékoztatás, beleegyezés után, a  kezelő 
orvos kezdeményezése alapján.  Az egyedi azonosítót és 
a beavatkozás várható időpontját tartalmazó várólistát  
az egészségügyi szolgáltató köteles a honlapján közzé-
tenni.

A Markhot Ferenc  Oktatókórház és Rendelőintézet, 

hasonlóan a többi  kórházhoz, az  érvényben lévő jog-
szabályok értelmében várólistát vezet. Minden olyan  
kórházi beavatkozás esetében meg kell ezt tenni, ame-
lyet várhatóan 60 napon túl végeznek el. A listán szereplő 
betegek  megjelennek az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár (OEP) nyilvántartó rendszerében is, így nem for-
dulhat elő, hogy egy beteg több helyen is szerepel. 

Ismert, hogy bizonyos műtétekre, beavatkozásokra  
akár éveket is kell várni. Ennek legfőbb oka a Teljesítmény 

Volumen Korlát (TVK), melyben az OEP megszabja az 
intézményeknek, hogy mennyi műtétet finanszíroznak 
meg.  Természetesen a finanszírozás mértéke szabja meg 
azt a pénz keretet, amely a csípő és térd protézis beülte-
tésekre fordítható.  Így történik ez az egri Markhot Ferenc 
Oktatókórházban is. Hozzátartozik a valósághoz, hogy 
kórházunk országos viszonylatban az egyik leggyengéb-
ben finanszírozott intézmény a megyei, területi ellátási 
kötelezettséggel rendelkező kórházak közül.

Mivel a havonként rendelkezésre álló pénzkeret  
igen kevés, ezért  nagyon nehéz, illetve lehetetlen kel-
lő ütemben és mértékben, a jogos betegelvárásoknak 
megfelelően végezni a műtéteket. Természetesen a 
sürgős  műtéteket soron kívül elvégzi az intézmény. A 
havonta elvégezhető műtétek száma meghatározza  a 
várólistát, a  várakozási időt, mivel nem kerülhet fel ha-
vonta várólistára a (csípő vagy térd) protézis beültetésen 
átesett Betegek számának többszöröse. Az orvos nehéz 
helyzetben van, amikor meg szeretné értetni betegével 
a várólista rendszerét, hiszen a beteg érdeke a mielőbbi 
beavatkozás lenne.

A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben 
jelenleg 2 év az átlagos várakozási idő a csípőprotézis 
műtétre, a térdprotézis műtétnél rosszabb a helyzet, 
négy és fél évet kell várni. 

A szakemberek várnak arra a korábbi ígéretre, mely 
szerint a várólista csökkentésére pótkeretet biztosít a 
kormányzat. Reménykednek abban, hogy a pótkeretek 
szétosztásánál figyelembe veszik a jelenlegi finanszíro-
zási aránytalanságokat is. Ezzel  az egri hosszú várakozási 
időt is le lehetne rövidíteni. Eged B

A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet betegei közül is sokan várnak műtétekre, s az orvosok is nagyon szeret-
nék, ha rövidebb lenne a várakozási idő. 
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Megújul a 
Eltávolították a sérült vakolatot, megtisztították a 

kőfelületeket és már gyártás alatt vannak az új bádo-
gos szerkezetek a Minorita templom felújítása során. 
A grandiózus munkát az egri önkormányzat belvárosi 
rehabilitációs programjának keretében végzik el a szak-
emberek. Eger egyik jelképe ez a templom, melynek 
keleti tornyán megújult a vakolat, a napokban a kőres-
taurálással foglalatoskodnak a kivitelezők, de már el-
kezdték a fém és fa szerkezetek felújítását is. A lábazat 
vakolatának elkészültéről mindenki meggyőződhet, aki 
a Dobó téren sétál, érdemes azonban beszámolnunk ar-
ról, hogy a legnagyobb felületeket még eltakaró védőháló 
mögött is elkezdődött a homlokzat vakolása, alapozása. 
Az elszállított szobrok közül a Kerub fejek restaurálásá-
val már végzett a szakmai csapat, és jelenleg a főbejárati 
szobordíszekkel foglalatoskodnak a műhelyben. Az egri 
főtéren a két nyugati főoszlop, és a hat ablak kőkerete-
inek megújításán dolgoznak. A tervek szerint a hom-
lokzatról leemelt műalkotások a hónap végén kerülnek 
vissza a helyükre.

Az Irgalmas-kápolnánál leszedték az igen rossz álla-
potú, sérült vakolatot, folyamatban van a fal színezésé-
vel kapcsolatos szakmai és műemlékvédelmi egyeztetés. 
Készülnek a homlokzatról leemelt szobrok másolatai is, 
ezek díszítik majd a megszépült épületet, hiszen az ere-
deti alkotások már nem emelhetők vissza a helyükre. A 
rehabilitációs program adta lehetőségnek köszönhető-
en, több éves előkészítő munkát követően olyan építé-
szeti csodákat sikerül megmenteni az enyészettől, ame-
lyek meghatározói városunk egyedi hangulatának.

Hamarosan itt a vakáció, amely az egri belváros éle-
tében meglehetősen mozgalmas időszak lesz. A Lenkey 
János Általános Iskola diákjai és munkatársai talán 
soha nem látott izgalmak közepette zárhatják a tanévet, 
hiszen mire szeptemberben visszatérnek az épületbe, 
egy tetőtől talpig megújult iskolájuk lesz! Nem csupán 
felújításról van szó, az intézmény mindennapi életében 

is jelentős változást hoznak a következő hónapok, hiszen 
a Lenkey-be az új, Markhot utca felőli főbejáraton lehet 
majd belépni. Látható, hogy erről az oldalról már feláll-
ványozták a házat, míg az udvari homlokzatot és a tetőt 
is a tanítási szünetben varázsolják újjá.

A Dobó tér 6/A szám alatti épület nyílászáróit már ki-
cserélték, ezt követi a homlokzati falrészek felújítása, 
majd a földszinti portálszerkezetek átépítése. A meg-
újuló ház előtti területen egy hangulatos tér alakul ki, 
míg vele szemben - a Fazola utca meghosszabbításában 
épülő gyaloghíd szerkezetének burkolásán dolgoznak. A 
járófelületre tölgyfapalló kerül. A hídfőket a jelenlegi pa-
taktámfal anyagával megegyező megmunkálású bogácsi 
andezit-tufa kővel díszítik, míg a híd alatti patakmeder-
burkolat kisnánai vízépítési kőből készül.

Az egri Városháza felújítása is közeleg: augusztus 
1-jén minden, jelenleg a Dobó téren működő szakiroda 
megkezdi a költözést a Kossuth Lajos utcai épületekbe. 

A Városháza felújítását célzó projektelem igen össze-
tett: szerepel benne külső közműcsere, homlokzati fel-
újítás, épületgépészeti- és külső építési munka is. A kül-
ső homlokzatot 1995-ben festették, melyről a beázások 
következtében már hullik a vakolat, itt is szükséges tehát 
egy kisebb beavatkozás. Az épületben mintegy 14.000 
m2 felületet festenek ki, 2.600 m2 nyílászáró felületen 
történik ablak- és ajtócsere, s a több, mint 30 éves fo-
lyosói burkolatok is megújulnak. A teljesen új gépészeti 
berendezés egy rendszerben biztosítja a hűtés-fűtést, 
így csak a külön mérő leszerelésével elért spórolás éves 
szinten megközelítőleg egymillió Ft-ot jelent. Ezzel, a 
nyílászáró cserékkel, a homlokzati hőszigeteléssel, vala-
mint az energiatakarékosabb berendezések alkalmazá-
sával elért rezsicsökkenés várhatóan 15% lesz. Az EGER 
1552-es bolt helyén akadálymentes ügyféltér készül, a 
megfelelő kiegészítő helyiségekkel. A kialakuló közleke-
dő rendszeren keresztül minden iroda elérhetővé válik a 
mozgáskorlátozottak számára is.

város
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Tükörképben 
Helyi érték, tervező, divat és túró rudi

Tükörképben a divaT – bemuTaTkozik rekenei Ferenc egri divaTTervező

Ha tehetséges kortárs divattervezőt keresünk, nem is kell annyira messzire mennünk. Az Egerben élő Rekenei Ferenc is közéjük 
tartozik. Női és férfi, valamint mennyasszonyi ruhákat is egyaránt tervez és készít. A divattervezővel Brehovszki Anita beszélgetett.

– Mikor kezdődött a divat iránti szerete-
ted?

– 2007-ben végeztem a Fotóművészeti Szakkö-
zépiskolában Debrecenben. Előtte már nagyon sokat 
varrtam, főként táskákat készítettem magamnak. Ké-
sőbb a filmek hatására elkezdtek érdekelni a jelmezek. 
Láttam a tökéletességet és a precizitást, és ez nagyon 

megfogott. Majd ennek hatására az Eszterházy Gya-
korlóiskolában díszlet- és jelmeztervezést tanultam.

– A jelmeztervezés mostanra mennyire ma-
radt meg?

– A mai napig nagyon szeretem a jelmezeket, 
ugyanis sok ötletet merítek különböző korszakok-
ból és korstílusokból. Fontosnak tartom, hogy az aki 

divattervezéssel foglalkozik, ezeket az értékeket is-
merje, mert ezekből nagyon jól lehet építkezni. Egy 
tervező azt sem felejtheti el, hogy honnan indult a 
divat, mi volt annak a mozgatórugója.

– Mi jellemző a stílusodra?
– Az én stílusomra az eklektika a jellemző. Na-

gyon szeretek különböző dolgokat vegyíteni, úgy 

Újra kellett fogalmaznom az e havi összeállítás bevezetőjét. Amikor az első verziót megírtam, még nem tudtam, hogy az ál-
talánosabbnak tűnő rövid tartalomismertető helyett büszkélkednem kell. De nem bánom, hogy kicsit duplán „dolgozom”. És 
hogy mi a büszkeség oka? Az, hogy egy olyan műsort hívtunk életre és töltünk meg tartalommal hónapról hónapra, ami mások 
tetszését is elnyerte. Lényegében ezért is csináljuk. Az első a néző, aki – mint tudjuk – ítéletet hoz a távkapcsolóval a tévé előtt 
ülve. Ha tetszik, megnézi, ha nem, átkapcsol. A másik a szakma, akik más szempontok szerint döntenek. Nekünk nemrég ezt 
mondták: „Ez a magazin azt adja, amit ígér. Nem művészkedik, de túl a tartalmon (ami a divat) figyel a formára, színvilágra, 
stílusra a megvalósításban is.” A Helyi Televíziók Országos Egyesületének Helyi Érték Díj pályázatán indultunk idén év elején. A 
fenti véleményt akkor kaptuk, amikor az egyesület egri találkozóján május 23-án kiderült, hogy a szakmai zsűri a második díjat 
ítélte oda a Tükörképben című műsorunknak. Örömteli volt ott lenni, átélni, hogy elismerik a munkánkat. Köszönjük! A nézők-
nek, olvasóknak pedig a figyelmet, amire, reméljük, sokáig számíthatunk még. És akkor a büszkeség után egy kis tartalom. Az e 
havi cikkben bemutatjuk Rekenei Ferenc egri divattervezőt, ismét átalakítunk és reform túró rudit is készítünk. Íme:

Tükörképben a sTílus – áTalakíTunk

Szegediné Gergely Szilvia 40 éves, három 
gyermek édesanyja. Háztartásbeli, ezért kevés 
időt tud magára szánni, ritkán mozdul ki ott-
honról. A lánya lepte meg az átalakítással. 

Szilvia a frizuráján szeretett volna legin-
kább változtatni. Ritkán visel színes ruhákat, 
a hétköznapokon laza, kényelmes darabokat, 
bő pulóvert hord. A sportosan elegáns stílus 
áll hozzá legközelebb. 

Szilviát is először egy fodrászat vette keze-
lésbe, lépcsőzetesre vágták a haját, frufrut ké-
szítettek neki. A jelenlegi rozsdavörös hajszíne 
jól harmonizál világos bőrével, ezért azon nem 
változtattak. 

A megújult frizurával egy divatüzletben 
válogattunk ruhákat. A fekete-szürke darabok 
lekerültek, szembetűnő volt a változás, Szilvia 
igazi tavaszi színekben – kékben, sárgában, 

zöldben – pompázott. Egy elegáns, de kényel-
mes virágos nadrágot kapott, hozzá illő zöld 
blúzzal kék blézerrel és egy virágos sállal. Eh-
hez gyorsan megtaláltuk a színben, stílusban 
harmonizáló cipőt is. 

A Douglas parfümériában egy a szeméhez, 
ruhájához illő sminket készítettek neki, ami 
kiemelte igéző szemeit. Ugyanitt további ké-
nyeztetésben volt része, manikűr és kézmasz-
százs is várt rá. 

Végül az étterem volt az utolsó állomás, 
ahol egy finom, egészséges menüvel vendé-
geltek meg bennünket. Szilvia úgy érezte tel-
jesen felfrissült, megújult külsejével nagyon 
meg volt elégedve. Egyben bebizonyítottuk 
neki, hogy egy negyvenes nő is lehet pillana-
tok alatt csinos, nőies, csak meg kell találni a 
megfelelő ruhát, sminket és frizurát.

Tükörképben az éTkezés – Túró rudi házilag
Böbe-féle túró rudi (diétás)

Hozzávalók:  500  g  tehéntúró  •  2  citrom 
reszelt  héja  •  10  kanál  nyírfacukor  (vagy 
édesítő) • 2 kanál zabkorpa vagy zabpehely • 
100 g étcsoki, lehetőleg magas kakaótartalmú 
legyen.

Elkészítés: Az összes alapanyagot ösz-
szekeverem egy tálban. Aprítóval krémesre 
keverem a már bekevert túrót, majd a hűtőbe 
teszem, hogy összeérjen. 

Egy óra elteltével gőz felett megolvasztom 

a magas kakaótartalmú étcsokoládét. Közben 
pedig a túróból rudacskákat formázok. Ha 
megolvadt a csoki, rácsorgatom a túróformá-
ra és beteszem a hűtőbe néhány percre, hogy 
megdermedjen rajta a csokoládé. 
Ezt  követően  már  lehet  is  fogyasztani!  Jó 

étvágyat hozzá!
Antal Anett, 

Brehovszki Anita
Tóth Bea

mint anyagokat, korszakokat, technikákat, 
stílusokat. Nem teszek különbséget a férfi és 
női vonal között. Szeretek nagyon elegáns 
dolgokat tervezni, amiben jó megjelenni, ami 
a csillogást jelenti, amiben az ötletek benne 
vannak. Szeretek a hétköznapi ruhákba is 
olyan dolgokat beleépíteni, amik kicsit meg-
döbbentőek, nem mindennapiak.

– Hogy látod, mennyire van nehéz 
dolga manapság egy kezdő divatterve-
zőnek?

– Magában a divatiparban nehéz elindul-
ni. Magyarországon egy fiatal tervezőnek, aki 
meg akarja teremteni a saját márkáját, fel van 
adva a lecke. De hiszem, hogy a kitartás és a 
tudásvágy meghozza az eredményt. 

Főzőverseny
Felhívás!

A Családbarát Donor Nap keretében hirdeti meg az Egri Városi Sportiskola és a TV Eger az II. Egri Szabadtüzi Ételek 
Versenyét.

A verseny helye: Eger, Körcsarnok melletti szabad terület
A verseny ideje: 2012. június 21. 14 órától
A jelentkezés határideje: 2012. június 14. péntek 12 óra
Jelentkezni a marketing@tveger.hu  címen lehet, a csapat neve, a készítendő étel és a csapattagok számának feltün-
tetésével.

Minimum 3 fős csapatok jelentkezését várjuk, minden csapatban legyen legalább egy véradó! A szervezők a helyet és a 
lehetőséget biztosítják, minden másról a csapatoknak kell gondoskodniuk. A csapatoknak legalább + 10 adagnyi ételt kell 
főzniük, ezt jótékony célra fordítjuk közösen! A zsűri értékelésének szempontjai: egyedi megoldások, tálalás, hangulat.

2013 őszén megnyílik látogatóközpont 

–  szabadtéri koncertek, színházi előadások;
– Akadályvölgy Játszó és Pihenőpark;
– mozgó játszóház és gyermekmegőrző;
–  állandó kiállítás az egri borvidékről, dugómú-

zeum;
– interaktív időszaki kiállítások;
–  Márai szoba – filmek, tablók, rendhagyó iroda-

lomórák Márai Sándorról;

– konferenciák;
–  Szépasszonyvölgyi tanösvény,  ökotúrák, bortú-

rák;
–  egészségcentrum: szépségápolás, keleti gyógy-

módok;
– szőlő és borgasztronómia, borkóstolás;
–  ajándékbolt a vidéket reprezentáló ajándékok-

kal.

2013 őszétől a Szépasszonyvölgyben, új épületben megújult szabadtéri színpaddal aktív, egyedülálló 
programkínálattal vár minden érdeklődőt 0–110 éves korig a látogatóközpont: 

A kihagyhatatlan, igény szerint válogatható kínálat és csomagajánlatok szeptembertől a látogatóköz-
pont honlapján: www.volgy.ekmk.eu

Információ: Egri Kulturális és Művészeti Központ, 3300 Eger, Bartó Béla tér 6. 
Tel.: (36) 517 555,  (20) 779 2879 e-mail: info@ekmk.eu
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Fogyasztói tudatosság növelése 
Új felsőfokú képzési programokkal az NFH közreműködésével
Az egyes termékek, illetve az élelmiszerek bizton-

ságának fokozása, illetve a fogyasztóvédelem erő-
sítése az Európai Unióban kiemelt terület. Az utóbbi 
időben jelentősen növekszik a gyártó, forgal-
mazó önállósága, és ezzel párhuzamosan fe-
lelőssége is. A rendszer hatékony működéséhez 
elengedhetetlen a piacfelügyeleti szervek szigorúbb 
és korábbiaknál hatékonyabb működése, valamint a 
tudatos, kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és 
fejlesztése. Ennek elérése érdekében kiemelt prioritás 
az oktatás, a képzés és a tájékoztatás.

A fogyasztóvédelmi szakemberek képzését a Nem-
zeti Fogyasztóvédelmi Hatóság az Eszterházy Károly 

Főiskolával közösen folytatja.  A cél olyan szakem-
berek képzése, akik modern, sokoldalú ismereteik és 
kompetenciáik segítségével kapcsolódhatnak a ható-
ság, a civil szervezetek, a szolgáltató szféra munká-
jába, hozzájárulva a fent megfogalmazottak elérésé-
hez. Az NFH szakemberei jelentős szerepet vállalnak 
úgy az elméleti képzésben, mint a szakmai gyakorlat 
irányításában és a szakdolgozati kozultációban.

Több éve folyik a 2 féléves „Fogyasztóvédelem” és a 
3 féléves „Élelmiszerellenőrzés és fogyasztóvédelem” 
szakirányú továbbképzés, a diplomások számára. Ta-
valy indult a Fogyasztóvédelmi szakasszisztens felső-
fokú szakképzés.

Ezen túl törekednek a felsőoktatás teljes palettáját 
lefedő képzési kínálat kialakítása, melyben a jelenleg 
folyó felsőfokú szakképzést az új felsőoktatási szak-
képzés váltja fel, ez a létesítendő, bemenetet biztosí-
tó alapképzési szakkal együtt indítható. Akkreditáció 
alatt áll az „Eredetvédelem és Termékbiztonság” elne-
vezésű mesterszak, melynek célja olyan szakemberek 
képzése, akik jogi, élelmiszer- és egyéb termékellen-
őrzési termékbiztonsági alapjaik, valamint speciális 
eredetvédelmi, élelmiszerellenőrzési ismereteik 
alapján képesek a fogyasztóvédelmi szervek mun-
kájának segítésére, irányítására, a fogyasztók hiteles, 
szakszerű és átfogó tájékoztatására. 

Bortrezor, nemzeti 
összetartozás
Bortrezort avattak az egri Hotel Szent Ist-
ván épületegyütte sében. A pincében 36 he-
lyet alakítottak ki, ezeket az Egri Borvidék 
egy-egy pincészetének boraival töltik meg. 
Került ide különlegesség és muzeális érté-
kű bor is. Az állam és az unió 50 millió fo-
rinttal támogatta a fejlesztést.

Az oklándi fúvósok bevonulásával kezdő-
dött a bortrezor és steak-ház megnyitója. A 
trezorokban ötezer palack egri vagy Eger 
környéki bort őriznek. A megnyitón úgy fo-
galmaztak: remélik, ez egy új idegenforgal-
mi színfoltja is lesz a városnak. Dr. Nyitrai 
Zsolt országgyűlési képviselő szerint a hely 
az összefogást szimbolizálja. Itt megjelen-
nek a meghatározó egri pincék. A borászok-
nak a város sokat köszönhet – fogalmazott. 
Munkát adnak, messze viszik Eger hírét. A magyart a borról 
ismerik, a székelyt a pálinkáról – mondta Cseke Miklós, az er-
délyi Oklánd polgármestere. Ő több évtizede áll kapcsolatban 
a szállodával. Egy faragott székelykaput és Oklánd címerét 
adták ajándékul a tulajdonosnak. A vendégek egyedi borokat 
is tudnak majd itt maguknak készíteni, saját kézzel palackoz-
hatnak, dugózhatnak, saját tervezésű címkével láthatják el a 
bort. A beruházást nettó 72 milliósnak tervezték, százmillió 
lett belőle, az államtól és az unió tól 50 millió forint támoga-
tást nyertek hozzá („Borarchívum és bortrezor kialakítása 
Egerben”, ÉMOP-2.1.1/C-11-2011-0078). Ebből készült el a 
36 trezor és a 150 főt befogadó steak ház, ahol a borok és az 
ételek harmóniáját mutatják be.

Másnap a szálloda kápolnája előtt Nemzeti összetartozás 
emlékművet avattak. A szálloda tulajdonosa, Flaskay István, 

aki az emlékművet is állíttatta, emlékezte-
tett: kilenc évvel ezelőtt, amikor a kápolnát 
avatták, az összetartozásról beszéltek, ez 
azóta még hangsúlyosabb lett. Szabó Ró-
bert, a megyei közgyűlés fideszes elnöke 
szimbólumnak és mementónak is nevezte 
az emlékművet, amely jövőnek azt üze-
ni: ne felejtsék el, hogy élnek magyarok a 
határon kívül is. A magyar parlament egy 
külön napot szentelt az összetartozásnak 
– mondta dr. Lukács Tamás keresztény-
demokrata országgyűlési képviselő. Azért 
küzdenek, hogy végre a szívekben is szüles-
sen meg az összetartozás. A KDNP-s politi-
kus szerint ma, ha valaki szól a nemzet ér-
dekében, az magyarkodik, ha december 4-e 
ellen felemeli a szavát, stigmát kap. Majd 

azt hangsúlyozta: az emlékhely a jelenre és a jövőre irányuló 
közösségépítés, s annyit ér, amennyivel meg tudjuk tölteni. 
Az emlékhely a jelenre és a jövőre irányuló közösségépítés – 
fogalmazott. 

Ötvenfős csoportjával Székelyföld üdvözletét hozta Oklánd 
polgármestere. Szavai szerint lehet, hogy a határon túli ma-
gyarok lelke még jobban fáj a nemzetért, mint a határon belül 
élőké.  A nemzeti összetartozás emlékhely után felavatták 
a kápolna előtti hidat is. A kis tó az országot, a rajta átíve-
lő híd az összefogást jelképezi – mondta Flaskay István. Az 
oklándiak a Hargitát idéző fenyőt hoztak ajándékba, ezt kö-
zösen ültették el. 

A nemzeti összetartozás emlékműve mellett a Magyaror-
szágot jelképező tavat, a rajta átívelő hidat is felavatták és 
megáldották. A híd a nemzet összekapcsolását jelképezi.

50 éve szerezte meg oklevelét, s aranydiplomát ka-
pott Zelei Endréné, Kiss Sándorné és Rakusz Józsefné, 
valamint Vajk Miklósné.

Gyémántdiplomát kapott Bujdosó Sándorné, aki 
tanítói oklevelét 60 éve vette  át.

Rubin diplomát vehetett át Mikes Kelemenné, aki 
70 éve szerezte meg oklevelét.

Pedagógus Szolgálati emlékéremmel azok mun-
káját ismerték el, akik több évtizedes munka után 
most fejezik be aktív pályafutásukat. Érmet kapott: 
Mentuszné Nagy Ágnes, a Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola tanára, Király Róbertné, a Heves Megyei Szak-
szolgálati Központ igazgató helyettese, Molnárné 
Várhegyi Lilla, a Szalaparti Egységes Gyógypedagógi-
ai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthon 
tanára, Ágoston Ottó, a Farkas Ferenc Zeneiskola 
Alapfokú Művészeti Iskola tanára, Pál Mihály, a Farkas 
Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola tanára és 
Szabó Béláné, a Ney Ferenc Óvoda Zöld Liget Tagóvo-
dájának óvodapedagógusa.

Polgármesteri elismerésben részesült Fajcsák 
Sándorné, aki 25 éve dolgozik az Egri Kereskedelmi, 

Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakis-
kola és Kollégiumban, 10 éve titkárságvezető, a tanév 
végén nyugdíjba vonul és Pócsné Pál Anita,  aki közel 
30 éves óvodapedagógusi életpályájából 15 évet töl-
tött a Ney Ferenc Óvoda Gyermekkert Tagóvodájában, 
2 éve a tagóvoda vezetője.

Kiváló Munkáért kitüntetést adományoz Eger 
város Közgyűlése azoknak a nevelő-oktató munkát 
segítő dolgozóknak, akik munkájuk során kimagasló 
eredményt értek el, kivívva ezzel munkatársaik meg-
becsülését. A kitüntetést megkapta Nagy Károlyné, a 
Benedek Elek Óvoda dajkája, valamint Bodor Sarolta, 
a Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kol-
légium gyermek és ifjúságvédelmi felelőse. 

A Közgyűlés öt kiemelkedő munkát végző pedagó-
gusnak ítélte oda az Eger Kiváló Pedagógusa kitünte-
tést, példaadó szakmai munkájuk elismeréseként.

Ezt vehette át Montvai Andrásné óvodapedagógus, 
aki 37 éve dolgozik a Szivárvány Óvoda Katica Tagóvo-
dájában, tagóvoda vezető helyettes.

Koczkáné Redele Ilona, a Balassi Bálint Általános 

Iskola és Előkészítő Szakiskola angol szakos tanára. 
Katona Istvánné, a Pásztorvölgyi Általános Iskola és 
Gimnázium történelem–német szakos tanára, az 
iskola komplex tehetséggondozó programjának veze-
tője, főiskolai mentortanár.

Ujvári Csaba, a Dobó István Gimnázium latin–
történelem–könyvtár szakos tanára, munkaközösség 
vezető. Nagy Andrea Zsuzsanna, a Szent Lőrinc Ven-
déglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakisko-
la és Kollégium angol nyelv tanára, munkaközösség 
vezető. 

A nevelés, oktatás területén kiemelkedő és tartó-
san magas színvonalú tevékenységéért a Közgyűlés 
„PRO AGRIA” SZAKMAI DÍJ-at adományozott 

Kékesi Györgynének, a Szent Imre Katolikus Álta-
lános Iskola és Jó Pásztor Óvoda nyugalmazott igaz-
gatójának, Kékesi Lászlónak, aki a Kemény Ferenc 
Sportiskola és Általános Iskola igazgatója. 31 éve 
dolgozik a pedagógus pályán, 16 éve igazgató. 

A díjat megkapta Antal Andrea, a Szilágyi Erzsébet 
Gimnázium és Kollégium magyar–történelem szakos 
tanára. 

Köszöntötték a pedagógusokat
A Gárdonyi Géza Színházban napon adták át a nyugalmazott pedagógusoknak az arany, gyémánt és rubin díszokleveleket, 

a Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának elismeréseit.   Díszokleveleket adunk át 
azoknak a pedagógusoknak, akik közmegbecsülésre méltóan teljesítették hivatásukat és diplomájuk megszerzésének legalább 
fél száz éves évfordulóját ünneplik. 
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Aki halálosan szerette az életet
Ünnepi beszéd a szatmárnémeti Dsida-szobor koszorúzásán 2013. május 17-én

Tisztelt Emlékezők! Kedves Szatmáriak!
Egerből jöttem, s magammal hoztam Dobó István, 

Gárdonyi Géza és a tizenhat éve alakult Dsida Jenő Bará-
ti Kör üdvözletét. Jöttem, hogy halálának hetvenötödik 
évfordulója alkalmából lerójam tiszteletünket Szatmárné-
meti szülötte, Dsida Jenő emléke előtt. 

Sokan a tragikumban jelölik meg a „poeta angelicus” 
iránt érzett szeretetük kulcsszavát. Arra hivatkoznak, hogy 
kevesen szólaltatták meg olyan drámai erővel a kisebbségi 
lét, a magyar sors abszurditását, fájdalmát és reményte-
lenségét, mint ő. Példaként mindenekelőtt a Psalmus 
Hungaricus című versét idézik. 

Én pedig azt mondom, hogy kevés olyan örömtudó, 
napragyogású, életteli költői világképet ismerünk, ami-
lyen az övé. Persze ez a kettő nem zárja ki egymást, sőt 
feltételezi. József Attila A Dunánál című verse – és persze 
a dialektika törvényei – szerint is az öröm és a bánat el-
választhatatlanul összetartozik: aki tud sírni, csak az képes 
tiszta szívvel nevetni is. 

Dsida Jenő jóval többször nevetett, mint ahányszor sírt. 
Pedig minden oka megvolt a szomorúságra, a kétségbe-
esésre. Súlyos, akkor még gyógyíthatatlan, korai halált 
igérő szívbetegségben szenvedett. A haláltudat áthatotta 
egész lényét és költészetét. „Én a halálnak minden vacso-
ránál külön tányért teszek asztalomhoz” – írja egyik ver-
sében; „Jaj meg-megáll a láb, mert fél, hogy sírba téved” 

– olvashatjuk másutt. Az elmúlás fenyegető közelsége 
mitikus méretűvé fokozta életszeretetét. Thomas Mann A 
varázshegy című regényében mondja Hans Castorp, hogy 
az élethez vivő „zseniális út” a halálon keresztül vezet. 
Dsida már fiatalon megtalálta ezt a „zseniális utat”, ahová 
a legtöbben csak életük végén, az öregség, a betegség 
határhelyzetében jutnak el. Az átlagot meghaladó inten-
zitással, a megkapaszkodás ösztönével élte át az emberlét 
egyszeri, megismételhetetlen csodáját. A mindenség 
előtt szélesre tárt karjaiban egyesült s hatványozódott 
az első és az utolsó ölelés gesztusa. Assisi Szent Ferenc-i 
megragadottsággal szemlélte a világot, észrevette és 
fölragyogtatta a hétköznapok legparányibb és legtünéke-
nyebb, mások által észre sem vett szépségeit, örömeit is. 
Csoóri Sándor „az öt érzék költőjé”-nek nevezte őt.

A bennem élő Dsida-képet elsősorban két vers határoz-
ta meg. Nevével az Erdélyi Helikon íróinak 1934-ben meg-
jelent antológiájában találkoztam először még általános 
iskolás koromban, valamikor az 1950-es évek első felében. 
Az összeállítás közölte fényképét, életrajzi adatait és Kó-
borló délután kedves kutyámmal című versét. Elbűvöltek 
a „lírai riport” remekbe formált hexameterei, melyekből 
mámoros életszeretet, önfeledt játékosság, buja, fejlett 
természetérzék és fölényes magabiztossággal kinyilatkoz-
tatott szépségimádat áradt. „Szép a világ, gyönyörű a világ 
és nincs hiba benne” – fejezett ki hibátlan hexameterben 

egy kézenfekvő igazságot, amelyről az elidegenedés 
útvesztőiben botorkáló és a saját démonaival viaskodó 
modern ember gyakorta megfeledkezik. A létet teljes 
gazdagságában és pompájában, kivételes hitelességgel 
és otthoniassággal átélő ember s egy vérbeli poeta doctus 
keltett akkor rokonszenvet, érdeklődést maga iránt.

Költészetébe a Tóparti könyörgés című, 1958-ban 
megjelent, Áprily Lajos által szerkesztett versgyűjte-
mény révén kaphattam tágabb betekintést. Ebben a 
kötetben mindenekelőtt a Jámbor beszéd magamról 
című vers igézett meg, amelynek az elolvasása után 
még mélyebben a szívembe zártam őt. Soraiban egy 
„kedves, víg keresztény” portréja rajzolódik ki, aki a 
kereszténységet mindenekelőtt az öröm vallásának 
tekintette, aki szenvedélyesen hitte és hirdette, hogy 
„nem bűn örömben élni”, s aki – mint egy Adyval vitázó 
versében megfogalmazta – „a könnyű, halk beszéd”-et 
szerette. Különösen a befejező strófában említett „csik-
landozó angyalok” képe lopta be magát a szívembe 
kitörölhetetlenül. Ez a verszárlat Dsida Jenő lírájának 
egyik legvonzóbb sajátosságát szemlélteti. Azt, hogy 
milyen magától értetődő természetességgel tudta 
összekapcsolni a földet és az eget, a köznapit és a fen-
ségest, a racionálist és az irracionálist. Nála szokatlan, 
meglepő helyzetekben, Szökevények a fák közt című 
„révedező utópiá”-ja szerint a szerelmi eksztázis intim 
pillanataiban is megjelenhetnek az ég követei. 

Befejezésül a költő legjellegzetesebb hangját megszó-
laltató vers utolsó strófáit idézem:

Harangzsonduláskor
imámat eresztém:
hadd haljak meg úgy, mint
kedves, víg keresztény. 

Rezeda volt szivem,
citera, virág-dal.
Bálokon táncoltam
huncut leánykákkal. 

Éjjel a szobámban
angyalok motoztak
és takaróm alatt
meg-megcsiklandoztak.

Kívánom, hogy a kedves jelenlévőket is látogassák meg 
minél gyakrabban ezek a pajkos angyalok!

Lisztóczky László

„Egri séták egrieknek 2013”
Sétacél Miért ajánljuk? Időpont Gyülekezés helye, ideje Sétavezető Előadó, mesélő

Hogyan látták Egert a rézmetszők Hiteles ábrázolások? 2013. jún. 11. Várbejáró 17.30 óra Fodor László Bujdosné Dr. Pap Györgyi

A várkaputól a minaretig Eger ősi utcája 2013. jún. 18. Tinódi szobornál 17.30 óra Dr. Renn Oszkár Dr. Szecskó Károly

A sétacélok meglátogatása minden alkalommal kedden, 17.30-kor kezdődik. Az előadások időtartama kb. 50 perc. 

Férfi bajnokcsapatok – nyomasztó 
fővárosi fölény
Vízilabdában – eddig – óriási fővárosi fölény 

volt a férfiaknál. A nevével ellentétben fővárosi  Ba-
laton Úszó Egyesület 1904-es első sikerét néhány 
kivételtől – nyolc év - eltekintve fővárosi elsőségek 
követték a honi férfi vízipóló bajnokság legfelsőbb 
osztályában. Az első „törést” a budapesti dobo-
gósok sormintáján a Szolnoki Dózsa szolgáltatta 
1954-ben, amikor első vidéki csapatként megnyer-
te a bajnokságot. Ezt később még öt bajnoki első-
ség (1957, 1958, 1959, 1961, 1964) és ezüst, illetve 
bronzérmek követték. A Szolnok mellett Eger volt 
a második vidéki fellegvár, ahol sikerült az addigi 
fővárosi fölényt megtörni és dobogóra lépni a baj-
nokságban. 1964-ben, amikor a Szolnok eddigi 
utolsó aranyérmét szerezte, az Egri Dózsa a har-
madik helyen zárt. Később még a Szentes (1991) 
és a Szeged (1990, 2005, 2010, 2011, 2012, 2013) 
állhatott a dobogó valamelyik fokára.

Az utóbbi évek trendje, vagyis a vidéki póló 
fellendülése és a fővárosi egyesületek visszaszo-

rulása az idei bajnokságban lett igazán szembetű-
nő. Egyrészt a 14 résztvevő csapatból nyolc vidéki 
várost képviselt (lásd: a végeredmény táblázatot), 
másrészt ezek közül kettő Egerből (ZF-Eger és EKF-
EgerFood-Imola), két különböző klubból (Egri Vízi-
labda Klub és Eszterházy Károly Főiskola SC) került 
ki. Ilyen korábban csak a nőknél volt Dunaújváros-
ban, illetve szintén Egerben.

Az is beszédes adat, hogy 12 év után először 
nem került a döntőbe a Vasas, illetve a bajnoki 
dobogóra – először a magyar férfi bajnokság 107 
éve  alatt  –  csak  vidéki  csapatok  kerültek!  A  leg-
jobb fővárosi együttes, a Vasas negyedik és még 
az Európa Kupa indulást jelentő ötödik pozíciót 
is egy vidéki csapat, a Debrecen szerezte meg. Az 
már csak hab ezen a bizonyos „vidéki tortán”, hogy 
a 2012-es Magyar Kupa döntőben is a Szeged és a 
Szolnok csatázott, a bronzérmet pedig a Debrecen 
és a Vasas érdemelte ki.

Az Egri Vízilabda Klub férfi csapatát, a ZF-Egert a 

2011-es bajnoki cím után idén már másodszor ün-
nepelhette a Bitskey uszoda és a város sportszerető 
közönsége. Az idei bajnokcsapatból heten tagjai 
voltak a 2011-es győztes együttesnek is. 

Férfi bajnokcsapatok 
1904–2013

 1. Újpesti TE (Bp. Dózsa, Újpesti Dózsa) 26
 2. Ferencvárosi TC (Bp. Kinizsi) 21
 3. Vasas SC (Bp.) 18
 4–5.  Orvosegyetem SC (Bp.), Budapesti Vasutas 

SC 7-7
 6–7. Szolnoki Dózsa, Bp. Honvéd 6-6
 8. Magyar UE (Bp.) 4
 9. III. Kerületi TVE (Bp.) 3
 10–12.  Balaton UE (Bp.), Magyar AC (Bp.), ZF-Eger 

2-2
 13–15.  Budapest SE, Műegyetemi AFC (Bp.), 

Tungsram SC (Bp.) 1-1

A női és férfi vízilabda bajnokság zárását követően nyu-
godtan ki lehetne tenni a Kerecsend felől a városba vezető 
út mellett az „Eger, a magyar vízilabda fővárosa” táblát, hi-
szen az Egri Vízilabda Klub mindkét felnőtt csapata - a ZF-
Eger név alatt szereplő női és férfi együttes - megnyerte a 
2012/13-as bajnokságot. Ilyenre korábban csak a Honvéd 
volt képes, még 2006-ban. 

Az alapszakasz és a rájátszás összesen 33 mérkőzése 
közül csak egyszer kaptak ki két góllal a Szegedtől, illetve 
kétszer játszottak 7-7-et a Vasassal. Ezek a pontvesztések 
ráadásul egyaránt az alapszakaszban történtek. A legfon-
tosabb meccseket a rájátszásban mind megnyerték. A 
bajnokságban egy vendégcsapat sem tudott a Bitskeyben 
nyerni. A számok azt mutatják, hogy ebben a szezonban 
az Eger nyújtotta a legjobb teljesítményt.

Az alapszakasz második egriek a negyeddöntőben a 
hetedik BVSC-vel mérkőztek. A két nyert meccsig tartó 
párharc könnyed bemelegítés volt a Vasas elleni elődön-
tőre. Ott sokak számára meglepően könnyen nyert az 
Eger, két mérkőzésen megvolt a továbbjutás. A döntőben 
a nagy esélyes Szegedet búcsúztató Szolnok következett. 
A döntő első mérkőzését, hazai pályán hosszabbítás után 
nyerték Gór-Nagyék. Szolnokon végig kézbe volt a meccs, 
bár a 7-6-os végeredmény mást sejtet. A május 21-i har-
madik, egri mérkőzésére megtelt a Bitskey uszoda. Baj-
nokavatásra készültek az egriek. Ehhez képest 4-1-gyel 
nyitott a Szolnok. Innentől viszont lehúzta a rolót Szécsi és 
az egri védelem. Döntőben ritkán látható, 8-1-es sorozat-
tal fordított a házigazda Eger és nyert végül 10-9-re. Söp-
réssel, vagyis három mérkőzésből nyerték a bajnokságot 
az egriek. 

Gerendás György - vezetőedző: Minden edző elmondja 

ezt a közhelyes mondatot, 
vagyis a csapat nyeri meg a 
mérkőzést. Amikor egy-egy 
ember akarja megnyerni a 
mérkőzést, az nem igazán 
működik. Amikor viszont 
a csapat megcsinálja azt, 
amit megbeszélünk, amit 
kell, akkor lehet belőle 
ilyen győzelem. Az edzők 
megérzik, hogy milyen 
a csapat. Mindenki akar 
nyerni, csak van olyan is, amikor egy csapat megtébo-
lyul a győzelemért, mindenképp akar nyerni, illetve van, 
amikor „csak” akar nyerni. Ezek a fiúk azt láttam, hogy 
nem csak most, hanem az egész play-off előtt is olyan 
motiváltan játszottak, hogy tényleg csak ez az eredmény 
lehetett belőle.

Biros Péter - csapatkapitány: Úgy érzem, hogy féltávnál 
már nagyjából rendben volt a dolog. Jött egy Euroliga egy 
rossz meccs, amivel el is ástuk magunkat az EL-ben, de 
amikor már csak a magyar bajnokságra kellett koncent-
rálnunk, onnantól kezdve nagyon összeszedetten játszot-
tunk. Nem kaptunk ki a play-offban, csak egyszer kaptunk 
ki a magyar bajnokságban. Ezen a szinten elég kiegyen-
súlyozott teljesítményt nyújtottunk. Persze, itt is voltak 
sziporkázó és nyögvenyelős meccseink, de valahogy min-
dig nyertünk. Bárcsak minden meccset így, nyögve-nyelve 
megnyernénk!  Azt  hiszem  nem  lenne  senkinek  semmi 
problémája. Egy biztos, a vége szép lett és ez a lényeg. 
A közönségnek is visszaadhattunk valamit az egész éves 
biztatásból, amit nagyon köszönünk.

Bárány Attila – ügyvezető elnök: A szövetségtől is kér-
dezték, hogy „hogyan lesz az  eredményhirdetés”, erre azt 
mondtam, hogy „ahogy a múlt héten volt, a lányoknál”. Ez 
nagyon nagy dolog. Aki itt volt ma az uszodában, annak 
felejthetetlen élményben volt része. Telt házas uszodá-
ban, ilyen mérkőzésen, ilyen szinten játszani, ez mindent 
felülmúl. Azzal, hogy a két felnőtt bajnokságot, meggyőző 
fölénnyel, vagyis egyaránt 3-0-val mi nyertük, nyugodtan 
kijelenthetjük, hogy gyakorlatilag a vízilabda fellegvára 
vagyunk.         

Gór-Nagy Miklós: Nagyon nagy baj lenne, ha a baj-
nokság elején játszanánk a csúcsformában, aztán meg a 
végén mondanánk azt, hogy év eleji forma. Ez az időzítés 
biztos, hogy az edzőnket dicséri, Gerendás Gyuri bácsit, aki 
azért a nyugdíjazása előtt győzelemre vezette még ezt a 
csapatot is, úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy si-
került neki ezzel a bajnoksággal kedveskedni. Óriási része 
volt benne, úgyhogy ez csak őt minősíti, hogy a végén 
voltunk csúcsformában. 

Turay Zoltán

Aranymorzsák



ZF-Eger – a Vodafone férfi OB I. 2012/13 győztese

Hátsó sor (balról jobbra): Eszlári Gergely – masszőr, Mezei Tamás, Willem Wouter Gerritse, Bisztritsányi Dávid, Chilkó Márton, Bundschuh Erik, Salamon Ferenc, Kevin Graham, 
Bárány Attila – ügyvezető elnök. Középső sor (balról jobbra): Tóth Kálmán – edző, Lukáš Seman, dr. Halmos Péter – csapatorvos, Lőrincz Bálint, Kovács Gábor, Gór-Nagy Mik-
lós, Varga II. Zsolt, Biros Péter, Szécsi Zoltán, dr. Ulrich Diller – társadalmi elnök.  Guggolnak (balról jobbra): dr. Seress Gábor - ügyvezető igazgató, Habis László – polgármester, 
Kávai Zoltán – csapatvezető, Gerendás György – vezetőedző, dr. Halmos R. Péter – elnökségi tag. A kép május 21-én, a bajnokavatáson készült.



Az étlapon:
� klasszikus magyar konyha ételei �
� kávéházi sütemények és fagylaltok �

� naponta 4 féle menü �
� hétköznap 14 órától délutáni menü �

Rendezvénytermek és kerthelyiség 
teszi teljessé szolgáltatásunkat!

Vasárnaptól csütörtökig 8-tól 22 óráig, 
pénteken és szombaton 8-tól 24 óráig 

várjuk vendégeinket!

www.tabornokhaz.hu
Tel.: (06 36) 510 270

ZF-Eger – OB I. 2012/13
Távoztak: Hosnyánszky Norbert (Szolnok), 
Binder Szabolcs (Miskolci VSI), Naganuma Acusi 
(Japán)

Érkeztek: Salamon Ferenc (Honvéd), Gór-Nagy 
Miklós (Honvéd), Lőrincz Bálint (ZF-Eger - ifjúsági-
aktól felkerült a felnőttek közé)

Az OB I-es keret:
Kapusok:
Szécsi Zoltán 1977. 12. 22.*
Bisztritsányi Dávid 1987. 06. 07.
Mezőnyjátékosok:
Bátori Bence 1991. 12. 28.
Biros Péter 1976. 04. 05.*
Bundschuh Erik 1989. 07. 14.*
Chilkó Márton 1990. 07. 08.
Gerritse, Willem Wouter (NED) 1983. 01. 01.
Gór-Nagy Miklós 1983. 01. 08.
Graham, Kevin (CAN) 1986. 04. 21.*
Kovács Gábor 1989. 04. 30.*
Lőrincz Bálint 1994. 03. 10.*
Mezei Tamás 1990. 09. 14.

Salamon Ferenc 1988. 11. 11.
Seman, Lukáš (SVK) 1987. 10. 06.
Varga II. Zsolt 1978. 05. 24.*

További ifjúsági játékosok
akik legalább egy mérkőzésen szerepeltek a 
2012/13-as felnőtt férfi bajnokságban:
Halmos Péter 1995. 04. 15.
Horváth Zsombor 1995. 12. 27.
Józsa Bence Boldizsár 1995. 06. 23.
Kostelník Tomáš 1994. 04. 14.
Kovács Zoltán Ákos 1995. 03. 20.
Sándor Dávid Péter 1994. 09. 12.
 
Szakvezetők:
Gerendás György – vezetőedző *
Tóth Kálmán – edző * 
Major Attila – erőnléti edző *
Eszlári Gergely – masszőr *

A csillaggal (*) megjelölt játékosok és vezetők a 
2011-es első egri bajnokcsapatnak is tagjai voltak, 
legalább egy mérkőzést játszottak.

2012/13-as Vodafone Férfi  
Vízilabda OB I. egri eredményei 

Alapszakasz, 2012. ősz:
október 13., ZF-Eger – EKF-EgerFood-Imola 15-8
október 16., Pécsi VSK – ZF-Eger 2-9
október 24., ZF-Eger – OSC 22-3
október 27., Kaposvári VK – ZF-Eger 5-13
november 6., ZF-Eger – TEVA-Vasas 7-7
november 17., Szentesi VK – ZF-Eger 7-12
november 20., ZF-Eger – FTC 16-4
december 1., BVSC – ZF-Eger 4-9
december 8., Szolnoki Dózsa – ZF-Eger 10-11 
december 12., ZF-Eger – Debrecen 12-7 
december 14., A-HÍD Szeged – ZF-Eger 9-7

Alapszakasz, 2013. tavasz:
január 12., ZF-Eger – Honvéd 15-3 
január 19., EKF-EgerFood-Imola – ZF-Eger 7-13
január 26., ZF-Eger – Pécsi VSK 20-6 
február 9., ZF-Eger – Kaposvári VK 15-4
február 10., ZF-Eger – Junior válogatott 15-7
február 11., ZF-Eger – Junior válogatott 15-7
február 13., OSC – ZF-Eger 6-14
február 23., ZF-Eger – Szentesi VK 20-6
március 2., FTC – ZF-Eger 6-9
március 6., ZF-Eger – BVSC 8-1
március 14., ZF-Eger – Szolnoki Dózsa 7-6
március 23., Debrecen – ZF-Eger 3-9
április 3., ZF-Eger – A-HÍD Szeged 11-8
április 6., Honvéd – ZF-Eger 6-7
április 10., TEVA-Vasas – ZF-Eger 7-7

Negyeddöntő:
április 20., ZF-Eger – BVSC 16-5
április 24., BVSC – ZF-Eger 8-13

Elődöntő:
május 4., ZF-Eger – TEVA-Vasas 13-10
május 7., TEVA-Vasas – ZF-Eger 6-8

Döntő:
május 15., ZF-Eger – Szolnoki Dózsa 9-7 h.u.
május 18., Szolnoki Dózsa – ZF-Eger 6-7
május 21., ZF-Eger – Szolnoki Dózsa 10-9

A 2012/13-as bajnokság végeredménye:
1. ZF-Eger
2. Szolnoki Dózsa-KÖZGÉP VSC
3. A-HID Szeged VE
4. TEVA-Vasas
5. Debreceni VSE
6. Groupama-Honvéd
7. BVSC-Zugló

8. Valdor-Szentesi VK
9. Orvosegyetem SC
10. Junior válogatott
11. EKF-EgerFood-Imola
12. Széchenyi Bank FTC
13. Pécsi VSK-Füszért
14. Kaposvári VK

22
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Faller Etelka
diplomás

parapszichológus

(06 30) 410-4821
•  Bach virágterápia
•  életmódtanácsadás
•  asztrológia
•  számmisztika
•  tarot

állatkórház • állateledel • 
állatpatika

eger, szövetkezet u. 4.
tel: 36-312-460

www.allatkorhazeger.hu

nyitva tartások:
Állatkórház:

H–P: 8.00–18.00 • Sz–V: 9.00–12.00
Állateledel:

H–P: 8.30–16.30 • Sz: 8.00–12.00
Állatpatika:

H–P: 8.00–16.30

ÉLET – MÓDI

KEZDŐDIK AZ 
ALLERGIASZEZON! 

Sóterápia: kellemes, családias 
hangulatú, parajdi kősóból és 
himalájai sótéglából kialakított 

só szobában, színterápiával egybe-
köt ve. Somokozási lehetőség!

Bejelentkezés és érdeklődés: 

(06 70) 563-2852
3300 Eger, Kertész út 147.

www.kristalysosziget.hu

Kristály Sósziget – ahol elegendő 
mennyiségű és minőségű só van 

a terápiás hatás eléréséhez!

TAPPANCS ÁLLATELEDELBOLT 
Kutya-, macska-, díszállat-eledelek 

és  felszerelések
Eger, Ady Endre u. 31/A

Tel.: (06 36) 422-713
Mobil: (06 20) 411-9260

Egerben ingyenes házhozszállítást 
vállalunk 5000 Ft vásárlás fölött.

KEDVEZMÉNYES KUPON!
Vásárláskor a hirdetés  bemutatója 
5% kedvezményben részesül 

a végösszegéből.

A hazánkban élő kullancsfajok márciustól júliusig, vala-
mint szeptembertől novemberig a legaktívabbak, de egész 
évben jelen vannak. A kullancsok legnagyobb kártételüket 
a vérszívásukon túl a már korábban említett két betegség, a 
babesiosis és a Lyme-kór terjesztésével okozzák. A babesiosis 
általában egy rövid idő alatt kifejlődő és lezajló betegség. A 
kezdeti tünetei nagyon általánosak: étvágytalanság, apátia, 
elesettség, bágyadtság. Feltűnhet a gazdinak, hogy többet 
iszik a kutyus, hogy a vizeletének a színe barnább, mint 
egyébként. Ezek az utóbbi tünetek viszont esetenként hiá-
nyozhatnak is, ezért javasolt már a kezdeti tünetekkor állat-
orvosi kivizsgálást kérni. 

A Lyme-kór tünetei bizonytalanok, gyakori a tünetmentes 
kórokozó-hordozás. A csípéstől számítva a lappangási idő 
kutyák esetében kettő–öt hónap, tünetként láz, étvágy-
talanság, bágyadtság, gyengeség, az állatok egy részénél 
kötőhártya-gyulladás és a szaruhártya elhomályosodása 
tapasztalható. Szerencsés esetben először a kullancscsípés 
helye körül, majd másutt is – főleg a has alján, a comb belső 
felületén – körkörös, majd belülről kifelé elhalványuló, piros 
foltot észlelhetsz. A heveny tünetekhez átlagosan kettő-öt 
hónap múlva ízületgyulladások csatlakoznak. Gyakran ezek a 
tünetek az elsők, melyekkel a kutya állatorvoshoz kerül. 

Jelenleg a két legjobb módszer a gyógyszeres nyakörvek 
és a nyaktájék bőrére cseppenthető készítmények, úgyneve-
zett „spot-on”-ok használata. Továbbá ajánlatos  a hosszabb 
séták után óvatosan áttapogatni kutyánkat, macskánkat, el-
sősorban a nyak és a fej környékén. Amennyiben 24 órán be-
lül  belül eltávolítjuk a vérszívót, akkor nem valószínű, hogy 
bármilyen kórokozóval fertőződne kedvencünk. 

Az Egri Állatgyógyászati Kft. Szvorényi úti Állatpati-
kájában a külső élősködők elleni készítmények folya-
matosan beszerezhetők.

Spot-on készítmények közül népszerű az Exspot, Advantix, 
Frontline és az Effipro, utóbbi kettő kapható spray változat-
ban is. A spot-onok hatása kullancsok esetében általában 4 
hét, ezért a parazitaellenes kezelést havonta ismételni kell. 
Van néhány olyan spot-on készítmény, amely a bolhák, kul-
lancsok mellett a rüh és szőrtüszőatkák ellen is hatékony, 
ilyenek az Advocate és Promeris Duo.

Új, bolha elleni spot-on az Activyl, amely az első olyan 
készítmény a piacon amit inaktív formában cseppentünk az 
állat bőrére, majd a hatóanyag a bolha szervezetében akti-
válódik. 

Sokan szeretik a nyakörveket, melyekkel hosszabb vé-
delem érhető el.  Ezek közül népszerű a Douband 2 in1, a 
Scalibor, a Kiltix illetve a legújabb fejlesztésű Foresto nyak-
örv, ez utóbbi folyamatos védelmet biztosít akár 8 hónapig. 
Vízálló és teljesen szagtalan.

Mindezek mellett ajánlatos beszerezni kullancskiszedő 
csipeszt is. Ezzel  a kullancsot közvetlenül a fej mögött meg-
ragadva, enyhe húzás mellett megtekerve könnyen eltávo-
líthatjuk. Fontos szempont, hogy soha ne szorongassuk meg 
kiszedéskor a kullancs potrohát, mert így „beinjektálhatjuk” 
a kórokozókat az állatba. Ne rétegezzünk fölé olajat, krémet, 
mert ezzel a módszerrel a kullancs kórokozókat öklendezhet 
a szervezetbe. Még mindig sokan  nem tudják, hogy a mi-
előbbi eltávolítás sokkal fontosabb, mint az hogy a kullancsot 
egészben szedjük ki. Míg a fej beszakadása csak múló helyi 
gyulladással jár, addig a késlekedés a fertőzés esélyét jelen-
tősen növeli.

Állatpatika és állateledel üzlet
Eger, Szvorényi u. 44. 
Nyitva: H–P 9.00–19.00 
Telefon: (06 70) 623 1235 

Belvárosi Állatorvosi Rendelő
Eger, Szvorényi u. 42.
Nyitva: H–P 16.30–19.30
Szo 9.00–12.00 
Időpontkérés: (06 70) 623 1235
Rendel: Dr. Légrády András és Dr. Szarka Szilárd (X)

Támadnak a kullancsok!
A kullancsok most a legaktívabbak: a városokban is jelen vannak és akár házi kedvenceink 

egészségét, életét is veszélyeztethetik.

– Mi történt  nálatok az elmúlt hónapokban az  Éb-
redésben? – kérdeztük Bóta Veronikát, a holisztikus központ 
vezetőjét.

– Folyamatos újjászületésben vagyunk, új dolgokat próbálunk 
ki, vezetünk be a központunk életébe. Nem csupán programjaink-
ban, de külsőségekben is változtunk, szépültünk. Új terek szület-
tek nálunk. Ősztől szeretnénk még több önismereti irányzatot 
bemutatni a fejlődni vágyóknak. 

A család, az anyaság és a gyermekek kiemelt szerepet fognak 
kapni. Tervezünk kismama- és gyermekjógát, önismereti csopor-
tot anyáknak, gyermekeknek sajátélményű csoportokat. Az elmúlt 
hónapok is eseménydúsan teltek.  Az Agria Parkban májusban volt 
egy ingyenes, „mindent ki lehet próbálni” napunk, részt vettünk a 
Születés Hete Fesztiválon, és készülünk a Donor napra is.

Emellett természetesen megvannak a régi foglalkozásaink, 
terápiáink is. 

– Melyek ezek?
– Már javában tart az Ezerarcú Nők köre, a maga szépségével, 

mélységével, egy nagyon jó kis csoporttal. Egyre többen jógáznak 
velünk, az ősi indiai önismereti deeksha programokon is megszü-
letett egy lelkes mag. Homeopátiás tanácsadás, bioenergetikai 
kezelések, pszichoterápiás ülések gyerekeknek és felnőtteknek 
egyaránt folyamatosan igénybe vehetők.

– Hogyan készültök a nyárra?
– Az állandó programjainkat igyekszünk a nyár, a nyári szünet 

ellenére folyamatosan tartani, illetve készülünk újdonságokkal is. 
Június 15-én lesz egy indiai napunk, ahol délelőtt női in-

tim jógával várjuk a hölgyeket, majd egy finom indiai ebéddel 
folytatjuk a napot. Délután egy nagyobb lélegzetvételű deeksha 
meditáció következik, mely a szív kivirágzásáról szól. Az estét egy 
különleges és nagyon ősi, 5000 éves indiai védikus bőség szertar-
tással koronázzuk.  

 Augusztusban (aug. 5–9.) tervezünk egy Bőség önismereti 
tábort. Sokan küzdenek a bőség hiányával a mai időkben, mind 
anyagi, érzelmi és spirituális téren is. 

A tábor 5 napos és 4 éjszakás lesz, délelőtt jógaórák lesznek, 
majd a nap további részében más-más módszerekkel igyekszünk 
feltárni a bőség beáradásának gátjait (pszichodrámával, tánc- és 
művészetterápiás élményekkel, deeksha programokkal).

– Lehet-e tudni már a tábor költségeit, helyszínét?
– Igen, a tábor minimum 8 fővel indul, és az összköltsége 

49 000 Ft/fő, háromszori napi vegetáriánus étkezéssel. A résztve-
vők a Bóta Irodaházban lesznek elszállásolva.

– Hol lehet információhoz jutni ezekről a programok-
ról?

– A honlapunkat folyamatosan frissítjük, itt minden megta-
lálható, amit a központ életéről tudni lehet (időpon tok, témák, 
blogok): www.ebredes-eger.hu  (X)

Nyári programok az 
Ébredés Holisztikus és 
Életmód Központban 

Ébredj
velünk!

Az ÉbredÉs Holisztikus 
Életmód központ  

progrAmjAi:
gyermek pszicHoterápiA

női intim jógA
deeksHA progrAmok
Ébredés Holisztikus

Életmód Központ
Szálloda u. 5. IV. emelet 5.

tel.: 06205791688
www.ebredes-eger.hu
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Civilek – érted, értünk

A törvény nyomában
Május 22-én az Egri Civil Házban rendezett sajtótájékoztatóján ismertette Habis László polgármester az belváros rehabilitá-

cióját szolgáló ÉMOP projekt civil támogatottjait. A közösségi terek megújulását, gazdagodását is célzó program megvalósítá-
sába  jelentkező civil szervezetek közül 15 pályázatot támogatott a bíráló bizottság. A környezetbarát városi  közlekedés ka-
tegóriában öt, a közösségi program kategóriában tíz pályázó egyenként 500 ezer és 2 millió forint közötti összeggel, összesen 
mintegy 18 millió forinttal számolhat. Az Egri Civil Kerekasztal újra bizonyította, hogy felelősen, részt vállalnak a város értékeit 
növelő programokban. 

A sajtótájékoztatót követően az egri kerekasztal 
tagjai, a megyei civil szervezetek képviselői, valamint 
a megyei és városi bíróság jogászai együttesen vet-
tek részt az Ökötárs Alapítványnak az új civil törvény 
tapasztalatait gyűjtő, összegző konzultációján. A tör-
vénymódosítás előkészítésébe  civil aktivitást biztosító 
országjárás harmadik állomás volt Eger,  látszámban 
a legjelentősebb és eddigi legszélesebb szakmai 
képviselettel, mivel jogalkalmazók és jogalanyok 
egy időben voltak jelen. A pályáztató, adományozó, 
jogvédelmi tevékenységéről  közismert alapítvány 
munkatársai rendszerezett, ugyanakkor több pont-
ján nyitott előadása nyomán érdekes és érdemi vita, 
párbeszéd alakult ki. A törvény pozitív újdonságai 
mellett nem teljesülhetett a törvényalkotók alapve-
tő szándéka – tudniillik kerettörvény létrehozása –, 
mivel a polgári törvénykönyv és az adójogszabályok  
nem lehettek részei az új civil törvénynek. A közhasz-
núság kérdéskörében hosszú, részleteket is bemutató 

vita alakult ki, amelyben civilek és jogalkalmazók 
egyaránt kifejtették álláspontjukat. Az előadók által 
bemutatott problémafa egyik gócpontja  a közhasz-
núság  értelemzése. Míg nyugaton közhasznúság 
az, ami a társadalom közösségeinek, a polgároknak 
hasznos és amit ők támogatni kívánnak, addíg a 
mi régiónkban azt jelenti, ami az állam megítélése 
szerint az és amelyet támogatni kíván.   Ennek a mi-
nőségnek való megfelelés, a közhasznúsági jelentés 
és az adminisztrációs kötelezettségek választás elé 
állította a civil szervezeteket. 

A törvényben megjelenített Nemzeti Együttműkö-
dési Alap rendszere csak kritikát kapott. Az állami pá-
lyázati rendszerből lényegében kizárták a civil kont-
rollt. Az NCA-hoz viszonyítva a forrás milliárdokkal 
csökkent, nincs összefüggésben a polgárok szektort 
hitelesítő 1%-os részvételével, de nincs kormányzati 
kötelezettség sem az alap összegére vonatkozóan. 

Ugyankkor a régi dilemma egyre gyakrabban veti 

fel civil körben a kérdést: szükség van-e pártoktól 
független civil szerveződésekre? Egyre hangosabbak 
a pártok holdudvaraiból kiinduló civil felhívások/
mozgalmak, az új civil törvény szándéka ellenére 
továbbra is pozícióba kerülhetnek alvó szervezetek és 
szaporodnak a NEA hálóján kihullott kis szervezetek 
értékei a veszteséglistán. 

Az egriek, ami a helyi önkormányzati források el-
osztását szolgáló döntéselőkészítésben való részvételt 
illeti jobb helyzetben vannak. A konzultációt követő 
napon döntött a testület a civil alapot bíró bizotság 
javaslatáról, amely jóváhagyta a civil grémium elő-
terjesztését. A kerekaasztal aktivitása az új törvény 
módosítására irányuló törekvésben – mint annak két 
évvel ezelőtti előkészítésében – töretlen. Elvárható, 
hogy a törvényhozók elismerjék azt a partnerséget is, 
amit a klasszikus civil szervezetek képviselnek. Csak 
így szolgálhatja a haladást a törvény betűje.

F. Gál Sándor

PROGRAMAJáNLó, 2013. JúNIUS
Az Egri Kulturális és Művészeti Központ, a Dobó István Vármúzeum, a 
Gárdonyi Géza Színház, a Harlekin Bábszínház és a Bródy Sándor Me-
gyei és Városi Könyvtár programjai.

6. csütörtök – 8. szombat 84. Ünnepi könyvhét és 12. Gyermek-
könyvnapok egri rendezvényei – www.brody.iif.hu.  Eszterházy tér, 
Könyvtár (Könyvtár).

7. péntek – 8. szombat Gyermekbábosok XX. Országos Fesztivál-
ja. BBKH (EKMK).

7. péntek 17.00 Falu a nemesek földjén. Szuromi Rita monográfiá-
jának bemutatója. Könyvtár, Böngésző (Könyvtár). 17.00 Szelle-
mi műhely előadássorozat. Sikeresen a jobb körülményekért. Forrás 
(EKMK). 19.00 Buborékok. GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ).

8. szombat 10.00 Família móka. Nyárnyitogató ünnep családok-
nak. Érsekkert (Könyvtár). 13.00 Sárkánykör. Mesekör felnőttek-
nek. Gyermekönyvtár (Könyvtár). 15.00 Buborékok. GGSZ, Nagy-
színpad (GGSZ). 19.00 Buborékok. GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ).

9. vasárnap 15.00 Ízes élet. Gróf Nádasdy Borbála könyvbemuta-
tója a gasztronómia és irodalom című sorozatban. Nemzeti Kávé-
ház Étterem (EKMK).

10. hétfő 10.00–12.00 Keresd a piros napernyőt! Olvasgatás, 
beiratkozás, kölcsönzés gyermekek számára. Érsekkerti játszótér 
(Könyvtár). 15.00 Egészségmegőrzés, betegség megelőzés. Re-
umás és ízületi betegségek. BBKH (EKMK). 17.00 Régi magyar 
gyümölcsfák. BBKH (EKMK). 17.00 Bébillér mesekör. Gyermek-
könyvtár (Könyvtár). 18.00 A helység kalapácsa. Kuncz László 
énekművész a nyáresti muzsika koncertsorozatban. Vitkovics 
Alkotóház (EKMK).

11. kedd 13.00 Mihez van joga a betegnek és mi a kötelessége? 
Kőszegi Judit betegjogi koordinátor előadása. BBKH (EKMK).

12. szerda 17.00 Betegápoló irgalmas rend Egerben. Patkós Attila 
előadása. BBKH (EKMK).

13. csütörtök 10.00–12.00 Keresd a piros napernyőt! Olvasgatás, 
beiratkozás, kölcsönzés gyermekek számára. Érsekkerti játszótér 
(Könyvtár).

15. szombat 15.00 Gyógyulás a pszichotronika segítségével. Bollók 
János előadása. BBKH (EKMK).

17. hétfő 10.00–12.00 Keresd a piros napernyőt! Olvasgatás, 
beiratkozás, kölcsönzés gyermekek számára. Érsekkerti játszótér 
(Könyvtár). 17.00 Vaszati, az indiai térrendezés története. Tóth 
tünde előadása. BBKH (EKMK). 18.00 Paradiso kamarazene a 
Nyáresti Muzsika koncertsorozatban. Vitkovics Alkotóház (EKMK).

június 17. hétfő – augusztus 11. Nyári táborok, napközik. www.
ekmk.eu, www.egrivar.hu. Forrás, BBKH, Egri vár (EKMK, Vármú-
zeum).

20. csütörtök 10.00–12.00 Keresd a piros napernyőt! Olvasgatás, 
beiratkozás, kölcsönzés gyermekek számára. Érsekkerti játszótér 
(Könyvtár).

22. szombat 15.00 Kis falu a maros partján… Magyarnótaműsor 
Gyémánt Ferenc Artisjus-díjas zeneszerző tiszteletére. BBKH 
(EKMK).  MúzeuMok éjszakája. Kiállítások, zenés és táncos 
programok, tánc a tűz körül. A gárdonyi kuckó bemutatója. Egri vár 
(Vármúzeum).

24. hétfő 10.00–12.00 Keresd a piros napernyőt! Olvasgatás, 
beiratkozás, kölcsönzés gyermekek számára. Érsekkerti játszótér 
(Könyvtár). 15.00 Eger az idegenforgalom, a turizmus és a kultúra 
vonatkozásában. Orosz Ibolya előadása. BBKH (EKMK).

26. szerda 17.00 Moresnet. Előadás az eszperantó államról, amely 
majdnem létezett. BBKH (EKMK).

27. csütörtök 10.00–12.00 Keresd a piros napernyőt! Olvasgatás, 
beiratkozás, kölcsönzés gyermekek számára. Érsekkerti játszótér 
(Könyvtár).

27. csütörtök – 30. vasárnap 34. Kaláka fesztivál Egri vár, 
Eszterházy tér, BBKH, Líceum, Templom Galéria, Cisztercita 
templom,  Kis  Zsinagóga  Galéria,  Könyvtár,  Érsekkert  (www.
kalakafesztival.hu).

28. péntek 10.00–17.00 Bródy Sándor-emléknap Könyvtár 
(Könyvtár). 17.00 „Születtem Egerben, amire büszke vagyok”. 
Bródy 150 emlékkiállítás megnyitója. Könyvtár, Galéria (Könyv-
tár).

Időszakos kiállítások 

június 9-ig  Az én világom. Kopping Andrea kiállítása. BBKH 
(EKMK).

június 12-ig Badacsonyi Ferenc fotókiállítása. Könyvtár, Aula 
(Könyvtár).

június 16-ig Chiovini Ferenc festőművész életmű kiállítása. 
Templom Galéria (EKMK).

június 23-ig Gyermekek a nagyvilágból. Gál Cecília fotókiállítá-
sa. Forrás (EKMK).

június 1–15. Palóc viseletek. A kísérleti fotógaléria kiállítása. 
BBKH (EKMK).

június 5–16. Kárpát nemzetközi grafikai biennále. Hazai alko-
tások válogatott kiállítása. Forrás (EKMK).

június 13–26. Négyessy Nedda festmény- és fotókiállítása. 
Könyvtár, Galéria (Könyvtár).

június 27. – szeptember 15. Cseh Tamás-kiállítás. Líceum, 
Aula (EKMK).

június 29. – július 28. Megtisztulás. Rostás Bea Piros szobrász 
kiállítása. Templom Galéria (EKMK).

június 30-ig Kisváros a felhők fölött. Eger a polgárosodás útján. 
Agria Park (Vármúzeum).

június 30-ig k–V 9.00–17.00 Mesterek üzenete – Élő szellemi 
kulturális örökségeink. Egri vár, Gótikus Püspöki Palota (Vár-
múzeum).

június 30-ig k–V 10.00–16.00 Gárdonyi-emlékház. Az író 
egykori lakóháza. Gárdonyi u. 28. (Vármúzeum).

június 30-ig k–V 10.15–15.45 Palóc népművészeti kiállítás. 
Dobó u. 12. (Vármúzeum).

július 7-ig k–V 10.00–17.00 Levelek a Don-kanyarból. Egri 
vár, Dobó-bástya (Vármúzeum).

június 30-ig k–V 9.00–17.00 Fegyverkiállítás. Egri vár, Dobó-
bástya (Vármúzeum).

„Piros Pünkösd napján imádkoztam 
érted”
A trubadúrok vajon miért énekeltek imádottjukhoz? 

Miért nem táncoltak, vagy festettek? Mert az ének a 
szívhez szól!

Különös hangsúlyt adott a május 18–19-én Eger-
ben, az Ezüstidő Szabadidős Egyesület által rendezett 
Országos és Határon Túli Nótás Találkozónak, hogy 155 
éve született és már 110 éve az ég hegedűse a legendás 
Dankó Pista.

A Magyar Nóta Fórumon a nóta média, a nótaszer-
vezők, a nóta közösségek vezetői, képviselői Magyar 
Gyula nyitó tárogató játéka után Dudás Anna ének-
művész, főiskolai docens, „A népdal, a magyar nóta, 
az operett helye kultúránkban” vitaindítóját hallgat-
ták, majd meghányták-vetették a 250 éves nóta kin-
csünk aktuális kérdéseit.
A Nótázzunk! Nóta és operett börzére vártuk tét nélkül 

azokat, akiknek régi vágyuk volt, hogy egyszer színpadon 
énekeljenek, továbbá azokat is, akik már nem akarnak 
versenyezni, de azokat is, akik a másnapi amatőr nóta-
verseny főpróba lehetőségének tekintették, s azokat is, 
akik el akarták húzatni nótájukat.

A Jótékonysági Bál szerény bevételét a Szegeden 
megjelenő Nótás Újság javára ajánlottuk fel. A tombola 
fő díját, Zeller Ferenc egri festőművész nagy értékű olaj-
festményét Drs. Visser Ágnes (Hollandia) nyerte.

A minden idők legjobb Amatőr nótaversenyén a zsűri 
27 indulóból az alábbi minősítést adta: Gyémánt foko-
zat (I.) Tapa Ottó (Sajószentpéter), Arany fokozat (II.) 
Macsinka Martina (Szarvaskő-Debrecen, Ezüst fokozat 
(III.) Fodor János (Miskolc), Bronz fokozat (IV.) Krupa 
Sándor (Eger), Vas fokozat (V.) Vörös Károly (Felvidék, 
Balony)

Zsűri különdíjas lett: Frankó Ferenc (Bakonyszent-
lászló), Gábos Károly (Erdély/Vécs), Gombos Juhász 
Zoltánné (Újszentmargita), Jurasz József (Felvidék, 
Bodrogszerdahely), Marton Lézer Márta (Maglód), Né-
meth Károly (Budapest), Drs. Visser Ágnes (Hollandia, 
Hága).

A Gálát a díjazottak és a zsűri tagjainak Hegyesi Hudik 
Margit énekművész, EKF docense, Kátai Zsuzsa budapes-
ti, Krasznai Tamás győri színművészek, operett és nóta-
énekesek fergeteges műsora zárta.

A nagyszabású rendezvény tovább erősítette az elsza-
kított területekről és a szórványból érkezettekben is Sütő 
András gondolatát „Egy nemzetet nyelvénél hívebben 
csak a dallamvilága fejezheti ki. Anyanyelv és zenei anya-
nyelv páros szárnyunk a megmaradásban.”

Fűrész János
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Uniós támogatás
Az élelmiszer-tudományi kutatások eredményeinek széles 
körű megismertetésére Egerben

Az Eszterházy Károly Főiskola EGERFOOD Regionális Tudásközpontja 110 393 654 Ft uniós támogatást nyert a 
„Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A 
137 643 654 Ft összköltségvetésű projekt célja az Eszterházy Károly Főiskola EGERFOOD Regionális Tudásközpont 
élelmiszertudományi kutatásai eredményeinek széles körű megismertetése.

Az Egri Eszterházy Károly Főiskolán működő Egerfood Tu-
dásközpont (3300 Eger, Leányka u. 6) jelentős eredményeket 
tudhat magáénak mind az élelmiszertudományi kutatások, 
mind az ilyen irányú oktatási programok, mind a kapcsolódó 
tudományos eredmények széleskörű megismertetése terüle-
tén. A rendszeressé váló élelmiszerbotrányok, fogyasztóvé-
delmi panaszok, termékhamisítások és egyéb visszaélések 
felhívják a figyelmet az élelmiszerbiztonság, az eredetiség 
garantálása és a fogyasztóvédelem jelentőségére, illetve arra, 
hogy a szakszerű és teljes körű tájékoztatásban nagy a lema-
radás. Ez csakis komplex módon, az egészségtudatosság fo-
kozásával, valamint számos ipari, társadalmi, akadémiai sze-
replő összefogásával és közös munkájával, átfogó és sokrétű 
programokkal valósítható meg. Az egészségtudatosság iránt 
nyitott civilek mellett kulcsfontosságú a szakterületen dol-
gozó szakemberek továbbképzése, tájékozottságuk növelé-
se. Programunkban ezért integráltunk iparvállalatokat, civil 
szervezeteket és kutatóintézeteket, valósítunk meg sokrétű 
szakmai programokat és dolgozunk ki újszerű disszeminációs 
eszközöket. Ezek között szerepel: 

–  Országos középiskolás verseny, ahol a tanulók csapatok-
kal indulhatnak, és számot adnak táplálkozási ismerete-
ikről, kreativitásukról, sőt még a laboratóriumi feladatot 
is megoldanak.

–  Látványos ismeretterjesztő bemutatók, ahol a kémia 
érdekességeié, élelmiszertudományi vonatkozásaié a 
főszerep.

–  Nyílt napok, tudományos worshop-sorozatok és konfe-
renciák jelentik azt a terepet, ahol az érdeklődők (lakos-

ság, illetve szakemberek) megismerhetik az Egerfood 
munkáját, valamint a trülrt neves szakemberei mutatják 
be legújabb eredményeiket.

–  „Science Cafe” rendezvénysorozatunk ismeretszerzés-
re, beszélgetésre, a vélemények ütköztetésére ad lehető-
séget egy-egy témakörben, neves szakemberek és érdek-
lődők részvételével.

– Kiadványok, filmek, Facebook-megjelenés célja a tudo-
mányos ismeretterjesztés a legkülönbözőbb csoportok szá-
mára a középiskolásoktól a témában kutató doktoranduszokig, 
valamint az Egerfood fejlesztéseinek bemutatása.

A jelen pályázat külön hangsúlyt fektet a hazai élelmiszer-
ipari vállalatok bevonására, hiszen nagy jelentőséggel bírnak 
azon törekvések, melyek integrált szellemi erőforrásokra 
alapozva segítik a hazai élelmiszeripar, mint nemzeti húzó-
ágazat fejlődését, azáltal, hogy erősítik a garantált minőségű 
és eredetű élelmiszerek piaci pozícióit, és javítják az élelmi-
szereket gyártó hazai vállalkozók versenyképességét. Ezen 
törekvések realizálásban kulcsfontosságú a fogyasztók hite-
les tájékoztatása, a fogyasztói tudatosság növelése, és a ki-
emelkedő minőségű, biztonságos magyar áruk iránti bizalom 
fokozása.

A projektről bővebb információt a www.egerfood.eu olda-
lon olvashatnak.

Kapcsolat: 
Dr. Murányi Zoltán projektmenedzser
Tel: 36/520-400/4134
E-mail: mzperx@ektf.hu

Megújulás és tapasztalat
Eger Otthon – Továbbra is Eger egyik vezető ingatlanközvetítője

Az Eger Otthon 14 éves múltjával szerzett tapasz-
talatokat az egri ingatlanpiacon. Ezt a tapasztalatot 
használják fel a szerkezetileg megújult iroda új mun-
katársai is, akik Egerben 2 helyen, várják az eladni 
vagy vásárolni szándékozó ügyfeleket. 

Irodáinkban tájékoztatást kapnak az aktuális hitel-
lehetőségekről, ezek igénybevételének módjáról. Az 

eladáshoz szükséges energetikai tanúsítvány elkészí-
tését is vállaljuk, rövid határidővel is.

Ügyfeleinket tájékoztatjuk az adózással, illetékfi-
zetéssel kapcsolatosan, a felmerülő jogi kérdésekben 
és az adásvétel lebonyolításában – igény esetén – 
együttműködő partnerünk a Boros Ügyvédi Iroda. 

Fontosnak tartjuk a korrekt, bizalmi kapcsolat ki-

alakítását ügyfeleinkkel, hiszen így tudjuk számukra a 
legkedvezőbb megoldást, a legmegfelelőbb otthont 
megtalálni. 

Irodáink:
Eger, Barkóczy u. 9. 20/4000-534
Eger, Széchenyi u. 24. I/2. 30/472-0617
www.egerotthon.hu  (X) E���, T������h�� ú� 1. • T�� .: (+36 20) �3�5 3�9

SZ�P k�� yá� �lfoga����! • Aj�n���ut��v��� k��hat�!
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SALON BRIGITTE
Wellness & Szépségszalon

Zsírbontás féláron! 
Pl. has: 3500 Ft helyett 

1750 Ft!

Üzletünk bármely 
szolgáltatására 

20% kedvezményt 
adunk a hirdetés 
felmutatásával.

Új szolgáltatás: 
hőpaplanos testkezelés, 

tekercselés.
Az akciók más kedvezménnyel nem 
vonhatóak össze. Egészségpénztári 

kártyát is elfogadunk!

Vállalkozók, 
vállalkozások!

Kedvező számlavezetési kondíciókat és hiteleket 
kínálunk kezdő és működő vállalkozások részére:

•   Széchenyi Kártya-, Beruházási-, Forgóeszköz- il-
letve Megelőlegező hitelek,

•  Agrár Széchényi- és Gazdakártya hitelek,
•   Új Széchenyi hitel beruházási és forgóeszköz fej-

lesztési célra (minősítéstől függően 5,5–9,0 %-os 
kamattal),

•   MFB Vállalkozásfinanszírozási Program, Új Ma-
gyarország Vállalkozásfejlesztési Hitel, Agrárfej-
lesztési Hitel és MFB Agrár Forgóeszköz Hitel (hi-
teltípustól függően 5,7–8,0 % közötti kamattal), 

•  Új Széchenyi hitelgarancia program.

Várjuk érdeklődését 
a Takarékszövetkezet központjában!

Eger, Széchenyi u. 18.
(06 36) 511-080 • (06 36) 511-079

www.egertksz.hu



A széles fajtaválasztékban
megtalálhatóak a díszfaiskolai
szaporítóanyagok, örökzöldek,
cserjék és sziklakerti
növények egyaránt. 
A mennyiségek figyelembevételével 
a társaság egyedi kedvezményeket 
biztosít, valamint igény esetén 
a kiszállítást is megoldja.

Városgondozás Eger Kft.
Eger-Kert Díszfaiskola
Tel.: 06-30/601-34-43
diszfaiskola@varosgondozaseger.hu 
www.varosgondozaseger.hu

                Felsőtárkány Eger felőli határában  

VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET
a Városgondozás Eger Kft.  

DÍSZFAISKOLÁJA. 
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Könyvajánló!
Civil Szervezetek Kézikönyve 

Szerkesztette: Dr. Latorcai Csaba, Szablics 
Bálint, Kiadó: Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma. A könyv az egyesülési jogról, a közhasznú 
jog állásról, valamint a civil szervezetek mű-
ködéséről és támoga tá sáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény 2012. július 1. napján hatályos 
szövege alapján mutatja be a civil szervezetek 
mű kö dé sére vonatkozó legfontosabb szabá-
lyokat. Ezen túl részletesen tárgyalja a jogsza-
bályok előkészíté sé ben való társadalmi rész-
vételről szóló 2010. CXXXI. törvény, valamint 

a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról 
szóló 2011. évi XCIII. törvény rendelkezéseit.

Megrendelhető a WWW.KELLO.HU interne-
tes oldalon keresztül is.

Ki ellenőrizhet egy civil szerve-
zetet és milyen ügyben?

Az ügyészség a működés törvényességét ille-
tően, az adóhatóság (NAV) az adó kötelezettségek 
teljesítésével kapcsolatban, az Állami Számvevő-
szék és a Kormányzati Ellenőrzési hivatal az állami 
(uniós, NEA-forrásból megvalósuló) támogatások 
és a szja 1%-os felhasználásával kapcsolatban. 
Minden esetben tűrési és együttműködési kötele-
zettsége van az ellenőrzött szervezetnek. 

Öt percünka Tiéd!
2013.05.09-én rendezte meg az Agria Park-

ban az Egri Norma Alapítvány és Civil Informá-
ciós Centrum az Öt percünk a Tiéd! kezdemé-
nyezést, mely a gazdasági és a civil szektor 
közelebb kerülését célozta meg. A feltétele-
zés, miszerint nem megfelelő az információ-
áramlás a két szektor között, beigazolódott.17 
gazdasági társaság zsűrizte a 20 civil szervezet 
5 perces bemutatkozóját. A közös ebéd után 
lehetőségük volt a kapcsolatfelvételre, infor-
mációcserére, és a jövőbeli együttműködések 
megalapozására. Adószámmal, szóróanyaggal 
felszerelkezve távoztak a cégek képviselői.

Civil Sarok
Tisztelt Egri Lakosok!

2013. január elejétől Eger város egész területen – a már évek óta működő 
„zöld zsákos” műanyag és egyéb csomagolási hulladék gyűjtése mellett 
– lehetőség nyílik arra, hogy a háztartásokban keletkező, hasznosítható 
papír csomagolási hulladékait már nem csak a gyűjtőszigeteken, hanem 
akár otthon is gyűjtheti a házhoz menő zsákos gyűjtés keretein belül.
A házhoz menő gyűjtés mellett a lakosságnak lehetősége van a nagyobb 
méretű vagy nagyobb mennyiségben keletkezett szelektíven gyűjtött 
hulladékok térítésmentes leadására (pl.: műanyag szék, asztal, vödör, 
autó műszerfal, hungarocell stb…) hulladékudvarainkban:

3300 Eger, Homok u. 26.
Nyitva tartás: 

H–P : 6.00–16.00

3300 Eger, Külterület 0752/29 hrsz. 
Építési-bontási Hulladék feldolgozó Telep

Nyitva tartás: 
H–P : 6.00–16.00
Szo : 6.00–12.00

További térítésmentesen leadható hulladékok (válogatott, szennyező-
dés mentes állapotban):
– papír és karton
– műanyag (PET palack, fólia)
– öblösüveg
– gumiabroncs
– elektronikai hulladék

Veszélyes hulladékok:
– használt motorolaj
– olajszűrő, olajos textília
– ólomakkumulátorok
– nikkel-kadmium elemek

A szelektív hulladékgyűjtés feladata, hogy a hulladékokat minél nagyobb 
arányban hasznosítsuk, ezzel értékes másodnyersanyaghoz, energiához 
juttassuk a termelővállalatokat, egyúttal elkerüljük a környezet feles-
leges terhelését. Az Európai Unióban már hatékonyan működő rendszer 
ma még újdonságnak számít Magyarországon, de bízunk benne, hogy a 
szelektív hulladékgyűjtés e kényelmesebb és hatékonyabb módja hama-
rosan mindennapi rutinná válik mindannyiunk számára.

Gyűjtőszigetek Környéke
Sajnos gyakran előforduló probléma, hogy a szelektív konténerek mellé – 
illegálisan – kommunális hulladék, lom, építési törmelék kerül. A kellemet-
len esztétikai látvány mellett ez a szigetek rendeltetésszerű használatát is 
megnehezíti, eltakarítása rengeteg energiát köt le.

Aki közterületen illegálisan szemetet rak le, szabálysértést követ el, és 
pénzbírsággal sújtható! 

Kérjük a szelektív szigeteken csak újrahasznosítható anyagokat helyezze-
nek el a konténerekbe és semmiképpen se tegyenek mellé egyéb szeme-
tet!  KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET!

A múltkor arról írtam, miért fontos, hogy 
odafigyeljünk arra, mit eszünk, s hogy 
termeljük meg, amit csak lehet. Még né-
hány érdekesség ehhez kapcsolódva: Egy 

külföldi nonprofit szervezet (EWG), által bevizs-
gált növények az alábbi sorrendben tartalmaztak 
rovarölőszert:

1. Alma – a minták 99 százalékában találtak rovar-
ölő szereket. 2. Földieper. 3. Szőlő – 15-fajta rovarölő 
szert tartalmazott. 5. Őszibarack – idén az ötödik a 
listán. 6. Spenót – a második legszennyezettebb 
zöldség. 7. Kaliforniai paprika – mint a szőlő, 15-fajta 
rovarölő szert tartalmazott. 8. Nektarin – az impor-
tált gyümölcs minden mintája pozitív volt. 9. Kígyó-
uborka – idén a kilencedik. 10. Burgonya – jelentő-
sen magasabb a rovarölő szerek mennyisége, mint 
más növényekben. 11. Koktélparadicsom – 13-fajta 
rovarölő szert tartalmazott. 12. Erős paprikák.

Végül egy érdekes hír: Az antioxidánsokat tartal-
mazó zöldségek és főként gyümölcsöknek védő erejük 
van a stroke (szélütés), demencia (időskori butulás) 
kapcsán. Hozzá kell tenni a borban, kávéban és egyes 
teákban is elegendő mennyiségű antioxidáns van.

Ételek, amelyek csökkentik a stroke 
kialakulásának kockázatát

Csokoládé: egy tanulmány szerint azoknál a férfi-
aknál, akik csokoládét ettek 17 százalékkal csökkent 
a stroke kialakulásának kockázata.

Teljes kiőrlésű kenyér: a nők körében 30-40 száza-
lékkal kevesebben kaptak szélütést, akik teljes kiőrlé-
sű pékárut fogyasztottak.

Citrusfélék: 19 százalékkal csökkentették a stroke 
kialakulását nőknél.

Antioxidánsok: leginkább a zöldségekben, gyü-
mölcsökben megtalálhatók, a szívbetegségekre is 
kedvező hatásuk van.

Alacsony zsírtartalmú tejtermékek: 12 százalékkal 
csökkentették a felnőtteknél az agyérgörcs kockáza-
tát.

Magnéziumban gazdag ételek: például a bab, a 
dió, a leveles zöldségek.

Hal: amennyiben hetente többször is fogyasztunk 
halat, elkerülhetjük a szélütést.
Együk egészségesre magunkat!

Jónak lenni, jobbá tenni!

A kertben
A csapadék miatt rendkívülinek mondható az időjárás, azt ta-

pasztaljuk, hogy a növények lassan fejlődnek, a gyümölcsök aprók 
maradnak, a vetett-ültetett növények sárgulnak, fejletlenek. Ez 
sok találgatásra ad okot és a legtöbben a rengeteg esőt okolják 
mindezért. Arra kevesen gondolnak, hogy az eső csak az egyik ok. 
Érdemes tudni, hogy a fent sorolt tüneteket a tápanyag hiánya 
okozza. Ezt pótolni kell, bízva abban, hogy előbb utóbb megvál-
tozik az időjárás.

A pótlást többféle módszerrel végezhetjük: szórva, locsolóvízzel 
kijuttatva, permetezéssel. A megfelelő tápanyag-adagolással lát-
ványosan, szinte napok alatt megváltozik a növények fejlődése. Az 
eső hatására sok növényen látható gombafertőzés nyoma. Érde-
mes ilyenkor a szerek leírásában javasolt intervallumnál alsó hatá-
rát figyelembe véve, gyakrabban elvégezni a védekezést, kezelést. 
Példátlanul sok a levéltetű, illetve a  többi szívó és rágó kártevő. 
Addig védekezzünk ellenük, míg teljesen el nem tűnnek. A gomba 
és a rovarok elleni védekezéskor használjunk lombtrágyát is.
Bármilyen kérdésük van, keressenek bátran!
Üdvözlettel: Misi bácsi

Örömmel értesítjük, hogy a ZF Lenksysteme Kft. 
2013. május 31-én sikeresen lezárta „Egészsé-
ges munkahely” című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-
0521 azonosító jelű, európai uniós támogatással 
megvalósult projektjét. A program során a vállal-
kozás munkatársai egészségtudatos életmódra 
felkészítő, azt támogató programsorozaton vet-
tek részt. Munkavállalóink jelentős érdeklődés-
sel fogadták a programot, ami alapján tervezzük 
a jövőben is hasonló események szervezését. 

A pályázat fi zikai megvalósítási ideje: 2012.09.22–
2013.05.31., összköltsége: 6 299 707 Ft

www.hajduhegy.hu Egy városrész mindennapjai…

zöldsarok
összeállította: danka klára

HANNA
tisztánlátó jósnő
(+36 30) 439 2069

Eger, Kossuth L. u. 22.
Nyaraljon, pihenjen nálunk 
Ne mes  vámoson – 10 percre 

a Balatontól, 10 percre a 
Bakonytól – csendes, falusi 

környezetben.

(06 88) 265-339
(06 30) 238-2373 
(06 30) 536-1538

www.nyirfa-apartman.hu
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PIKNIK, CSALÁDI
PROGRAMOK KEREKES BAND

Sztárvendégek

www.bikaverunnep.hu
facebook.com/egribikaverunnep

EGER ÉRSEKKERT

 GROUP'N'SWING

TRAKTOROS GYORSULÁSI- 
ÉS SZÉPSÉGVERSENYVIVAT BACCHUS

BESH O DROM

EGRI CSILLAG        EGRI ROZÉ

XXV. Agria Nemzetközi Folktalálkozó

A feltüntetett ajánlat 2013. május 22-től visszavonásig, kizárólag magánszemélyek számára érvényes. *A garancia 5 év, vagy 100 000 km, a kettő közül a korábban elért érték erejéig. A garancia pontos részleteit a 
„Renault Jótállási Feltételek” tartalmazza. **Az Assistance szolgáltatások nyújtását, terjedelmét és az egyes kedvezmények térítését a Renault Comfort Assistance szolgáltatás biztosítására vonatkozó érvényes általános 

biztosítási feltételek szabályozzák. Fedezett eseménynek nem tekinthető az autó mechanikus meghibásodása és a közlekedési baleset. Captur vegyes fogyasztás l/100 km: 3,6 – 5,4; CO2-kibocsátás g/km: 95 – 125. 
A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredménye. A képen látható autó illusztráció! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és 
nem minősül ajánlattételnek, részletek az akcióban részt vevő Renault márkakereskedésekben!

a RENAULT 
ajánlásával

SHICK-R KFT., 3300 EGER, KISTÁLYAI ÚT 20., TEL.: 06 36 511 980, FAX: 06 36 511 981

TEGYE TELJESSÉ AZ ÉLETET!
5 ÉV / 100 000 KM RENAULT GARANCIA
5 ÉV COMFORT ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS
5-ÖSRE VIZSGÁZÓ AJÁNLATOK

É É RENAULT CAPTUR 
ÚJ ENERGY MOTOROK AKÁR 3.6 L/100 KM VEGYES FOGYASZTÁSSAL
VARIÁLHATÓ BELSŐ TÉR A CSÚSZTATHATÓ HÁTSÓ ÜLÉSNEK KÖSZÖNHETŐEN
VÁROSI CROSSOVER MEGEMELT ÜLÉSPOZÍCIÓVAL

A RENAULT ISMÉT ÖTÖSRE VIZSGÁZIK

www.renaulteger.hu

REN 555 Captur PRESS 2013 MAJ_148x105_ShickR Eger.indd   1 5/28/13   2:52 PM

TAKARÍTÓSZOLGÁLAT EGER
(06 20) 9359 211

ÖKO TAKARÍTÁS
Szalagfüggöny-, szőnyeg-, 

kárpittisztítás és épülettakarítás.
Magánszemélyeknek és cégeknek 

egyaránt.
Lichtmatrix Technológia felhasználásával



Jól halad a fürdő 
fejlesztése

„Az Egri Termálfürdő Turisztikai fejlesztése” című, ÉMOP 
2.1.1/B-2f-2009-0008 számú pályázat keretében több mint 
700 millió forintból, 49%-os Európai Uniós támogatással 
megvalósuló beruházás tervek szerint 2013. július 31-re feje-
ződik be, és a kivitelezés tempóját valamint az eddig befeje-
zett munkákat tekintve ez a határidő tartható is. A 3 pályás, 
összesen több mint 200 m hosszú csúszdarendszer már áll, a 
medence burkolása befejeződött és a vízgépészet 85%-os. A 
burkolattal ellátott bébi medence és csúszdamedence körül 
megkezdődött a járó és pihenőfelületek kialakítása. A fürdő 
Csákány út felőli kerítésszakaszának rekonstrukciója befeje-
ződött, jelenleg itt is tereprendezési munkálatok folynak. A 
fürdőházban a vízgépészet elkészült, az épületgépészet pedig 
folyamatban van. A fedett fürdőház megvalósulásával 2 új 
fedett medencét nyernek a fürdő vendégei. Sokak kedvence, 
az I-es (gyógyvizes) medence burkolása folyamatban van, a 
medencéből leválasztott 1/a medencében pedig a pihenőhe-
lyek kialakítása már megtörtént és kezdetét vette a burkolási 
munkálatok előkészítése. A fürdőfejlesztés kevésbé látvá-
nyos, ám annál nagyobb jelentőséggel bíró eleme a korsze-
rűsített, egységes áramellátási rendszer működésbe lépett, 
a továbbiakban ez a rendszer látja majd el a teljes fürdőt vil-
lamos energiával. A már megszokott élményelemek mellett a 
vendégek fokozatosan vehetik majd birtokba – igaz, egyelőre 
próbaüzem keretében – az új létesítményeket is. 

Az Egri Strand és Termálfürdő a beruházás kivitelezése 
alatt is várja a vendégeit!

Bővebb információ: 
www.egertermal.hu

Szeretettel várjuk 
programjainkra!

Információkért hívja a 
(+36 46) 790 040, 

(+36 46) 790 041-es 
telefonszámokat, vagy 
írjon a fl autodolcekft@
gmail.com email címre.

MŰVÉSZETI  INVITÁLÁS

Veszprém szívében a vásárcsarnok és az autóbusz pályaud-
var  szomszédságában,  családi  környezetben  várjuk  vendé-
geinket. Az újonnan épített szállóban önkiszolgáló étterem, 
recepció,  szobáinkban  kábel  TV  és  zárt  parkoló  biztosítja 
vendégeink kényelmét. Gyalogosan – parkolási gond nélkül 
– néhány perc alatt elérhető a város sétáló utcája és neveze-
tességei. Vendégeinket személyre szabottan segítjük további 
programjaik szervezésében.

Áraink:
Egyágyas szoba  6.300,- Ft/éj
Kétágyas szoba  9.000,-Ft/ éj
Pótágy  1.900,-Ft/ éj

Gyermekkedvezmények:
6 év alatt  ingyenes,
6–14 év között  50%,
Csoportok (6 főtől)  10%,
Diákcsoport (6 főtől)  15%.

Áraink az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.

Hotel Garni • 8200 Veszprém Jutasi út 13.
Tel.: (06 88) 424 136, 06 30 28 60 641, 06 30 811 7678

www.hotelgarni.hu  • E-mail: hotelgarni@hotelgarni.hu 
hotelgarni@chello.hu

Hotel Garni Veszprém

Let's click
Gyakorlóiskolás diákok és pedagógusok látogattak 

a közelmúltban Lengyelországba. A Comenius „Isko-
lai együttműködések” projekt keretében másik négy 
külföldi oktatási intézménnyel együtt vesz részt isko-
lánk a „Let’s click” elnevezésű programban. A sikeres 
pályázatot követően a Tempus Közalapítvány anyagi támogatásával kerülhetett sor az 
utazásra. A projekt az „Egész életen át tartó tanulás” program részeként valósul meg – 
litván, észt, lengyel és portugál partnerekkel angol nyelven.

A második projekt összejövetel alkalmával (az első Portugáliában zajlott) – Len-
gyelországban, Bierun városában találkoztak a résztvevők, ahol összehangolták az 
elkövetkező félév feladatait, a közös tevékenységük forgatókönyvét, a szükséges tar-
talmi és formai elemeket. Bierunban a vendéglátó diákok, tanárok és családok nagy 
szeretettel fogadták a projekttalálkozó résztvevőit. A tanulók az általuk képviselt té-
mában társasjátékot készítettek a többiek számára, kérdéseket állítottak össze kártyá-
kon, elkészítették a naprendszer makettjét. A magyar diákok a radioaktivitás témakör-
éhez kapcsolódó interaktív kvíz feladatokat, kirakós játékot, szókeresőt is vittek a többi 
nemzet résztvevőinek. A gyerekek egy nemzetközi (ötnyelvű) természettudományos 
web-szótárt is összeállítottak, mely felkerült a projekt közös honlapjára.

A szakmai programok mellett mindannyian megismerkedhettünk a lengyel építészet, 
művészet, kultúra remekeivel és a természeti környezet szépségeivel, tanulmányozhat-
tuk a légi-és szárazföldi közlekedés történetét, ellátogattunk egy földalatti, történeti 
múzeumba, megcsodálhattuk Krakkó nevezetességeit, jártunk bivalyrezervátumban és 
vadasparkban.  A számos érdekes és élvezetes program örök élmény marad mindenki szá-
mára, lelkesedést adva a diákoknak a további feladatok megvalósításához és a felkészü-
léshez a következő, harmadik találkozóhoz, amely Litvániába várja majd a résztvevőket.

 Az Európai Unió támogatásával Életmód 
Központ létesül Eger belvárosában
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirde-
tett „Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja a konver-
gencia régiókban" című pályázati konstrukció keretében az Egerben működő Horizont 
Közhasznú Alapítvány 24.995.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül, az 
„Esélynövelés és egészség-prevenció a foglalkozási rehabi-
litációval” elnevezésű (TÁMOP 1.1.1-11/1-2012-0004 kód-
számmal ellátott)  projekt megvalósítása céljából, amelynek 
forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság 
költségvetése társfi nanszírozásban biztosítja.

A projekt megvalósulásának helyszíne Eger Vörösmarty 
út 18. sz. alatti ingatlan, ahol magas színvonalú, és a legkor-
szerűbb technikával felszerelt testesztétikai és egészségmeg-
őrző szolgáltatások nyújtására nyílik lehetőség.

A támogatásnak köszönhetően megváltozott munkaképes-
ségű személyek hosszú távú foglalkoztatása valósul meg.

Az Európai Unió a projekt keretében a megváltozott mun-
kaképességű emberek foglalkozási rehabilitációját, foglalkoz-
tathatóságának javítását támogatja, komplex munkaerőpiaci 
programokkal és szolgáltatásokkal, elősegítve a nyílt munka-
erőpiacon történő foglalkoztatásukat, a munka világába való 
visszatérésüket.

A Horizont Közhasznú Alapítvány által megvalósított projekt célja a foglalkoztatás 
helyszínéül szolgáló munkahelyeknek, szolgáltató létesítménynek a megváltozott mun-
kaképességű munkavállalók foglalkoztatásával összefüggő átalakítása, akadálymente-
sítése és korszerűsítése, továbbá a célcsoportba tartozó személyek foglalkoztatásához 
szükséges eszközök, berendezések beszerzése.

Kapcsolat: 
Horizont Közhasznú 

Alapítvány
Szalóki Éva 

ügyvezető igazgató
Tel.: (06 20) 967 7720



AGRIA PARK DÍSZKERT

16:30 Herczeg Flóra 
 és a Például Igen akusztik

18:00 TÓTH VERA 
 élő nagykoncert

20:00 Part Café Dj-k

2013. JÚNIUS 14�16.
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A rendezvény ideje alatt a Hencsergőben ingyen csocsó

10:00-15:00 Élő csocsó verseny
15:00 Dumaszínház - Badár Sándor
16:30 Mrs. Columbo

18:00 MYSTERY GANG
20:00 Popméter Dj-k

EGERBEN TEREM A ZENE
Helyi zenekarok napja
14:00 Rejtező
15:30 Black Rose Night
16:30 Deja Vivo
17:30 Superego 3
19:00 Psychogang

VILÁGBAJNOK SÖRÖK
GASZTRONÓMIAI KÜLÖNLEGESSÉGEK

HI TELES FORDÍTÁSOK KÉSZÍTÉSE EGY-KÉT 
NA POS HATÁRIDŐVEL IS!

www.offi  .hu
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda

3300 Eger, Széchenyi u. 50. 
Tel./Fax: (36) 412 237 • E-mail: eger@offi  .hu

Nyitva tartás: H – Cs: 8.00 – 16.30 P: 8.00 – 14.00

Az OFFI Zrt. 20% kedvezménnyel vál lalja 
bizonyítványok, műszaki, minő ségbiztosítási szövegek 

nem hiteles fordí tását. 

Esküvők
Ballagási vacsorák 
Családi rendezvények
Konferenciák

Ködmön Csárda Borétterem – Kultúra és gasztronómia
Tel. / Fax: (36) 413 172 kodmoncsarda@szepasszonyvolgy.eu

www.szepasszonyvolgy.eu
www.szepasszonyvolgy.eu

Nyári napközis táborok 4-14 éveseknek
Varga Judit, +36302819709
http://www.elevenkids.hu

Generátor: http://qr-kod.hu/

www.elevenkids.hu

Nyári napközis táborok 4–14 éveseknek 
június 24. – augusztus 16. között

Lovas • Angol (több turnusban) • 
Úszó • Zenei • Vártábor

Jelentkezni lehet: Varga Judit (+36 30) 281 9709
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Masszázs és testkezelések! Masszőrképzés! 

www.uraimasszazs.5mp.eu

Stressz és feszültség 
OLDÁSA

Minőségi
SZŐNYEGTISZTÍTÁS
Az ország legkorszerűbb 

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19



Mit tegyek, ha nem ért meg? 
Lehetőségek a családi konfliktusok kezelésére

A konfliktusok kapcsolataink természetes velejárói. Velünk 
vannak a családban, párkapcsolatokban, gyereknevelésben, és 
a munkahelyen is. A konfliktus alapvetően nem rossz dolog. 
Gondoljunk csak bele, hogy mi történne, ha egyáltalán nem 
lennének nézeteltéréseink. Ez csak akkor lenne lehetséges, ha 
minden embernek egyforma céljai, gondolatai és vágyai len-
nének, ami lássuk be, elég egyhangúvá tenné a világot. Mivel 
mindannyian eltérő szükségletekkel és célokkal rendelkezünk, 
ezért elkerülhetetlen, hogy időnként nézeteltéréseink legyenek 
másokkal. Korábban már foglalkoztunk azzal, hogy mi kell ah-
hoz, hogy a kommunikáció hatékonyabb legyen. Ahhoz, hogy vi-
táink minél kisebb eséllyel fajuljanak el, és forduljanak át nyílt 
konfliktusba, alapvetően két dolog szükséges. Az egyik, hogy 
oda tudjunk figyelni, és meg tudjuk érteni a másik fél mondani-
valóját, másrészt saját gondolatainkat és érzéseinket is ponto-
san meg tudjuk fogalmazni, hogy azzal ne bántsuk meg a mási-
kat. Sok esetben azonban a felek törekvései ellenére sem oldó-
dik meg egy helyzet. A felgyülemlő feszültség pedig a konfliktus 
elmélyüléséhez, vagy tartós fennállásához is vezethet, aminek 
megoldására saját erejükből már nem képesek a felek. 
Mit tehetünk, ha azt érezzük, hogy a másik nem ért meg min-
ket, és sokszor már olyan, mintha elbeszélnénk egymás mel-
lett? Abban az esetben, ha már azt érezzük, hogy a konfliktus 
megoldásába fektetett energiánk, és az ezzel járó feszültség 
meghaladja tűrőképességünket, célszerű egy olyan intézményt 
felkeresni, ahol erre képzett szakemberek tudnak segíteni a 
probléma megoldásában. Sokszor elég egyetlen találkozás is 
ahhoz, hogy az eddig megoldhatatlannak tűnő konfliktus meg-
oldódjon, amiben nagy segítséget tud nyújtani egy a konfliktu-
son kívül álló független segítő. A konfliktusok hátterében szá-
mos ok húzódhat meg. Sokszor, ami a vita tárgyát jelenti, csak 
hab a tortán, és az okok mélyebben keresendők. Gyakran áll 

valamilyen káros szenvedély, vagy függőség a veszekedések kö-
zéppontjában, de sokszor ez csak egy tünet, és a probléma igazi 
megoldásához másfajta segítségre van szükség. A szakember 
a probléma meghallgatása után, mindig a helyzetnek megfele-
lő segítési formát ajánlja fel. Fontos tudni, hogy a szakember 
általában nem ad konkrét tanácsot, és nem mondja meg, hogy 
mit tegyenek, hanem abban segíti a feleket, hogy saját erejükből 
is képessé váljanak a probléma megoldására. Az alábbiakban 
bemutatok néhány módszert, ami kimondottan a felek közötti 
egyensúly helyreállítását célozza.

Mediáció (közvetítés): Ez egy alternatív konfliktuskeze-
lési módszer, aminek az a célja, hogy a felek képessé váljanak 
egy harmadik, pártatlan szakember (mediátor) segítségével a 
probléma megbeszélésére. A mediátor nem ad tanácsot, és nem 
áll egyik személy oldalára sem, csupán annyi a szerepe, hogy 
segítse a feleket egymás végighallgatásában és megértésében. 
Ezt általában úgy éri el, hogy a kimondott vádak és panaszok 
mögött segít megtalálni a felek valódi szükségleteit.  Ezek után 
már könnyebb megtalálni azt a megoldást, ami mindkettőjük 
számára elfogadható, és ezt írásban is rögzíthetik. Ez a módszer 
általában egy-két találkozást igényel. A közvetítés nem terá-
pia, így nem célja az okok mélyebb feltárása és feldolgozása. A 
mediáció hatására a felek képesek lesznek a másik szemszögé-
ből is megérteni a helyzetet, és javul a kommunikációjuk minő-
sége. 

Pár- vagy családkonzultáció/terápia: Ezek olyan mód-
szerek, amelyek középpontjában a párkapcsolat, illetve a csa-
lád működése áll. Célja, hogy a felek kapcsolata hatékonyabbá 
váljon. Alkalmazását akkor javasolják, ha hosszabb ideje fenn-
álló, ismétlődő konfliktusok nehezítik meg a család életét, és 
kevésbé érzik örömtelinek kapcsolatukat. Ajánlott, ha szenve-
délybetegség, féltékenység, gyakori betegség, vagy erőszakos 
viselkedés is előfordul a családban. Ez a módszer általában több 
találkozást tesz szükségessé, mivel célja a problémák okainak 
mélyebb megértése és feldolgozása. Terápiát csak terapeuta 
szakképzettséggel rendelkező szakember végezhet. A fent fel-
sorolt módszerekre mind jellemző a titoktartás és a diszkréció. 

A Karitász a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete-
ként nagy hangsúlyt fektet a családok lelki egészségének meg-
őrzésére. A Caritas Hungarica Eger Alapítvány az Új Széchenyi 
terv keretében folyamatosan rendez különböző programokat az 
lelki egészség témájában, és a Karitász által működtetett RÉV 
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat is a segítségkérők rendelke-
zésére áll a családi kapcsolatok javítása érdekében.

Tóth Róbert

További információ: Caritas Hungarica Eger Alapítvány
(+36 36) 518-328 • caritas.egeszseg@gmail.com

OXF RD
INTErNaTIoNal NYElVIskola kFT.
WWW. OXFORDINTERNATIONAL.HU
EGEr, BrÓdY s. U. . 
()  , ()  
FElNŐTTkÉPzÉsI NYIlVÁNTarTÁsI szÁM: --
akkrEdITÁlT INTÉzMÉNY: al-

Mintha külföldön tanulna!
Angol és német pályázati tanfolyamok, TÁMOP 2.1.2, www.tudasodajovod.hu. 
Céges és lakossági nyelvtanfolyamok, nyelvvizsgára és érettségire való felké-
szítés, matematikaoktatás, gyerekcsoportok, szakmai és beszédgyakorlat órák, 
anyanyelvi oktatókkal is! OXFORD MINŐSÉG a kedvezményekben, nyelvokta-

tásban, fordításban és tolmácsolásban.
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Balla Bútor
Eger, Cifrakapu u. 164.

(a DiEGo és az EuRoniCs mellett)

(06 36) 537 160
www.ballabutor.hu

minőségi bútorok  verhetetlen áron

Akció!

Próbálj ki egy 
mesterfodrászt!
Új szolgáltatásaim: 
•   A prémium minőségű 
hajszerkezet-újjáépí-
tés, hogy a HAJAD a 
LEGJOBBAT kapja!

•   Extra ápolás a szuper 
érzékeny hajra és 
fejbőrre: színezék-, 
glutén- és szulfát-
mentes hajápolók.

•   Kímélő dauer a puha 
és lágy hullámokért.

•   A legtrendibb 
melírtechnikák.

Bejelentkezés:

Setény Karolina 
(06 20) 775 7616 
Technika Háza – Angelika szalon
Eger, Klapka Gy. u. 1.

Eladó lakás Eger Hatvani Hóstya családi házas övezetében. A 2009-ben épült 
4 lakásos társasházban található 2 szintes, 2 generációs, külön bejáratú udvari 
lakás alapterülete 114 m2. Tartozik hozzá egy 6 m2-es emeleti erkély, egy 30 m2-
es földszinti terasz és egy udvari parkoló. Bővebben: http://www.e-presence.
hu/elado_lakas_eger/. Érd.: (+36 30) 9636 701. KISEBB ÉRTÉKŰ LAKáS BESZá-
MÍTáSA LEHETSÉGES!

ELADÓ!




