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Eseménydús szeptembert tudhatunk magunk mögött.  Minden hétvégére jutott program, olykor több is, egyszerre. A kellemes 
őszi időt most már felváltják a kissé fázós, borongós napok. Az aradi vértanúkra emlékezünk, s az 56-os hősök előtt tisztelgünk.

Végéhez közeledik a szüret, azt mondják, ígéretes az évjárat, idén is finom borok készülhetnek. Majd Márton nap alkalmával 
meggyőződhetünk minderről…

Az ősz, az október egy kicsit magában hordozza az elmúlást, hamarosan itt van Mindenszentek ünnepe, Halottak napja. Én 
szeretem az októbert is, különleges hangulatot hordoz ez a hónap, s ami számomra ugyancsak kedves dolog: következhet a sütőtök, 
a gesztenye ideje.

Október

A közgyűlés előtt Habis László polgármester Zelei Jó-
zsef békekerékpárost köszöntötte, abból az alkalomból, 
hogy a magyarságért béketúra keretében városunkba 
érkezett. Zelei József ajándékot  vitt és hozott, s elmond-
ta: Eger testvérvárosaival nemcsak telefonon tartja a 
kapcsolatot.

A közgyűlés napirendjei előtt köszöntötték Dr. Bitskey 
István (képünkön) irodalomtörténész professzort, Eger 
díszpolgárát, abból az alkalomból, hogy  a Magyar Ér-
demrend Tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést ka-
pott, s a közelmúltban akadémiai székfoglalót tartott.

Orosz Ibolya képviselő a Vörösmarty út forgalomterhe-
lésének mérséklési lehetőségeiről kérdezte a rendőrség 
képviselőjét. A polgármester a belvárosban randalírozó 
motorosok megfékezését kérte.

Erdélyi Gábor rendőr őrnagy, a kapitányságvezető 
helyettese  válaszában elmondta: a jogszabályi keretek 
között lépéseket tesznek mindkét ügyben.

Sós István alpolgármester lakossági kérést tolmácsol-

va közbenjárást kért azért, hogy a helyközi buszok a város 
területén vegyék fel a helyi utasokat is.

Helyi védelem alá helyezték a Földhivatal  épületét, 
módosították a piactartási szabályzatot a városképi 
szempontoknak megfelelően.

Az alapokmány módosításáról döntöttek, az előző 
közgyűlésen Császár Zoltán javaslatára bekerült a kép-
viselői hiányzásra vonatkozó kitétel, Bognár Ignác azt 
javasolta, hogy legfeljebb 1 vagy 2 alkalommal lehessen 
igazoltan hiányozni. Utóbbi módosítás nélkül fogadták el 
az előterjesztést. 

Elfogadták az önkormányzati tulajdonú társaságok 
féléves beszámolóit. Pályázatot írnak ki a Dobó István 
Vármúzeum igazgatói posztjára, jelenleg Berecz Mátyás 
megbízottként látja el a feladatot.

Az Egri Futball Club kapcsán a tavalyi évben hozott 
határozatokat visszavonta a közgyűlés, azért, hogy az új 
tulajdonossal folyó tárgyalásokat ne zavarják a korábbi, 
eredményre nem vezető határozatok. 

Továbbra is lesz bolhapiac, a három hónapos próbaidő 
tapasztalatai alapján ezután kísérleti jelleggel minden 
harmadik szombaton tartják, újabb három hónap eltel-

Közgyűlés

Pataktakarítás
Kétszázötven önkéntes takarította szombaton az Eger-patakot. A belvárosi szakasz kivételével, ahol most építkezés folyik, 

végig megtisztították a szeméttől. Tizenkét köbméternyi, egy tonna szemetet szedtek ki a mederből és a partról.

A Városgondozás folyamatosan takarítja a pata-
kot, de más az eredmény, ha ilyen sokan dolgoznak 
egyszerre. A Töviskes tér és a Sas út között, öt és fél 
kilométer hosszan teljesen megtisztították a szemét-
től az Eger-patakot. Egy rövid szakasz, az Árva köz és 
a Kossuth Lajos utca közötti rész maradt ki, ez ugyanis 
munkaterület. 2010 májusában szervezték meg először 

a pataktakarítást, akkor hat tonna szemét gyűlt össze. 
Úgy tűnik, a patak egyre tisztább, most összesen 12 
köbméternyi, egy tonna szemetet szedtek ki a patak 
medréből és a partjáról. Ezúttal nagy számban segítet-
tek diákok is a munkában, önkéntesként többek között 
az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középisko-
la, a Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola, a 

Dobó István Gimnázium, a Ward Mária Iskola tanulói. 
Nagy számban képviseltették magukat az Eger Termál 
Kft. dolgozói és a vizes sportélet jeles képviselői is. A 
munka szervezője a Heves Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézet, a Média Eger Kft., a megvalósítás segítője 
a Városgondozás Eger Kft. volt. tveger.hu 

(Fotó: Bérczessy András)

Eger Ünnepe
Hatvan civilszervezet mutatkozott be a 18. Eger 

Ünnepén. A Pro Agria Szakmai Díjat idén Román 
Gáborné, Maja kapta eddig végzett magas színvo-
nalú munkájáért. Itt mutatták be az az Egri séták 
nem csak egrieknek könyv negyedik kötetét és az 
egrirege honlapot is.

Eger Ünnepe azért jött létre, hogy a városban – amely sok kulturális 
és sportrendezvényt tart elsősorban a turistáknak –, legyen egy olyan 
ünnep is, amely csak az egrieké – mondta Habis László polgármester a 
megnyitón. Egerben erős a civil összefogás – hangsúlyozta.  Az idei év a 
jubileumoké: 150 éve született Gárdonyi és Bródy, tízéves a Przemysllel 
kötött testvérvárosi kapcsolat. Az ember életében a legfontosabb a másik 
ember, a közösség – ezt az Eger Ünnepét előkészítő bizottság nevében 
Somodyné Jámbor Ildikó, az Egri Civil Kerekasztal soros elnöke mondta. 
Szerinte az első ünnep még arról szólt: itt vagyunk, majd arról: sokan 
vagyunk, színesek vagyunk, most mindez együtt van jelen. Dr. Misz Mi-
hály, civil kapcsolatokért felelős tanácsnok szerint a civil szervezetek az 
összefogásért vannak, azért jöttek létre, hogy magasztos cél érdekében 
segítsék az embereket. Arra kért mindenkit: tegyék a várost még szebbé. 

A Pro Agria Szakmai Díjat idén Román Gáborné, Maja kapta meg 
eddig végzett magas színvonalú munkájáért. Hagyományosan az Eger 
Ünnepén lehet először kézbe venni az Egri séták nem csak egrieknek 
következő kötetét.  Ilyenkor a mesélők, vagyis a szerzők dedikálják is 
a könyveket.  Az Egri Lokálpatrióta Egylet a Cives Pro Urbe Alapítvány 
támogatásával 2000 példányban adta ki a negyedik kötetet. Az első 
kötetből már a második utánnyomást rendelik meg. Idén is megaján-
dékozzák a könyvtárakat, iskolákat egy-egy példánnyal. Itt mutatta be 
az Egri Városszépítő Egyesület az egrirege honlapot. A séta, a könyv, az 
egrirege honlap mind azt a célt szolgálja, hogy minél több információt, 
érdekességet tudjunk meg a városról. 

A hatvan civilszervezet közül 49 szervezet mutatkozott be a sátrak-
ban, harminc produkciót állítottak színpadra. Kiállított a lengyel test-
vérváros is, jöttek civilek Rimaszombatról.  

Virágos Egerért
A verseny célja a kulturált és vonzó lakókörnyezet, településkép kialakítása, a helyi lako-

sok összefogásának ösztönzése és a környezettudatos gondolkodás erősítése. Huszonegye-
dik alkalommal osztották ki magánszemélyeknek, cégeknek és oktatási intézményeknek a 
Virágos Egerért, Szép környezetért verseny díjait.

tével pályázatot írnak ki az üzemeltetésre. Rostás Bea 
Piros  szobrának felállítására pályázik az önkormányzat, 
önrészt is vállalva, a Felsővárosba szánják az alkotást.

5 milliós önerőt biztosít a város a Bursa Hungarica 
felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz a testület döntése 
szerint.  Bérczessy András

(Fotó: Zentai László)

„Virágos Egerért, Szép Környezetért”  
Verseny Polgármesteri Különdíj: 
Családi ház homlokzat és kert kategória: 
Szuromi József; Társasház előkert kategó-
ria: Dr. Csankné Szántó Klára.
Polgármesteri Elismerés:  Közterületi 
Örökbefogadás kategória: Kertbarát Kör 
Egyesület Eger; Egységes homlokzati meg-
jelenés kategória: Eger, Bárány u. 28–42. 
sz. családi házak.
Zsűri Elnöki Különdíj: Családi ház hom-
lokzat és kert kategória: Tari Sándorné.
Zsűri Különdíj: Idegenforgalmi kategória: 
Panoráma Panzió; Családi ház homlokzat 
és kert kategória: Bíró Béláné; Családi ház 
előkert kategória: Penyaskó László. 
Virágklub Különdíj: Idegenforgalmi 
kategória: Hotel Korona; Családi ház hom-
lokzat és kert kategória: Baloghné Fekete 
Gizella; Társasház előkert kategória: Váral-
jai Istvánné – Balogh István; Családi ház 
előkert kategória: Sutus Ferencné.
Kereskedelmi kategória: Arany fo-
kozat: Király Patika; Ipari létesítmények 
kategória: Arany fokozat: Szépítész Eger 
Kft.; Ezüst fokozat: Dynamic út Kft. 
Oktatási Intézmények kategória: 
Arany fokozat: Gárdonyi Géza Ciszterci 
Gimnázium, Bornemissza Gergely Szak-
közép-, Szakiskola és Kollégium; Bronz 
fokozat: Oxford International Nyelviskola 
Kft. 

Intézmények kategória: Arany foko-
zat: Trend Business Kft.; Ezüst fokozat: Dr. 
Novák Péter;  Bronz fokozat Idősek Berva-
völgyi Otthona.
Idegenforgalmi kategória: Arany fo-
kozat: Kulacs Csárda; Ezüst fokozat: Éden 
Panzió; Bronz fokozat: Hotel Szent István.
Magánszálláshelyek Kategória: 
Arany fokozat: Green Park Villa; Ezüst 
fokozat: Siesta Vendégház; Bronz fokozat: 
Völgy Apartmanház.
Lakossági kategória: Társasház elő-
kert kategória: Elismerő oklevél: Kovács 
Istvánné, Nagy Károlyné. Bronz fokozat: 
Gárdián Edit, Nemcsik Istvánné; Ezüst 
fokozat: Poczok Frigyesné, Albert Ferenc 
u. 7. sz. alatti társasház; Arany fokozat: 
Bodnár Istvánné. Családi ház előkert 
kategória: Elismerő oklevél: Hajdú Beáta 
Anna – Szepesi Sándor, Nagy Andrea, 
Tempfli Éva. Bronz fokozat: Dávidné 
Bálint Andrea, Harmati Lászlóné; Ezüst 
fokozat: Csanálosiné Molnár Annamária, 
Harasztiné Lajtár Klára; Arany fokozat: 
Farkas Sándorné. Társasház homlok-
zat, előkert kategória: Arany fokozat: 
Bartakovics u. 24. sz. alatti társasház; 
Ezüst fokozat: Lőcsei u.14/B. sz. alatti 
társasház; Bronz fokozat: Huszár Tibor – 
Huszár Tiborné. Családi ház homlokzat 
és kert kategória: Elismerő oklevél: Dobó 
Sándorné, Magyar Péter. Arany fokozat: 

Pók Ignácné, Polonkai Lászlóné; Ezüst 
fokozat: Bernát Józsefné, Tóthné Nagy 
Iré; Bronz fokozat: Szőkéné Komenczi 
Anikó. Társasház kert kategória: Ezüst 
fokozat: Ködöböcz László, Kovács László; 
Arany fokozat: Kertész u.137. sz. alatti 
társasház. Családi ház kert kategória: 
Elismerő oklevél: Rohonczy Zoltán. Arany 
fokozat: Zvara Istvánné; Ezüst fokozat: 
Fekete János, Sütőné Kubicza Tünde; 
Bronz fokozat: Burai Lászlóné. Tár-
sasház ablak-erkély kategória: Elismerő 
oklevél: Kósáné Szabó Ildikó, Mucsi 
Péterné, Trombitás György. Arany fokozat: 
Molnár Viktorné; Ezüst fokozat: Malacsik 
Tivadarné, Molnár Viktorné; Bronz foko-
zat: Szabó Lászlóné. Egységes utcakép 
kategória: Elismerő oklevél: Oskóné Bódi 
Klára, Székelyné Szabó Mária, Dr. Bóka 
Imréné, Szűcsné Nagy Szilvia. Arany fo-
kozat: Vallon u. 1–11. sz. alatti társasház; 
Ezüst fokozat: Nagy Ferencné, Balázs 
László, Győri Lászlóné, Tóthné Pap Nóra; 
Bronz fokozat: Mészáros Éva, Garay Gábor, 
Olasz u. 25–35. sz. alatti társasház.
„A legszebb konyhakertek”: Balkon 
kategória: Arany fokozat: Szabóné Kálosi 
Irén, Terjékné Mélypataki Erzsébet; Ezüst 
fokozat: Szabó Lászlóné. Mini kategó-
ria: Arany fokozat: Farkas Gáborné, Godó 
Ferenc; Ezüst fokozat: Stálné Kovács Ibo-
lya, Bóka Ferencné; Bronz fokozat: Bóta 
Sarolta, Dr. Prokaj Rudolf. Normál kate-
gória: Arany fokozat: Hangrád Zsuzsanna, 
Bernát József ; Ezüst fokozat Erdélyi 
József.  Zártkerti kategória: Arany foko-
zat: Szőke Józsefné, Erdősi Lajos, Singlár 
József, Kovács István, Bernát József, Szabó 
Béla, Farmosi István, Csomós Alajos. Ezüst 
fokozat: Peha Pálné, Dorogi Dénes, Nagy 
Zoltán. Bronz fokozat: Gazsó Mihály, 
Csikai Ferencné, Terenyei Árpád.

(Fotó: Nemes Róbert)

A díjazottak listája

Fő helyszín
Eger volt a közmédia Magyarország, szeretlek! 

programjának fő helyszíne szeptember utolsó hétvé-
géjén. Élő bejelentkezésekkel, a helyszínen pedig be-
mutatókkal, finom ételekkel és italokkal mutatkozott 
be a város. Az egrieket a Csík zenekar hegedűse, Szabó 
Attila hívta haza.  A hétvégén több rekord is született 
Egerben, az 1552-es történelmi évszám jegyében. A 
felsőtárkányi asszonyok 1552 méteres mákos gubát 

készítettek, és 1552 diák adott elő performanszot a 
Dobó téren. A gótikus palota előtt 1552 diák eskü-
dött fel az egri vár védelmére Dobó kapitány előtt. 
Vasárnap délután Gárdonyi Géza születésének év-
fordulóján 150 boros pohár telt meg Egri Csillaggal 
, majd 21 nyelven olvastak fel az Egri Csillagokból. A 
hétvége házigazdája, Dióssy Klári sokat tanult az egri 
várvédőktől, kipróbálta a  kardforgatást is.

Nemcsak az élő műsorban volt sikeres az egri be-
mutatkozás, több ezren látogattak el a hétvégén a 
várba is.
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10 éves a kapcsolat
Tíz éve vette fel a testvérvárosi kapcsolatot Przemysl és Eger. Mind-

két polgármester élőnek és erősnek tartja a kapcsolatot,  mindketten 
a  civilszervezetek aktivitását, a sokszínű programokat emelték ki.  A 
várban, az egykori lengyel tiszti tábor helyén megkoszorúzták a II. vi-
lágháborús lengyel menekültek emléktábláját.

Már 1552-ben is volt lengyel védője az 
egri várnak, 1939 és 1944 között pedig 
750 lengyel menekültnek adott otthont 
az erődítmény. Itt volt ugyanis a lengyel 
tiszti tábor – emlékezett Berecz Mátyás, 
a Dobó István Vármúzeum igazgatója.  Ez 
alatt az öt év alatt az egriek befogadták a 
menekülteket, átérezték a tragédiájukat, 
otthont adtak neki. A várban lévő em-
léktáblánál koszorúzott Przemysl, az Egri 
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és 
Eger városa. A lengyel és a magyar város 
között tízéves a kapcsolat. Egernek néhány 

hete már tizenegy testvérvárosa van, ezek 
közül néhányat kiemelt Habis László pol-
gármester: Gyergyószentmiklóst, Porit és 
Przemyslt. Przemysllel sokrétű a kapcsolat 
– mondta. Civilszervezetek, intézmények, 
iskolák látogattak egymáshoz, kiállításo-
kat rendeztek mindkét városban.  

A przemysli polgármester, Robert Homa 
szerint is a művészek, sportolók, egyesületek 
közötti együttműködés erősíti a két város 
kapcsolatát. Gratulált ahhoz, hogy a len-
gyel–magyar barátság napját jövőre Eger-
ben ünneplik.  (Fotó: Nemes Róbert)

Felhívás!
Az Egri Lengyel Önkormányzat tiszte-

lettel megkéri mindazokat, akiknek az 
1939–1944 közötti években Magyaror-
szágon ill. Egerben tartózkodó lengyel 
menekülteket érintő dokumentumai 
(fényképek, levelek, és más emlékek) 
vannak a birtokukban, vagy a témában 
eddig publikálatlan ismeretekkel rendel-
keznek, hogy a megadott címen vegyék 
fel velünk a kapcsolatot.

A kutatás célja, hogy átfogó képet 

kaphassunk a menekültek és családtag-
jaik sorsáról, az egri lakosokkal kialakult 
kapcsolataikról. Az így összegyűjtött 
információk alapján egy kiadványban 
és egy dokumentumfilmben szeretnénk 
megemlékezni erről az időszakról a 
Magyar–Lengyel Barátság Napján, 2014. 
március 23-án Egerben. Együttműködé-
süket, segítségüket előre is köszönjük! 

Egri Lengyel Önkormányzat, 3300 Eger, 
Kossuth Lajos u. 28. E-mail: rodon@chello.hu

Új testvérváros: 
Jerikó
Eger tizenegyedik testvérvárosa a Palesztin Nem-

zeti Hatóság területén található ősi város, Jerikó. Az 
erről szóló dokumentumot szeptember 7-én írta alá a 
két város polgármestere Egerben.

Eger önkormányzata évekkel ezelőtt elhatározta, hogy a kultúrák közötti 
párbeszéd egyik hídja kíván lenni – mondta a testvérvárosi szerződés aláírása 
előtt Habis László, polgármester. A korábbi testvérvárosokat  többségében a 
környező országokból, a magyar lakta területekről választották ki. Ezzel az 
volt a kimondott cél, hogy a város lakói minél könnyebben, minél szélesebb 
körben vehessenek részt a kapcsolatok építésben. Jerikó ilyen szempontból 
sajátos. 

Van annak jelentősége, hogy egy érseki székhely egy szentföldi településsel 
ír alá ilyen szerződést. Tudjuk azt, hogy a magyar kormányzat is folyamatosan 
építi a kapcsolatait például a Szentföldön működő keresztény egyházakkal 
és más szellemi erőkkel. Úgy gondoljuk, hogy ebben a kapcsolatépítésben, 
egy-egy városnak, egyéb településnek is megvan a maga helye és szerepe – 
nyilatkozta a polgármester.       

Egri részről fontos szerep hárulhat az Eszterházy Károly Főiskolára, de tu-
risztikai területen is lehet létjogosultsága az együttműködésnek. 

Eger sok szempontból hasonlít Jerikó városára. Mindkét város jelentős tör-
ténelmi múlttal, épített örökséggel rendelkezik. Ezek felújítása Egerben már 
sok esetben megtörtént az elmúlt években. Úgy gondoljuk, Eger ez irányú 
tapasztalatait a történelmi műemlékek felújításában mi is hasznosíthatjuk– 
mondta Mohammad Jalayta, Jerikó város polgármestere. Ezen kívül a vallási 
és a világi turizmus, az oktatás, az ifjúsági kapcsolatok, a kulturális csereprog-
ramok lehetőségét említette a Jeruzsálemtől 35 km-re fekvő palesztin város 
első embere. A testvérvárosi szerződés aláírását követően a termálfürdő te-
rületén, a testvérvárosok ligetében a két polgármester az iszlám kultúrában 
szent fának számtó fügefát ültetett el közösen.  (Fotó: Nemes Róbert)
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Keris hírek

Komoly 
béremelés
A kormány döntése nyomán szeptember elsejétől 

átlagosan 34 százalékkal emelkedik a pedagógusok 
fizetése – jelentett be Nyitrai Zsolt országgyűlési kép-
viselő, a Fidesz Heves megyei szervezetének elnöke 
azon a sajtótájékoztatón, amelyet Martonné Adler 
Ildikó tanárral, a Fidesz egri szervezetének elnökével 
közösen tartott az Egri Polgárok Házában.

Együttműködés

A Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató 
Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 
és az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, 
Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola 
és Kollégium együttműködési megálla-
podást írt alá. 

A két intézmény a kölcsönös érdekek 
alapján együttműködik a szakmai szak-
irányú képzés sokoldalú fejlesztésében, 
hatékonyságának javításában, a szakmai 
tudományos, pedagógiai, módszertani 
tapasztalatok cseréjében. 

A dokumentumot Ballagó Zoltán a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
egri igazgatója, Dr. Erdős Zoltán a Ceglédi 
Kutatóintézet vezetője és Prof. Dr. Vasas 
Joachim az egri középfokú intézmény 
igazgatója írták alá.

Magyar Konyha Hete 

A  rimaszombati Kereskedelmi és Szol-
gáltatási Szakközépiskola két tanszállo-
dájában tartották a Magyar Konyha He-
tét, ahol az iskola szakoktatói és szakács 

tanulói által készített magyar étkeket 
fogyaszthatták a vendégek. Az ősz folya-
mán  Szlovák Konyha Hetét tartanak az 
egri intézmányben. 

A megnyitó ünnepségen megjelent és 
felszólalt Dr. Balogh Csaba Magyarország 
pozsonyi rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövete. 

A nagykövet köszönetét és elismerését 
fejezte ki a két iskola együttműködési te-
vékenységét illetően.

Bemutató

Az intézmény a  Magyar Pékek Fejedel-
mi Rendje szeptember végén nagyszabá-
sú sütési bemutatót tartott a Monostori 
Erődben a Vidékfejlesztési Minisztérium 
felkérésére a Dunai Bástya átadóünnep-
ségén. 

A rend munkáját ezúttal sütő-cukrász 
tanulók,  Szász Béla, Petri Gergő és mér-
nöktanárok, Ádám Péter és Lévárdi Tamás 
segítették. 

A hagyományőrző sütés mellett kós-
tolást is tartottak, mely igen nagy sikert 
aratott a vendégek körében.

Nyitrai Zsolt emlékeztetett: a kormány kétharmados felhatalmazásának 
birtokában hozzálátott a nagy rendszerek – közigazgatás, egészségügy, 
önkormányzatok, oktatás – átalakításához, s olyan új, formabontó megol-
dásokat alkalmazott, mint például a rezsicsökkentés. A megfelelő társadalmi 
támogatottság birtokában ugyanis olyan lépéseket tett meg, amelyekre az 
előző kormányok képtelenek voltak.

Ebbe a sorba illeszkedik – tette hozzá – a pedagógusok béremelése, ame-
lyet szintén elmulasztottak eddig, hiszen a szocialisták regnálása idején szá-
mos iskolát bezártak, s tanárok kerültek az utcára, a reálbér csökkenése pedig 
ezen a területen gyakorlatilag folyamatos volt.

Mostanra azonban alapjaiban változott meg a helyzet, politikai és erköl-
csi kötelességének tett eleget a kormány akkor, amikor elhatározta: 34 szá-
zalékkal felemeli a pedagógusok bérét, méghozzá mindenkinek, bármilyen 
területe dolgozzon is, legyen az tanító, tanár, óvónő, logopédus vagy akár 
gyógytestnevelő. Ez a kedvező döntés 150 ezer embert érint: az emelés mér-
téke 30 és 80 ezer forint között mozog, s fontos hangsúlyozni azt is, hogy ez 
csak az első ütem, a kabinet garantálja, hogy 2017-ig a teljesítménytől függő, 
5-10 százalékos emelést hajt végre minden évben. Mindez egy igazságosabb, 
kiszámíthatóbb oktatási rendszert eredményez majd.

Nyitrai Zsolt szólt arról is: természetesen a nagy átalakítás közben voltak 
zökkenők, de megköszöni a magyar családok és az intézmények türelmét. 
Felhívta a figyelmet arra is, hogy nagy biztonságot jelent az a nem kevésbé 
fontos változás, miszerint az iskolák mögött mostantól az állam garanciája áll, 
így az oktatási intézmények korábbi kiszolgáltatott helyzetét megszüntették.

Hozzátette, az országban tanévkezdéskor 720 ezer diák kapott ingyen tan-
könyvet, ez a szám pedig több, mint eddig bármikor.

Martonné Adler Ildikó, a Fidesz egri elnöke ezúttal mint tanár és intéz-
ményvezető mondta el véleményét.  Kifejtette, októberben már a megemelt 
fizetést kapják a pedagógusok, s ez nagy örömmel tölti el őket, s azt is, hogy 
az egri iskolák felkészültek az új tanévre. Szólt arról, hogy eddig az estleges 
béremelések nem vették figyelembe a minőségi szempontokat, annak terhe-
it mindenféle fedezet nélkül az önkormányzatokra hárították, így hatalmas 
különbségek alakultak ki a bérezés tekintetében az ország különböző részei 
között. Ezen az igazságtalan rendszeren változtatott most a kormányzat.

A fizetésemelés mértékét példákkal is érzékeltette, és mint megtudtuk: 
egy 20 éve dolgozó főiskolát végzett általános iskolai tanár bére októbertől 
154 ezerről 239 ezer forintra nőhet, míg a fizetés ebben a kategóriában egy 
középiskolai tanárnál 172 ezerről 254 ezer forintra ugorhat, és természetesen 
továbbra is lesz mód a minőségi munka jutalmazására.

Végül elmondta: a pedagógusok azt szeretnék, ha végre hagynák 
őket tanítani, ezzel utalt arra, hogy egyes politikai erők által vezérelt 
érdekvédelmi szervezetek hisztériát keltve akadályozni próbálják a nor-
mális munkát.

Névtábla

Igazgatói 
kinevezések
Mint ismert: az iskolák többsége állami 

fenntartásba került, a vezetők személyé-
ről a szakminisztérium dönt. A közelmúlt-
ban több oktatási intézmény intézmény-
vezetői kapta meg kinevezését:

Felsőtárkányi Általános Iskola és Művé-
szeti Iskola – Bajzátné Szántósi Mária

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Elő-
készítő Szakiskola – Lachata István 

Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kol-
légium –  Gönczi Sándor 

Egri Bornemissza Gergely Szakközép-, Szak-
iskola és Kollégium – Uzelman Tamás

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és 
Előkészítő Szakiskola Tinódi Sebestyén 
Tagiskola –  Martonné Adler Ildikó 
A kinevezett intézményvezetőket az 

Egri Magazin novemberi lapszámában 
mutatjuk be.

A száznegyven éve elhunyt egri érsek, Barta-
ko vics Béla emlékére  avatott névtáblát az Egri 
Ország zászló és Emlékhely Bizottság az érsekről 
elnevezett utca egyik épületén.  A bizottság még 
további négy névtáblát szeretne elhelyezni a köz-
eljövőben, olyan emberekre emlékezve, akik sokat 
tettek a városért. 

Bartakovics Béla anyagi és szellemi értelemben 
gazdagította Egert, életműve ma is példaértékű 
– mondta Habis László polgármester az egri érsek 
névtáblájának avatásán. Bartakovics Bélának jelen-
tős volt többek között múzeumi, pedagógiai mun-
kássága, de anyagilag is támogatta a várost.  Az Egri 
Országzászló és Emlékhely Bizottság fontosnak tartja, 

hogy a névtáblák elhelyezésével ilyen példamutató  
személyiségekre hívják fel a figyelmet. 

Az ünnepségen F. Molnár Gabriella műsorát követő-
en leplezték le a táblát. A jövőben még Rajner Károly, 
dr. Nagy János, Mindszenty Gedeon és Csiky Sándor 
emlékére is készítenek névtáblát, a Bartakovics Béla 
névtábla Faragó József és Herczeg István munkája.

Elnöki köszönet
Levélben köszönte meg Áder János köztársasági elnök ifj. Gál Tibornak, hogy egy 

budapesti borfesztiválon a legkitűnőbb egri borokkal ismertették meg. Az államfő az 
egyik legkiválóbbnak az Egri Csillag Grand Superiort nevezte soraiban, s gratulált a sző-
lőtermelők és borászok munkájához.
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A vidámság és a derű bábszínésze

Pierrot-díjat kapott Fekete Dávid
Aki jókedvet, vidámságot teremt maga körül, an-

nak rendben van a lelke – mondja beszélgetésünkkor 
Fekete Dávid, az egri Harlekin Bábszínház társulatá-
nak tagja. Azt már én teszem hozzá: ehhez nem kell 
feltétlenül vicceseket mondani egymásnak. Dávid 
egészséges humorú, huszonéves fiatal, akinek szak-
mai felkészültsége, beszédtechnikája, improvizációs 
készsége kiváló. Ezek teszik őt alkalmassá a bábszí-
nészetre, no meg a magával ragadó játékszenvedély, 
amivel nézőit visszacsalogatja az előadásokra.

– Már óvodáskoromban színészkedtem, én voltam 
Jeromos a Remeterák című zenés mesejátékban, így 
kezdődött a színjátszó karrierem – avat gyermekkora tit-
kaiba. Pályáját a Debreceni Hajdú Néptánc Együttesben 
folytatta, ahol nemcsak egy nyáron át táncolt, hanem 
15 évig hódolt kedvtelésének. Majd az iskolai színjátszás 
következett. „Gimnáziumi éveim alatt sikerrel szerepel-
tem Debrecenben, az alternatív színházban még nem 
tudhattam, hogy mi fán terem a bábjátszás, de 2005-ben 
az egyik meghallgatáson a válogatás után mégiscsak pá-
lyatársaim közé kerültem. A debreceni Vojtina Bábszínház 

szerződéses tagja lettem. Fehérlófia – ez volt a címe a 
legelső előadásnak, amelyben szerepet kaptam. Ennek 
már nyolc éve, azóta kizárólag a bábszínjátszással foglal-
kozom. Ez a hivatásom.” 

Érdeklődésemre, hogy mi vonzotta Egerbe, azt vá-
laszolja: a közelmúltban alakult új társulat csupa te-
hetséges, ambiciózus fiatalból áll. A második színházi 
évadját tölti a Harlekin paravánjai mögött. Játszott már 
szabadúszóként az ország több bábszínházában, köz-
tük Szegeden, Kecskeméten, gyakran vendégeskedett 
külföldi fesztiválokon. Szerepeket vállalt külhoni tár-
sulatoknál is. „Na, de Eger az más! Izgalmas a feladat, 
csapatjátékosok vagyunk, a játékvezető is közénk tarto-
zik. Ebben a városban a kedvesemmel úgy érezzük ma-
gunkat, mintha áldás lenne rajtunk… Minden sikerül. 
Azt a célt tűztük magunk elé színésztársaimmal, hogy 
az egri legyen az ország legjobb bábszínházi társulata” 
– jelenti ki leplezetlen önbizalommal. 

Elmondja, hogyan képzeli megvalósítani terveit. – 
Szeretnék újszerűen játszani, szakítani a beidegződött 
dramaturgiai megoldásokkal. Olyan báb- és mozgás-
technikát alkalmazni, ami zenében és látványvilágában 
is eltér a megszokottól. Arra törekszem, hogy a bábok és 

díszletek hatással legyenek a nézőkre – örüljenek, lelke-
sedjenek, éljenek együtt a cselekménnyel.

A hozzá közel állók egyszerűen csak Pierrot-nak ne-
vezik. Miért is ne. Hisz’ az ügyes kezű bábszínész nemrég 
magától Makk Károly Kossuth-díjas filmrendezőtől vehet-
te át a Pierrot-díjat a Vidámság és Derű Országos Sereg-
szemléjén, Nyíregyházán. „Két előadással jelentkeztem a 
XXI. megmérettetésen a Don Sajn’ 13-mal és a Törökvész 
vitéz, avagy Vitéz László és a törökök-kel. Mindkettőt én 
rendeztem. Az előadások után összepakoltam, hogy Eger 
felé vegyem az irányt miközben megcsörrent a telefonom: 
kértek, ne siessek el, mert a Vidor Fesztivál legjobb utca-
színházért járó díjat nekem ítélték a Vitéz Lászlóért.”

Pierrot-ról tudni kell, hogy a francia komédia híres 
figurája volt. A fehérre festett arcú, klasszikus bohócnak 
nevezett zseni játéka az ártatlanság szimbóluma. Dávid 
mindig is vonzódott példaképeihez. Az utcaszínház műfa-
jának fogásait például az érte rajongó gyerekek kedvence, 
Kemény Henrik bábművésztől leste el, akivel egy alkalom-
mal együtt játszhatott. A maiak közül Kovács Gézát, Pályi 
Jánost és Rumi Lászlót sorolja mesterei közé. 

– Kísérletező színész. Nagyon jól mozgatja a bábo-
kat. Szüntelenül keresi és meg is találja az újszerű tech-
nikai megoldásokat. Ebben áll az ő tudása – vélekedik 
róla Éry-Kovács András igazgató-főrendező, aki 2013 
februárjától vezeti a társulatot. Amúgy ő is új utakon 
jár. Kinevezését követően jelezte, hogy megjelenítésé-
ben szélesíti a bábjáték lehetőségeit. Harminc éve van 
a pályán, „körberendezte” az országot. Van tehát kitől 
tanulnia a vállalkozó szellemű társulatnak, amely em-
berileg és szakmailag is partnernek fogadja el a veze-
tőjét. A tehetség kamatozik. Dávid a darabjait egyedül 
írja, rendezi és játssza. Társulati alapállás: a gyerek és 
felnőtt színházak között csak tartalmi a különbség. 

Érdekel, hogy milyen az utcaszínház. Mi az, ami vonzza 
a nézőket. – Jöjjön el tavasszal, akkor már Egerben is lesz 
ilyen. Egyébként, ha a járókelők meglátják az utcán a pa-

ravánt és a kellékeket, ha meghallják, hogy koppan a pa-
lacsintasütő a bábok fején, na, akkor egész biztosra veszik, 
hogy bábszínészek szórakoztatják a spontán egybegyűl-
teket. Szerintem az ismert figurák önmagukban is húzó-
erők. – Sokan gondolják úgy, hogy mintegy vásári kikiáltó, 
elkezdem az előadást anélkül, hogy „bemelegíteném” a 
nézőket. Magyar, török, vitéz, hős – előbb megmagyará-
zom a gyerekeknek a fogalmakat, megismertetem velük 
a történet hátterét, a szereplőket. Csak ezután vonom be 
őket és szüleiket a játékba. 

A Pierrot-díjas Törökvész vitézt a 2013–14-es évadban 
bérletben és vasárnapi családi előadásokon is láthatja 
majd a közönség. Mika István

A díjat Makk Károly Kossuth-díjas filmrendező adta át

Éry-Kovács András igazgató-főrendező

Egy elfeledett egri magfizikus …

Vályi László (1921–2010)
Vályi László Egerben született 1921. szeptember 15-én, 

tősgyökeres egri család negyedik gyermekeként. Édesapja 
Vályi István cipészmester, a Hadirokkantak, Hadiözvegyek 
és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége Egri Szerve-
zetének elnöke. Édesanyja Nagy Ilona háztartásbeli. Az öt 
tehetséges gyerek közül a család anyagi nehézségek miatt 
csak a legidősebbet tudta iskoláztatni. Vályi László kiválóan 
tanult és mellette már kiskamasz korától dolgozott. A ta-
nonciskolában fűszer- és rövidáru kereskedői segédlevelet 
szerzett. Az Egri Textilnagykereskedelmi Vállalatnál 1939–
1943 között kereskedősegédként alkalmazták. A polgári 
iskola első két osztályának elvégzése után 1942-ben be-
hívták katonának. A szovjet hadifogság alatt olyan eszközt 
talált fel, amivel több munkadarabot lehetett előállítani, s 
így a magyar hadifoglyok élelemfejadagját megnövelték. 
A fogságból 1948-ban tért haza, s ekkor egy év alatt befe-
jezte a polgárit. 1948–1950 között az Egri Szövetkezeti Áru-
ellátó osztályvezetője, majd az Egri Textilnagykereskedelmi 
Nemzeti Vállalat szövetkezeti felelőse volt. 1951-ben kitűnő 
eredménnyel tette le a szakérettségit.

Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem fi-
zikus szakán folytatta. Egyetemi évei alatt kiválóan tanult, 
s a legmagasabb ösztöndíjban részesült. Már 1955-től az 
MTA Központi Fizikai Kutató Intézetében (KFKI) alkalmaz-
ták az egyetemi diploma megszerzéséig, melyet 1956-
ban kapott kézhez. A Tudományos Minősítő Bizottságnál 
1957. január végéig aspiránsként dolgozott. Visszahívták 

a KFKI-ba, ahol magfizikusként alkalmazták, először tu-
dományos segédmunkatársi, majd munkatársi státusz-
ban. A neves fizikus, Simonyi Károly mellett dolgozott. A 
Simonyi-iskola gyorsító berendezéseinek tervezésében, 
építésében, üzemeltetésében és fejlesztésében részt vevő 
munkatársak egyike. 

A magkölcsönhatások vizsgálata a Dubnai Egyesített 
Atomkutató Intézetben 1958-ban indult meg. Felkérték, 
hogy vegyen részt az ottani kísérletekben. Dubnába már 
feleségével, Galambosi Edit festőművésszel és kislányával 
együtt ment ki, ahonnan 1960-ban tértek haza. 1968-ban 
védte meg a Hidrogén és deutérium atomnyaláb magspin 
szerinti polarizálása és vizsgálata című kandidátusi disszer-
tációját, ami Hollandiában angolul is megjelent. 1976-
ban megbízták a KFKI-n belül működő Részecske- és 
Magfizikai Kutató Intézet Magfizikai Főosztálya helyettesi 
teendőinek ellátásával. Osztályvezetői feladatot nem vál-
lalt, mert az a kutatói munka rovására ment volna. A genfi 
székhelyű Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) 
igazgatója 1975-ben meghívta dolgozni. Atom and Ion 
sources című munkája angol nyelven jelent meg 1977-
ben, az Akadémiai Kiadó és a londoni John Wiley & Sons 
közös kiadásában, amely napjainkig a téma egyik legki-
válóbb összefoglalása. A nagydoktori cím eléréséhez a két 
évtized kutatómunkájával elkészült mű sem volt elég. 

Az 1970-es évek vége óta a világ sok irányban keres-
te a megoldást az olaj- és szénalapú energiatermelés 

kiváltására. Életünket a 
Napból sugárzó ener-
giának köszönhetjük, 
ezt az energiát pedig 
a csillag magjában 
zajló atommagfúziós 
folyamatok termelik. Így merült fel a magfúziós ener-
giatermelés lehetősége. 1979-ben megkezdődtek a 
magyarországi fúziós kutatások, melyben Vályi László 
is tevékenyen részt vett. Plazmafizikai szemináriumo-
kat vezetett, cikkeket lektorált. 1981-ben a moszkvai 
Kurcsatov Atomenergia Intézetbe kapott meghívást. 
1983-ban kérte nyugdíjazását, de utána még két-há-
rom évig bejárt, hogy a folyamatban levő munkákat 
befejezze. Hosszan tartó, súlyos betegség után 2010. 
november 8-án Budapesten hunyt el. 

Vályi László rendkívül jólelkű, szerény, sokoldalú em-
ber volt. Bútort készített, kárpitozott, antik darabokat 
restaurált. Bármilyen háztartási gépet meg tudott ja-
vítani, nagyszerűen főzött, sütött. Kedvelte a meséket, 
és szívesen olvasott fel családjának. Családszeretet, 
ragaszkodás jellemezte, nemcsak szülei, testvérei, de 
szülővárosa, Eger iránt is. Életében nem adatott meg 
neki a hivatalos elismerés, de a hozzátartozók, barátok 
és munkatársak megbecsülése, szeretete igen.

Tisztelet és hála emlékének!
Szecskó Károly

Édesapánk 
emlékére
Édesapánk, Papp István Mezőkövesden született, 1940. 

szeptember 11-én. 5-en voltak testvérek, él még 2 nővére, 
húga és öccse. Miskolcon tanult a gépipari technikumban 
autószerelőnek, és Miskolcon is kezdett el dolgozni. Fia-
talként igen sok barátja volt, Mezőkövesden „Jenki” volt a 
beceneve. Már fiatalként is nagyon szerette a szakmáját, 
szeretett dolgozni, lelkiismeretes volt. Miskolcon a 4-es 
számú Autójavító Ipari Vállalatnál kezdett dolgozni. Sok 
munkája volt, sokan bíztak munkájában, amiben nem 
ismert határokat, ha kellett késő estig is dolgozott. Mindig 
mesélte, hogy még Sárospatakról, Hollóházáról is jártak 
hozzá ügyfelek. Ebben az időszakban az akkor nagy sláger 
Skoda Felicia (typ 994) volt a kedvenc autója.

Munkájának köszönhető, hogy idővel őt kérték fel, 
hogy az egri AFIT üzemvezetését vállalja el. Így került 
Egerbe, 1970. május 1-jén. Az AFIT idején is tovább foly-
tatta kitartó munkáját, sokan a most működő autószer-
vizekből is nála kezdték a szakmát. Később kapcsolódott 
be az akkori MERKUR tevékenységébe, és a Külsősor úti 
telephelyen „Merkur telepként” adták át az első Ladákat. 
Aztán a 90-es évek hozták a változást, lehetőség nyílt saját 
vállalkozás indítására, ebbe is belevágott. A jól szervezett, 
jó minőségű szakmai munkának hamar híre ment, és 
sorra keresték meg az autómárkák, hogy képviselje őket. 

Németországból keresték meg az OPEL és a MERCEDES 
képviselői, majd a SUZUKI-tól akik a látottakkal is maxi-
málisan meg voltak elégedve és innen indult a kapcsolat. 
Mindig törekedett arra, hogy az autósokat a legkomple-
xebben és a legjobb minőségben tudja kiszolgálni, mindig 
fejlesztett, így volt mindig nagyon büszke arra, hogy olyan 
nagy cégek között, mint a Tiszai Vegyi Kombinát az ő „kis” 
cége az első három között volt, és nyert egy a környezetvé-
delmi minisztérium által kiírt holland-magyar pályázaton, 
ami során készülhetett el a még ma is legkorszerűbbnek 
mondható fényezőfülke. A Mercedes magas színvonalú el-
várásait is mindig teljesítette a legkorszerűbb technikával, 
technológiával. Mindig sokat áldozott arra, hogy az au-
tószerelők minden szakmai képzést megkapjanak, hogy 
munkájukat a lehető legjobban tudják végezni. A szakma 
szeretete, az ügyfelek minél magasabb színvonalú kiszol-
gálása vezérelte munkáját, nem pénzügyi befektető volt, 
a munka minden egyes folyamatát követte, részese volt. 
Talán ezért is tudta ilyen eredményesen végezni munká-
ját, a hálózaton belül is sokszor kiemelték.

Részt vett a tanulóképzésében is, és lehetőséget bizto-
sított a frissen kikerült autószerelőknek a pályakezdésre. 
Mindig azt tervezte, hogy csinál egy kis „múzeumot” ahol 
a szakma szerelmeseinek, tanulóknak meg tudja mutatni, 
hogyan kezdődött az autójavítás. 

Édesanyánk vitte a gazdasági vonalat, sikeres mun-
kájuknak köszönhetően a vállalkozás évekig Eger város 
virilista vállalkozásai között volt. Támogatta Eger városát, 
a városszépítést, az egészségügyet (kórház) óvodát és 
iskolát.

Magánemberként mindig szeretett a családjával lenni, 
nyaralni is a családdal ment szívesen, mindig azt mond-
ta kell, hogy az örömeit, élményeit meg tudja osztani 
velünk. Az unokáit imádta, bármit meg tett értük, ment 
velük mindenhová, viccelődött velük. Szeretett utazni, 
kalandozni. Sokat mentünk sátrazni, a legnagyobb élmé-
nyünk talán 1986 nyarán volt, amikor a kis Zastavával meg 
a sátorral nekivágtunk egy „Nyugat-európai” körútnak. 
Igyekezett minden sportot megismertetni velünk, hordott 
minket úszni, teniszezni, tanított síelni. Nagy szenvedélye 
volt a borászkodás, saját készítésű boraira mindig nagyon 
büszke volt. Édesapjával mindig boldog „versenykedés” 
folyt, ki szüretel időben, kinek lesz jobb a mustfok. Ezek 
még azok az igazi hangulatos családi szüretelések voltak, 
nyársalással, bográcsolással. 

Egyszerű ember, szerető családfő volt, nem voltak túlzó 
vágyai, legnagyobb öröme az volt, ha családját boldognak 
látta. Papp Andrea
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Az Év Egri Szőlőtermelője
– Egész nap a szőlőt tárcsáztam, hogy porhanyó-

sabb legyen a talaj. Nagyon kellene az eső – fogadott 
a nyárutó egyik forró napján a 82 esztendős Rozsnyai 
Mihály, aki azt tartja önmagáról, hogy erős és nyu-
godt munkaerő. És ízig-vérig szőlőtermelő. Földmű-
ves családból származik, édesapját korán elveszítette, 
édesanyjával gondoskodtak a három testvéréről. Ezt 
azért fontos tudni, mert már gyermekkorában meg-
tanult dolgozni: szántani, vetni, aratni és szőlőt mű-
velni. Volt lova, szekere, édesapjától elleste mindazt, 
aminek egész életében hasznát veszi. 

– Azt tartják, hogy az ember annyit ér, ahány 
nyelven beszél. És amennyi tanult szakmája van. 
Ha azt vesszük, én már 21 évesen megnősülhettem 
volna…! Értek a traktorhoz, a gépkocsivezetéshez, 
voltam karosszérialakatos és autószerelő is. A munka 
sosem fogott ki rajtam, a szüleim embert faragtak 
belőlem – állítja meggyőzően.

Az Egri Hegyközség jól döntött, amikor vándor-
serleget adományozott Rozsnyai Mihálynak. Több-
szörösen rászolgált. A szőlője élteti, a régebben tele-
pítettek területe meghaladja a 10 hektárt. „Írja csak 
meg – biztat –, hogy a kivénhedt tőkék helyén nálam 
újabbak sorjáznak. Kivágás helyett 2,5 hektáron sza-

porítok is.” Hogy bírja? Nem panaszkodik. Mértékkel 
él, napi feladatai megsokszorozzák akaraterejét. Mi-
nél nagyobb a vetésterület, annál gazdaságosabb a 
művelés – mondja a birtoknagyságról. Segítségére 
van a felesége, lánya és két unokája. „Úgy látom, az 
egyik gyereknek megvan a tehetsége és a szorgalma 
ahhoz, hogy átvegye majd tőlem az ültetvény irányí-
tását” – reménykedik. 

A termés nagy részét az Ostorosi Zrt. vásárolja fel, 
kiváló bikavér-alapanyag készül belőle. Édesanyjával 
hajdan piacozni járt, innen a kereskedői véna. Szolid, 
mosolygós, vendégszerető. A filozófiájáról nem kérde-
zem, a nagy szavakat, a semmitmondó megállapítá-
sokat amúgy elkerüli.  Megpróbálom provokálni. – Ki 
ronthatja el a bort? A borász, vagy a szőlőtermelő? Dip-
lomatikusan válaszol. – Ha jó az alapanyag, a borászon 
nem múlhat a siker. Hozzáteszi: az utóbbi két évjárat 
kiemelkedő volt. A 20 cukormustfok feletti bora olyan, 
mint az olaj: tüzes és zamatos. A szőlőfajták összetéte-
léről elmondja, meghatározó a fehér, de szépen terem-
nek a vörösek is. Sosem gondolt arra, hogy borászata 
legyen. „Tőke kellene hozzá, munkaerő és piac.” Két éve, 
hogy önrésszel 9 millió forint pályázati pénzt nyert el a 
vállalkozása, aminek egy részét ültetvénytámogatásra, 

a többit fejlesztésre és gépbeszerzésre fordította.  A 
hitelt már visszafizették.  A művelési mód ernyős- és 
szálvesszős. Ez utóbbi szerinte kevesebb zöldmunkát 
igényel. A gazdasági udvaron elégedetten mutatja ül-
tetvényes traktorát, a csonkázó- és permetezőgépet. 
„Számomra az a fontos, hogy naponta újult erővel, hit-
tel és kedvvel végezzem a munkám. Állandó bennem 
a csakazértis, a bizonyítási kényszer” – mondja rokon-
szenves optimizmussal Rozsnyai Mihály.

Összeállította: Mika István

Vándordíjasok 

Az Év Egri Bortermelője

Tarsoly József hegybíró gratulál Rozsnyai Mihálynak 

Immár 15 éve Vándordíjjal tüntetik ki az ünnepen 
az Év bortermelőjét, szőlőtermelőjét és borgasztronó-
musát. A díj a pecsétnyomóval egy-egy esztendeig a 
jutalmazott birtokában van, ám a kicsinyített mása 
végleg a tulajdonosánál marad. Idén az „Év Borter-

melője” díjat a számos hazai és nemzetközi borver-
seny érmese, Tóth Ferenc, az Egri Borvár Kft. vezetője 
kapta. A régebbi kitüntetései közül kiemelkedik a 
Páneurópai vörösborok versenyén szerzett arany, a 
legújabbak sorából pedig a 2012-es Magyarország 
legjobb újbora, az Olimpikonok Újbora cím, melyet az 
Egri Kékfrankos rozéval érdemelt ki. „A Vándordíjjal a 
2012-ben végzett borászi teljesítményemet ismerték 
el. 

Örülök, hogy az Egri Hegyközségtől szakmai ki-
tüntetést vehettem át” – mondja a városunkban 
népszerű szakember, aki az 1995-ben alapított csa-
ládi pincészetet a szőlőfeldolgozástól a palackozásig 
a legmodernebb berendezésekkel korszerűsítette. 
Elismeréssel beszél kollégáiról és barátairól az egri 
borászokról. akikkel egy csillagos éjszakán együtt „fe-
dezték fel” a Bikavér fehér párját.

A családi vállalkozás – felesége és leánya segítő 
munkájával – 20 hektáros szőlőterületet művel a 
legjobb Eger környéki dűlőkben. Boraik kifejezik a 
fajta- és a termőhely szépségét. Fajtaválasztékuk 
között a főfajták kapnak elsődleges szerepet. Fe-
hérboraik reduktív és oxidatív érleléssel, a vörösök 
héjon át erjesztés után kerülnek a tölgyfa- és barrik 
hordókba. 

– Én azokat a jó ivású borokat értékesítem, me-
lyeket magam is jóízűen fogyasztok. Ilyen az Egri Bi-
kavér, Egri Csillag, Egri Várvédő, Egri Leányka és még 

sorolhatnám anélkül, hogy kihagynám az elfeledett 
Kadarkát és Sillert, amelynek és vagyok Egerben a 
„szószólója”.

Jókedvű, közösségteremtő ember. Újabb és újabb 
oltványokat vásárol, kísérleteinek eredményeiből vált 
önálló borfajtává a Pinot Noir, melyet valamikor a 
nagyüzemek csak házasítással készítettek. A régi és 
az új ízvilágot ötvözi a legújabb módszerekkel. Me-
séli, hogy kiütközik a technológiai hiba a borban, ha 
nem elég körültekintő a borász. Számára az a nagy 
bor, amelyiket a felnyitott palackból egy hét múlva is 
jóízűen lehet kortyolgatni. 

Örökké anekdotázik, érdemes figyelni a szavaira. 
A Bikavérről: „a hozzá nem értők egykoron megpró-
bálták lejáratni, de nem tudták tönkretenni a nevét. 
Zászlósbor volt, és az is marad!” A házasításról: „akkor 
eredményes, ha a borok kedvező tulajdonságai össze-
geződnek, a hátrányok pedig csökkennek. Kiváló há-
zasítás az Egri Bikavér és az Egri Csillag.” Receptúráról: 
„a megfelelő arányú cukor, sav, alkohol, tannin és 
segédanyagok hiányában olyan a bor, mint a kenyér 
kovász nélkül”. 

Feri bácsit egyébként a Bikavér Ünnepen sokan 
megkeresték: a borkészítésre voltak kíváncsiak. 
„Mondtam nekik, hogy elsősorban a szőlő művelésé-
től és a termés minőségétől függ a jó bor. És mindjárt 
felbontottam néhány palackot, hogy bebizonyítsam 
az igazamat…”

Tóth Ferenc (balról) a Bikavér Ünnepen vehette át a 
Vándordíjat Zalai Zoltántól, a Magyar Borakadémia 
főtitkárától.

Diplomaták 
szüreteltek
Két év alatt mintegy ötezer hektárnyi új szőlőt telepíte-

nek az ország valamennyi borvidékére, melyre több tízmil-
liárd forintot fordít a kormány – erről Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter beszélt az egri diplomata szüreten. Az 
Egri Korona Borház szőlőjében nagykövetek, miniszterek, 
államtitkárok, képviselők és családtagjaik szüreteltek. A 
diplomata szüretet nyolcadik éve szervezték meg. Tavaly a 
szekszárdi borok jó hírét vihették a világba a nagykövetek, 
idén az egri borvidékre esett a választás.

Harsonások hívták munkára a diplomatákat az Egri Ko-
rona Borházban. Miután mindannyian kesztyűt, vödröt és 
metszőollót kaptak megkezdődött az egri diplomata szü-
ret. A nagykövetek, államtitkárok és képviselők nyolcadik 
éve szedik a szőlőt, mindig az ország más-más borvidékén. 
Negyvenegy nagykövetségről több mint száz diplomata 
érkezett családjával együtt. Így kétszáznál is többen segítet-
tek a kékfrankos szüretelésében. A diplomataszüretet azért 
szervezik évről-évre, hogy széles körben népszerűsítsék a 
magyar borokat. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő szerint 
a diplomata szüret nagy lehetőség az egri boroknak.A szerb 
nagykövet először tett látogatást az egri borvidéken. De 
mint mondja: ismeri és szereti az itteni borokat. Ollót, illet-
ve kést ragadott Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszer is. 
Úgy véli: az egri és a magyar borok népszerűsítéséért fontos 
támogatni a szőlő- és borágazatot hazánkban. Ennek egyik 
szegmense a célzott marketing tevékenység. A diplomaták 
a szüret végén mustot préselhettek a leszedett szőlőből, de 
megkóstolhatták a Korona Borház idei, egyelőre címke nél-
küli rozé borát is.

Ismét lesz Országos 
Táncfesztivál Egerben
Tavaly először rendezett Stúdiószínházi Táncfesztivált a GGTánc Eger, amely illeszkedik a város kultu-

rális koncepciójába. A színház tánctagozata a legjobb együtteseket hívja Egerbe. A tánc mindenkihez 
szól, a tánc nyelvéhez nem kell tolmács – fogalmaz Topolánszky Tamás. A tánctagozat vezetője szerint 
idén is minden korosztály talál kedvére valót, hiszen a skálán mesejáték, ifjúsági és felnőtt produkció is 
található. Idén a Duna Művészegyüttes, a Közép-Európai Táncszínház, a Miskolci Balett, a Tünet együt-
tes és a Bozsik Yvette Társulat, valamint Grecsó Zoltán lesz a vendégünk; esténként pedig improvizációs 
előadásokra várjuk a nézőket – mondja a tagozatvezető. 

okt. 16. 19. 30  Duna Művészegyüttes:  A 
csend szigetei

okt. 17.  11. 00 Miskolci Balett: Médea
 19.30  Tünet Együttes: Apropó est 

(Ez mind én leszek)  
(Nem emlékszem)

okt. 18.  11.00 GG Tánc Eger: Hamupipőke 
19. 30  KET: Monocrossing  

Imrpovizációs est az 
Ethnofillal

okt. 19. 19. 30  Grecsó Zoltán: Nebáncsvirág 
One Man Crowd: 4Monolg

okt. 20.  11.00  Bozsik Yvette: Péter és a 
farkas

 19. 30 Bozsik Yvette: Estély

II. Egri Stúdiószínházi Táncfesztivál
Program

Nyelvi játékaink  nagykönyve

Hogy a nyelv milyen játékos, azt a gyermekmondókáktól 
kezdve tudjuk. Grétsy László nevét pedig szinte mindannyian 
ismerjük. S ha ezt a kettőt gondolatban egybegyúrjuk, a köny-
vesboltok polcain rábukkanhatunk egy  különleges alkotásra. 
Van egy könyv, amiből megtudhatjuk, hogy lehet a nyelvvel  
úgy is játszani, hogy ismerkedünk mindennapi szavainkkal, 
tornáztatjuk elménket. Öröm felfedezni, hogy mennyi játékos-
ság rejlik bennünk! S ha végképp beletörik a bicskánk egy-egy 
feladványba, ne csüggedjünk, a megoldásokat is fellelhetjük a 
Nyelvi játékaink  nagykönyvében!

Régi szavak szótára
Ha egynémely bortermelőt meg akarnék sérteni és szíves kí-

nálás után borára azt mondanám: lőre, tudná, hogy nem dicsé-
rem a nedűt. De vajon tudná-e, hogy vízzel felöntött,  seprőből 
vagy törkölyből erjesztett, gyenge minőségű, enyhén szeszes 
italnak neveztem termékét? Mondhatná rá, hogy ebadta  va-
gyok, vagyis komisz, hitvány. Persze nem keresem azok társa-
ságát, akik valami csigerrel, silány borral kínálnak. De azt most 
már tudom, hogy hol lehet érdekes, ízes szavak értelmét, jelen-
tését felkutatni. Régen játszottunk egy társasjátékot, kvaterká-
zás – ivás, poharazgatás – közben. Úgy hívtuk, „bakosozás”, az 
idegen szavak szótárára utalva. A feladó egy szócikket keresett, 
s több jelentést is felolvasott hozzá. Aki eltalálta, nyert. Most 
egy új játékot találtam: a Régi szavak szótárát fogjuk böngészni. 
Aki eltalálja, hogy mit jelent az adott szó, nyerni fog. S az is, aki csak hallgatja, mert olyan kincs birtokába 
jut, ami mindennél többet ér: kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavakat tanulhat. 

Mindkét kötet a Tinta Kiadó gondozásában jelent meg. Bérczessy András

Könyvajánló
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„Szórd szét kincseid – a gazdagság 
legyél te magad”
Ez motivált mindig – mondja Dr. Hanisné Petró Valéria, akinek régóta figyelemmel kísérem szerteágazó munkásságát. Mind-

ketten népművelők is vagyunk, és dolgozunk a médiában. Hol az általa rendezett Moliére Képzelt beteg című előadásáról 
forgattunk felvételeket, hol valamelyik tv-csatornán láttam vele beszélgetést, irodalmi műsort például Wass Albertről, de volt 
hogy műsort vezetett és musicalt énekelt.

Mostanában rádiós műsort hallhatunk tőle a Szent István Rádióban hétfőn és szerdán rendszeresen  Nem középiskolás fokon 
címmel.

– Beszélnél arról, mit tartasz fontosnak az 
életedben?

– A családom az első az életemben. Talán Weöres 
Sándor mondta, hogy úgy viselkedjünk, mint a kályha! 
A legtöbb meleget a legközelebb állókra kell sugározni.

– Az értékrendedben hol helyezkedik el a 
tanári munkád?

– Rögtön a második helyen. Szerencsésen egy-
beesik nálam a hivatás, a tanári-rendezői munka, az 
alkotó tevékenység, az adásvágy. Életemben sokszor 
komoly döntéshelyzetet teremtett  a művészet és tu-
domány összefonódása. Egyetemista koromban ját-
szottam a Csokonai Színházban és az orvosi egyetem 
színpadán. Az egykori színjátszó csoportból többen is 
a férjem kollégái ma itt Egerben.

A művészet úgy jelenik meg, hogy egyesíteni tu-
dom az irodalomoktatást drámai ismeretemmel és 
végzettségemmel, előadói múltammal. Versmondás, 
ének, rendezés nálam összefonódik. Csak a Dobóban 
20 musicalt, drámát rendeztem, és 21 év alatt közel 
270 iskolai műsort a tanítás, osztályfőnökség mellett, 
és megrendeztem diákjaimmal a Bánk bánt filmen a 
csodálatos egri vár helyszínein.

Neve: Dr. Hanisné Petró Valéria
Született: Miskolcon 
Tanulmány:  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, ma-

gyar–népművelés szak
Édesanyja:  magyar–történelem–hittan szakos tanár
Édesapja:  az Országos Érc- és Ásványbányászati Kutatóintézet 

nyugalmazott osztályvezetője
Testvérei:  bátyja Dr. Petró Andor orvos,  

öccse Dr. Petró László ügyvéd 
Férje: Dr. Hanis Béla kardiológus főorvos
Gyermekei:  fia Dr. Hanis Dávid  ügyvéd, leánya Hanis Barbara, 

az ELTE amerikanisztika szakán szerzett mester-
diplomát, és irodalmat, diplomáciát tanult római és 
New York-i egyetemeken

A tudomány viszont úgy szerepel az életemben, 
hogy rendszeresen publikálok a Könyv és Nevelés 
című országos terjesztésű folyóiratban. Épp most je-
lent meg az egyik, októberben a következő oktatás-
pedagógiai tanulmányom.

Előadást tartottam az Eszterházy Károly Főiskolán  
Gárdonyi Géza egyik művéről az Emlékkonferencián.

A kettő együtt a rádiós műsoromban egyesül. A Nem 
középiskolás fokon cím József Attila csodálatos szándékát 
juttatja eszünkbe. Mivel a Szent István Rádió erre lehető-
séget teremtett, még jobban beteljesíthetem hivatáso-

mat, hiszen célom az, hogy örömet szerezzek az adáskör-
zet művelt, gondolkodni szerető felnőtt lakosságának, 
akiktől rendszeresen komoly elismerést és ösztönzést 
kapok, és kedves tanítványaimnak, kollégáimnak, akik 
elismerik, szeretik a munkámat.

Egy ismert egri pszichológus ismerősöm mérték-
adó szavai szerint e műsorok semmit nem érnének 
szakralitás nélkül. És ezekben van! – vágtuk rá egy-
szerre egy utcai beszélgetés végén.

F. Molnár Gabriella
(Fotó: Vozáry Róbert)Segítünk a cukorbeteg 

sorstársainknak!
Diabetes Tanácsadó Iroda nyílt Egerben a nyolcadik Nemzetközi Cukorbeteg Találkozón. Az érin-

tetteket szakkönyvekkel, tanácsadással, receptekkel és gyógytornával várják mostantól a Dobó téri 
irodában. A cukorbetegek találkozójára az országból és határainkon túlról  háromszázan érkeztek.

A Cukorbetegek Egri Egyesülete Eger Ünnepéhez  több 
programmal is csatlakozott. Kecskeméti sorstársainknak,  
Almási Zsuszsának és Lantos Józsefnek gyönyörű képeit 
mutattuk be az EKMK Baratkovics Béla Közösségi Házában, 
igazolva, hogy cukorbetegen is lehet alkotni, értéket és 
szépséget teremteni. Az érsekkerti szolgáltató sátrunkban  
250 fő mérette meg vércukrát és nagyon sokan fordultak 
hozzánk tanácsért a cukorbetegséget érintő témákban.  A 
Nemzetközi Cukorbeteg Találkozón és Konferencián több 
százan vettek részt, a tagságon kívül, a bel-és külföldi 
partner egyesületek képviselői és sok-sok  érdeklődő.  A 
konferenciát megtisztelte Habis László polgármester úr, dr. 
Misz Mihály civil tanácsnok, a Kórház Rendelőintézetének 
vezetője, dr. Harcsa Eleonóra diabetológus. Előadást tar-
tott prof. Barkai László, gyermek-és ifjúsági diabetológus 
is, a Diabetes Társaság elnöke, ami által a szakma és a 
betegszervezetek jó viszonya és együttműködése tovább 

erősödött. Az ünnepen átadtuk a Dobó tér 9.szám alatt a 
Diabetes Tanácsadó Irodánkat, ahol bejelentkezés alapján 
több évtizedes cukorbetegmúlttal rendelkező sorstársak 
adják át  tapasztalataikat a frissen cukorbeteggé lett em-
bereknek és lehetőség lesz vércukormérésre is. Probléma 

esetén szakember segítségét is igénybe vehetik a cukor-
betegek.   Bejelentkezés: Jakabné Jakab Katalin elnök, 
Cukorbetegek Egri Egyesülete  06-70-366-3778 vagy a 
diabklub@agria.hu  címen. További információk honla-
punkon: egridiab.egalnet.hu 

számlaszám: 11739009-20198747
adószám: 18582145-1-10

A Ciszterci Diákszövetség
A szervezet 1989-ben alakult meg, 1991-ben 

jött létre a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya 
(CDEO). Az egyesületnek választott elnöksége, pap 
elnöke és öregdiák ügyvezető elnöke van. 

A szervezet célja, hogy tanúságtételével és 
munkájával erősítse a ciszterci lelkiség jótékony 
társadalmi hatását, a volt ciszterci diákoknak  le-
hetőséget adjon az egri Szt. Bernát Gimnázium 
nevelői iránti hálájuk kifejezésére, hogy támo-
gassa és szolgálja azon törekvéseket,amelyek a 
törvényes lehetőségek közt kívánják biztosítani 
a Ciszterci Rend küldetésének megfelelő nevelő-
oktató munkát. Támogassa a rend magyarországi 
történelmi jelentőségű tevékenységének folytatá-
sát az egri Ciszterci Rendházban és a Gárdonyi Géza 
Ciszterci Gimnáziumban, széles körben tudatosít-
sa a rend intézményei működésének társadalmi 
jelentőségét,a morális értékzavarok megoldható-
ságát valláserkölcsi alapon, hogy az iskola cser-
készcsapatát önnevelő törekvéseiben jó példával, 
tanácsokkal, szellemi és anyagi eszközökkel se-

gítse. Cél továbbá a Gárdonyi Géza Ciszterci Gim-
názium és Szakközépiskolában tanuló és ott vég-
zett növendékek szellemi és anyagi támogatása, 
együttműködés más ciszterci diákközösségekkel.

A CDEO tagja lehet minden olyan nagykorú – 
szülői hozzájárulással kiskorú – természetes sze-
mély, aki az Alapszabályban foglaltakat elfogadja 
és azt a belépési nyilatkozat kitöltésével tanúsítja. 
Bár a CDEO mindenki számára nyitott egyesület, 
elsősorban a következők tagságára épül: azokra, 
akik az egri Szt. Bernát Gimnázium tanulói voltak, 
leszármazottaikra, özvegyeikre, a Ciszterci Rend 
tagjaira, a Gárdonyi Géza Gimnázium tanáraira, 
azokra a szülőkre, akiknek gyermeke a Gárdonyi 
Géza Ciszterci Gimnáziumba jár vagy járt, aki más 
ciszterci gimnázium tanulója volt.

Mit akar a szövetség? 
Azt, hogy volt iskolánkhoz, tanári karához va-

lamint diáktársainkhoz fűződő tudati és érzelmi 
kötődésünket fenntartsuk, iskolánk működését fi-

gyelemmel kísérve, minden lehetséges eszközzel, 
társadalmi pártfogással, történetének ismerte-
tésével, hagyományaink ápolásával támogassuk. 
Szövetségünk tagjaival szolidárisak legyünk, azt, 
hogy a ciszterci gyakorlat szerint a magas szín-
vonalú oktatás, a keresztény erkölcsi és nemzeti 
alapokra épülő nevelés folytatódjék, azt, hogy 
társadalmunk erkölcsi válságában tagjaink életvi-
telükkel tegyenek tanúságot a hit és a keresztény 
értékek mellett: az emberi élet és méltóság tisz-
telete, a család fontossága, a munka becsülete, 
hűség és tisztesség. 

E célok követésével kívánjuk megőrizni a cisz-
terci szellemiséget, amelyet a szerzetes atyák 
sugalltak, amelyet a jelenlegi civil tanárok is köz-
vetítenek, amelyet a rendalapító Szt. Bernát így fo-
galmazott: „Ardere et lucere – Lángolj és világíts!” 

Dr. Molnár Miklós 
a CDEO ügyvezető elnöke

Őszintén és közérthetően 
a hematológiáról…
Beszélgetés Dr. Papp Mária belgyógyász, hematológussal

– Mit takar a hematológia?
– A belgyógyászat egyik részterülete, amely a 

vérképző szervi betegségekkel, véralvadási problé-
mákkal (fokozott trombózis hajlammal illetve a vér-
zékenységgel) foglalkozik.

Az összpopulációhoz viszonyítva Magyarországon, 
különösen pedig Heves megyében magas a hemato-
lógiai betegségek száma. 

– Mi állhat ennek a hátterében?
– Az okok között szerepelhet az olyan jellegű 

munkavégzés, ahol a mindennapok során vegysze-
rekkel és oldószerekkel dolgoznak az emberek. Nem 
lehet kizárni a tartósítószereket tartalmazó élelmisze-
rek, vegyszerrel kezelt gyümölcsök, zöldségek kóroki 
szerepét sem. Rizikófaktor a dohányzás, az elhízás, a 
helytelen táplálkozás is. Fokozott veszélynek vannak 
kitéve azok a dolgozók is, akik olyan munkahelyen 
teljesítenek szolgálatot, ahol cytostaticumokkal 
érintkezhetnek. Több betegség hátterében egy spe-
ciális genetikai eltérés tapasztalható (pl. a Philadel-
phia-kromoszóma).

– Milyen a gyógyulási arány?
– Egyre jobb, hiszen korszerűbbek a gyógyszerek, 

jobb minőségűek a kisegítő terápiák, vérkészítmé-
nyek. Csökken a kezelés kapcsán a szövődmények 
előfordulása is. A kemoterápia mellett nagy teret 

kap a biológiai terápiák bevezetése is. Ezen biológiai 
szerek adott esetben kiválthatják a csontvelő transz-
plantációt. A csontvelő transzplantációhoz megfelelő 
donor kell, olyan, akinek a szöveti antigénjei egyez-
nek a betegével. Ez pedig csak a testvéreknél vagy 
ikreknél fordul elő. A transzplantációk közül prioritást 
élvez az auto-transzplantáció, amikor az egyensúlyi 
állapotban lévő beteg saját őssejtjeit gyűjtik le és egy 
későbbi időpontban visszaadják a betegnek. 

– Mióta dolgozik Egerben Doktornő?
– 1982-ben végeztem Debrecenben, azóta folya-

matosan az egri kórházban dolgozom.
– Miért pont hematológia?
– Az egyetemi tanulmányaim során a belgyógyá-

szatot hematológiai profilú klinikán hallgattam, ahol 
számomra meghatározó emberekkel, kollégákkal 
találkozhattam. Ők is hematológusok voltak. Köztük 
volt professzorom, Rák Kálmán doktor is, vagy a ké-
sőbbiekben, az itteni főorvosom, Gyetvai Gyula dok-
tor úr is. Mindezektől függetlenül a belgyógyászat 
területén belül, mindig is a hematológia és az endok-
rinológia érdekelt leginkább.

– A 30 év alatt volt olyan mélypont, amikor 
úgy gondolta, nem bírja a betegséggel járó 
pszichés nyomást?

– Persze, mert nagyon nehéz megtalálni az 

egyensúlyt az empatikusság és a tárgyilagosság kö-
zött. Egy orvosnak empatikusnak kell lenni, mert ha 
nem az, akkor tárgyként kezeli a beteget. Viszont, ha 
nagyon közel engedi magához a beteget, akkor ve-
szíthet a betegség feletti objektivitásából. 

– Beszéljünk most a sikerekről…
– Több leukémiás, limfómás betegnél fordult elő 

súlyosabb szövődmény vagy olyan kritikus állapotban 
kezdtük el kezelni őket, hogy nem tudtuk, mire jövünk 
be másnap. Azóta transzplantálták őket Debrecenben 
és Budapesten, jól vannak, közülük többet gyógyultnak 
nyilvánítottak. A betegnek saját érdekében bíznia kell a 
gyógyu lásban, hiszen nem elég az orvosi segítség, neki 
is akarnia kell! Én soha nem mondtam olyat betegnek, 
hogy menthetetlen! Beteggel szemben lemondóan nem 
lehet nyilatkozni, harcolni kell érte az utolsó reménysu-
gárig! Kovácsné Somogyi Mónika

(Fotó: Korsós Viktor)
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Egy éve indult a munka a belvárosban
Szinte pontosan egy éve kezdődött a belváros rehabilitáció. A munka, amely 

összesen 25 projektelemet tartalmaz a város sikeres pályázatának köszönhető-
en majd ötmilliárd forintból 3,5 milliárdos uniós támogatással indulhatott el. 
Egerben parkolóház épült, felújították a Zalár utcát, megújult a Lenkey János 
Általános Iskola és az Irgalmasok kápolnájának homlokzata. Elkészült két új 
gyaloghíd, felújították a Dobó tér 6/a alatti irodaházat, látogathatóvá tették a 
Valide Sultana fürdőromot. Folyamatban vannak a munkák a Minorita temp-
lomnál, épül a kerékpárút belvárosi szakasza a patakmederben, hamarosan 
kezdődik a városháza és a Dobó tér, Dobó utca felújítása. Egy év elteltével a 
munkák állása felől érdeklődtünk.

– Kezdjük egy kis helyzetjelentéssel. Dr. Kurucz Andrást az Egri Városfejlesztési 
Kft. igazgatóját kérdezem: hol áll jelen pillanatban a belváros megújítása, hogy halad-
nak a munkák?

– Egy évvel ezelőtt jelent meg az Egri Városfejlesztési Kft. hírlevele. Ebben adtunk 
hírt arról, hogy elkezdődik a város megújítása. Összességében jó ütemben haladunk, 
de vannak olyan körülmények amelyek az egyes projektelemek befejezési határide-
jét módosították. Ilyen az időjárás. Hiszen az elmúlt tíz év legcsapadékosabb tavasza 
volt az idei. Legalább két hónap csúszást jelentett ez azokra a munkafolyamatokra, 
amelyeknek meghatározó részét erre az időszakra ütemeztük. De fontos azt is meg-
említeni, hogy vagy műemlékekről, vagy műemléki területeken folyó munkákról van 
szó, így nemcsak az építési engedélyezési eljárás során, hanem az építés közben is 
szükséges egyeztetni a műemléki hatóságokkal. Ennek is időigénye van, ez is befolyá-
solta azt, hogy melyik beruházás milyen határidőre fejeződik be. Az építési munkák 
során természetesen nem várt és előre nem látható műszaki problémák is felléptek, 
ez is lassította a folyamatot. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy a saját, tehát az ön-
kormányzati beruházásban végzett építések jól haladnak. Ez azt jelenti, hogy ebben 
az évben valamennyi jelenleg folyamatban lévő beruházást be tudunk fejezni.

– Úgy tűnik, elkészült a parkolóház. Mikor és hogyan lehet végre használni? Erről 
Saxinger Balázs az Agria Parkoló Kft. ügyvezető igazgatója beszélt.

– Ez volt az első munka, amely a belváros megújítása kapcsán indult el. A parkoló-
ház nem az önkormányzat saját beruházása, ezt egyfajta önrészként kellett vállalnia 
a városnak a belváros rehabilitációs beruházás kapcsán. Több nem várt eseménnyel 
is szembe kellett néznünk a parkolóház építése során. Menet közben meg kellett 
változtatni a behajtás helyét, az eredeti tervekkel ellentétben az Árva köz felől lehet 
majd bejönni autóval a parkolóházba és a Zalár utca felé lehet elhagyni azt. A belép-
tető kapu is hamarosan a helyére kerül. Meg kellett változtatni a rámpák forgalmi 
irányát. Azért döntöttek emellett, hogy ne kellejen bontani. A tavaly szeptemberben 
indult beruházás eredeti átadási határideje ez év márciusa lett volna, az építés során 
azonban több probléma is felmerült. Ami nagyon elhúzta a munkákat az a múlt évi és 
a tavaszi nagyon esős időjárás, de a felső szintek vízszigetelése is gondot okozott. A 
beázás miatt legalább háromszor kellett visszabontani az épület tetején lévő betonfö-
démet. A műszaki átadásig már nincs sok idő hátra, az engedélyek kiadását követően 
novembertől már megnyithat a parkolóház. Az autósok ötezer négyzetméteren, ki-
lenc fél szinten 153 parkolóhelyen parkolhatnak.

A Valide Sultana fürdő értékmentése is befejeződött. Valószínűleg a vármúzeum 
fogja üzemeltetni. Ezt a projektelemet már be is mutatták a nagyközönségnek a Meg-
újul a város sorozatban. 

A hamam típusú egykori gőzfürdő munkálatai februárban kezdődtek, a város 110 
millió forintot fordíthatott a török kori műemlék megmentésére. A rom fölé épített 
faburkolathoz szükséges több mint negyven köbméternyi fa Finnországból érkezett. 
A látogatók előtt novemberen nyílhat meg a fürdő.

Befejeződött a Dobó tér 6/A alatti épület felújítása, elkészült egy új gyalogoshíd és 
kezdődik a városháza rekonstrukciója. 

Korábban a Heves Megyei Tanácsi Tervező Vállalatnak adott helyet a Dobó tér 6/a. 
alatti épület. Az előtte lévő egykori Stella sörözőt lebontották. Az épületen kicserél-
ték a nyílászárókat, műanyag ablakok kerültek a régiek helyére. A felújítás mintegy 
negyvenmillió forintba került. Az épületben a Heves Megyei Illetékhivatal kapott he-
lyet. Az irodaház felújításával párhuzamosan tölgyfa-pallókkal burkolt gyalogoshíd 
is épült a Fazola utca meghosszabbításában. Ez köti össze az Eszperantó sétányt és a 
dr. Hibay Károly utcát. A sétányon a tervek szerint később közösségi teret alakítana 
ki a város.

Munkaterület lett az egri Városháza is, elkezdődhet a több mint 100 éves épület 
felújítása, hiszen a polgármester aláírta az erről szóló szerződést a kivitelezővel. A 
nettó 500 millió forintból megvalósuló beruházással korszerűsítik az épületgépé-
szetet, átjárhatóvá teszik a földszintet és akadálymentesítenek is. Majd kétszáz ajtót 
kell felújítani, 14 ezer négyzetméteren festenek. Az épület nyitottabb lesz, közösségi 
rendezvények színtere lehet az udvar. A munkákat két egri és egy debreceni társaság 
végzi.

– Tavasszal sokan aggódva figyelték a patakmederben épülő, máskor pedig víz alatt 
álló kerékpárutat. Dr. Kurucz Andrást az Egri Városfejlesztési Kft. igazgatóját kérde-
zem: hogy haladnak az itteni munkák?

– A patakmeder rendezése és a kerékpárút építése két összefüggő munka. Tíz év 
átlagában a legnagyobb mennyiségű csapadék esett le idén tavasszal. Ez ellen nem 
is biztos, hogy fel lehet, vagy fel kell készülni. A munkák befejezése október közepére 
van tervezve. Azért azt el kell, hogy mondjam, hogy már a tervezés során is tudtuk, 
hogy lesz olyan időszak amikor a legkritikusabb pontoknál - a hidak alatt - vízben fog 
állni a kerékpárút és nem lehet majd használni. De összességében, az év legnagyobb 
részében egy jól használható biciklis útvonal lesz. Ebben a munkarészben a meder-
rendezés is megvalósul, ez azt jelenti, hogy a meder most fél méterrel lejjebb lesz. 
Szélesíteni nem fogunk.

– Talán a legnagyobb változás amihez a lakosságnak, elsősorban a közlekedőknek 
hozzá kellett szokniuk az a forgalmi rend megváltozása. Ami jó hír, hogy újra lehet köz-
lekedni a Zalár utcán. Tuza Róbertet a Városüzemeltetési iroda vezetőjét kérdezem: 
mennyire könnyen szokták meg a közlekedők a változást és mi várható még a jövőben?

– Rengeteg problémával találkoztunk. Elnézést kell kérnünk a közlekedőktől a 
kellemetlenségekért, de egy ilyen nagy munka, a város ezen részében sajnos máshogy 
nem valósulhatott volna meg. Ami jó hír, hogy nagy változások már nem lesznek. A 
Zalár utca két irányban újra járható. A város északi részéről érkezők csak áthajthat-
nak a Széchenyi utcán, nem kanyarodhatnak balra az Árva közbe. Oda csak a másik 
oldalról, kis ívben kanyarodva lehet bejutni. A néha fellépő kaotikus állapotokat véle-
ményem szerint türelmesen kezelték az emberek. Hamarosan elkezdődik a Dobó tér 
felújítása is, ami azt eredményezi, hogy a Zalár utcán megnövekszik a teherforgalom, 
hiszen itt szállítják majd ki a Dobó térről a kikerülő törmeléket. Lezárásra már nem, 
türelemre azonban készülnie kell az erre közlekedőknek. A Dobó utcában teljes útzár 
lesz, ha ott megkezdődnek a munkák. A Bajcsy-Zsilinszky és a Jókai utcákat viszont 
jelentősen fogják érinteni a még hátra lévő feladatok. Igyekszünk majd minden válto-
zásról időben tájékoztatni a lakosságot.

Megújulunk,  
jól haladunk
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Tükörképben – az őszi divat

Közeledik a fagyos idő, ideje beszerezni néhány divatos őszi 
csizmát. Idén nem maradhat ki a gyűjteményünkből a motoros 
és western csizma, az elegánsabbak pedig a platform- és éktalpú 
változatot viselhetik az őszi erdő legkülönbözőbb színeiben pom-
pázva. Az őszi cipőtrend részleteibe Ragó Andrea, az egyik egri 
Deichmann üzletvezetője avat be minket.

– Mi jellemzi az idei őszi cipő- és csizmadivatot?
– Az idei őszi-téli kollekció alapdarabja a fekete lesz, ehhez 

társulnak a csillogó, fémes, tükröződő felületek. Ha már a szí-
neknél tartunk, a feketén kívül előtérbe kerülnek az őszi erdő 
színei. Nagyon szép lesz, kicsit felfrissülhetünk ettől. A konyak 
árnyalatai, a cherry, a kék is feldobják legtrendibb őszi ruháin-
kat. A színek mellett továbbra is hódít a platform talp. A már 
említett szegecses díszek feldobják ezeket a modelleket is. Na-
gyon kényelmes, jól hordható viselet lehet egy partyhoz is!

– A kényelem kedvelőinek kedvez egy újabb típus, 
amit gyakorlatilag bármihez viselhetünk.
–  Most a legtrendibb modellek a motoros és a western csiz-

mák, de a motoros csizma talán, ami most a legfelkapottabb. 
Az apró csattokkal, gombokkal, zipzárokkal díszített modellek 
a legkedveltebbek és nagyon kényelmes is.

– Amíg nincsen annyira hideg és nem állandósulnak 
a mínuszok, mi az, amit bátran viselhetünk még?

– Kényelmes viseletet javasolnék ősszel. A loafer típusú 
belebújós papucscipők nagyon kényelmesek. Igaz, fontos, hogy 
ne ázzon el a cipő, de vannak erre speciális eszközeink, érdemes 
impregnálni! Fiataloknak és a kényelmet kedvelőknek tudom 
javasolni!

– Most, hogy tudjuk, bátran válogathatunk a külön-
böző színű és fazonú csizmák között, ne feledkezzünk 
meg a kiegészítőkről sem!

– A táskánál újra előtérbe kerültek a föld színek. Nem sza-
bad megijedni az olajzöld, a kék árnyalataitól, sőt, a narancsos 
árnyalat is újra divatos. Mindezek kombinációja, akár a barna 
a feketével vagy az olajzöld a barnával kombinálva is nagyon 
jól hordható.

Már elkél a kabát, a vastag zokni, a csizma, a sál. Szerintem hideg őszünk van. Lehet, hogy az előző is ilyen volt, de valahogy most 
nehezen viselem a csípős reggeleket, meg a napközbeni szelet. Még jó, hogy az eső nem esik mindennap… csak nehogy elszóljam 
magam. Bármennyire is nem vártam az őszt és az utána könyörtelenül betörő telet, mindig rá kell jönnöm, hogy nincs is ebben semmi 
rossz – a hidegen kívül. Ősszel is lehetünk csinosak, divatosak, hiszen a tervezők szerencsére minden szezonban meglepnek bennünket 
valami olyan darabbal, amibe azonnal beleszeretünk és a kedvünk is jobb lesz. Ruhák, cipők, csizmák, táskák kavalkádja a folytatásban 
a divattippek között és rakott káposzta egy kis gerinctréninggel fűszerezve az egészségünkért.

Sok nőnek ismerős lehet a kép. Reggel, álmosan állunk a gardrób 
előtt, hol a ruháinkat vizslatva, hol az ablakon kifelé bámulva tesszük 
fel magunknak a költői kérdést: mit vegyek fel? Ősszel érdemes szem 
előtt tartani a meleg, de kényelmes és divatos viseletet. Lénártné Hák 
Rózsa az EXO divat munkatársa segített nekünk eligazodni az őszi divat 
színei, formái, szabásvonalai között.

– Milyen színek dominálnak idén, hogyan kombinálhat-
juk az ősz divatszíneit?

– Az ősz színei között megtalálhatók a nyers színek és ennek 
árnyalatai, a fangó színek például. Nem tűnik el az örök fekete-fehér 
sem. Elegáns, egyszerű viselet, de lehet sportos is akár, ez már csak 
a szabásvonalon múlik. Az élénkebb színek is megjelennek újra. A 
lilát és a kéket most a szürke különböző árnyalatival kombinálják. A 

méregzöld és a bordó sem ment ki az idei őszi divatból, ez a két szín 
szépen mutat együtt, jól kiegészíti egymást.

– Mivel viseljük az idei legdivatosabb darabokat?
– Ha szűk nadrágot viselünk válasszunk hozzá bővebb felsőt. Na-

gyon kedveltek most a mintás leggingsek, ezekhez egy egyszerűbb, 
egyszínű felsőt válasszunk. Az alkalmi ruhákban most megjelennek 
a bőr hatású anyagok, de arra is van példa, hogy műbőrből készíte-
nek egy letisztult szabásvonalú, de nagyon csinos alkalmi ruhát.

– A csíkos is nagy hangsúlyt kapott az idei divatban, ezt 
már nyáron is megfigyelhettük.

– Igen, a csíkos nyáron is és tavaly is hódított. A színek kombi-
nációja itt is meghatározó. A pirosat a kékkel, fehérrel társítják, de a 
szürke-kék-lila variáció is megtalálható.

Manapság egyáltalán nem fordítunk kellő figyelmet a helyes test-
tartásra. Egy preventív gerinctornának köszönhetően megelőzhetjük a 
későbbi hátfájdalmakat, és más gerinc problémákat. Faragó Erzsébet 
„Böbe” edzésein azokat az izmainkat tudjuk erősíti, melyek a helyes 
testtartásban segítenek. Ő vallja, hogy nincs mindenkinek szüksége 
gerinctréningre, csak annak akinek van gerince.

– Miért jó a gerinctorna?
– A gerinctréningen átmozgatjuk, nyújtó mozdulatokkal le-

nyújtjuk azokat. Sokan azt hiszik, csak az idősebb korosztálynak van 
szüksége effajta tréningekre, de a fiataloktól kezdve a középkorúa-
kon át mindenkinek szüksége van gerinctornára. Ez az edzésforma 
nagyon jó ahhoz, hogy a vázizomzat erősödjön és megfelelően mű-
ködjön.

– Mire kell figyelnünk edzés közben?
– A preventív gerinctornán arra kell figyelnünk, hogy lassú 

mozdulatokkal erősítsük meg a mély izmokat, ami segíti majd a 
gerincoszlop helyes tartását. Az aktív és az ülőmunkát végzőknek is 
ajánlott ez a tréning, melyen a rövidülő izmokat nyújtjuk, a gyengülő 
izmokat pedig erősítjük, dinamikus és statikus mozgással.

– Mit tegyen, akinek már komolyabb problémája van 
gerincével?

– Mivel ez egy megelőző gerinc tréning, így azok akiknek már 
nagyobb jellegű problémájuk volt vagy van gerincükkel, esetleg sér-
vük van, azon javítani már nem lehet, de szinten tartani igen. Heti 
egy edzés már segíthet a helyes testtartásban, és az edzés végén 
olyan érzésünk van, mintha jól átmasszíroztak voltak minket.

Végül a recept Böbe módra: Rakott savanyú káposzta
Hozzávalók: 500 g savanyú káposzta • 150 g bulgur • 250 g füstölt 

sajt • 3-4 dl tejföl • olíva olaj • só, fehér bors.
Elkészítése: A savanyú káposztát megdinszteljük (ez kb. 10- 15 

perc) egy kevés olíva olajjal. Megfőzzük a bulgurt dupla annyi víz-
ben. Egy jénai tál aljára lerakjuk a káposzta felét, majd megkenjük 

tejföllel és ráteszünk egy réteg bulgurt. Ráreszeljük a füstölt sajt fe-
lét és végül a káposzta másik felét. Megkenjük tejföllel és rátesszük 
a maradék bulgurt, majd ráreszeljük a füstölt sajtot. Előmelegített 
sütőben kb.100-150 fokon sütjük míg a teteje szépen megpirul.

Jó étvágyat hozzá!
Antal Anett, Puzsár Zsófia, Tóth Beáta

Jaj, cica!
Nemzetközi macskakiállítás Egerben

Találkozó
Öreg jármű nem vén jármű

Még évekkel ezelőtt mondta egy veterán-
autó-gyűjtő: kevesebbet ér egy autó, ha nem 
a pajtában találják, és nem tudjuk, ki hasz-
nálta. Ennek megfelelően az ő autói mindig 
egy-egy híresség tulajdonában voltak: Mus-
solini, Hitler, Karády Katalin furikázott vele. 
Ha olasz autó volt, Mussolini ajándékozta 
Hitlernek, ha német, fordítva. Az sem baj, ha 
ez csak illúzió. A látogatók ugyanis emlékeket 
és illúziókat keresnek egy-egy régijármű-ki-
állításon. Ugyanúgy szeretik megnézni a 
20-as évek gengszterautóit, amilyenekkel 
Al Caponéék fuvaroztak, mint a faros Ikarust, 
azt, amilyennel maguk is utaztak mondjuk 
Eger és Egerbakta között. 

Az idei Régi Jármű Találkozón és Túrán 
találkoztunk olyan idősebb férfival, aki még 
arra is emlékezett: mennyibe került újonnan 
egy Skoda Felicia – ez volt ugyanis hajda-
nában az álma. Egy ház árát kellett kifizetni 
érte, és éveket várni. A fiatalabbak a nyugati 
autókat a tévés sorozatok alapján azonosí-
tották: ezzel járt Magnum, ilyen szerepelt a 
Dallasban. A Skodák pedig azért tetszettek 
a nézőknek, mert érezték benne a jellegzetes 
régiautó-szagot. 

Idén is találtunk kalandos történetű 
járművet. Zilahi Zoltán 1928-as NSU-ja szó 
szerint a pincéből, a szén alól került elő. Egy 
tulajdonosa volt, ő a II. világháborúban elő-

relátóan berakatta a motort a szén alá. A há-
borúból nem tért vissza, a motorról mindenki 
elfeledkezett, bár a papírjai megvoltak. Két 
éve mindent kipakoltak a pincéből, így lett 
meg a motor. Eredeti állapotban van, nem is 
nyúlnak hozzá.   

Csak kisgyerekek és kismacskák csalnak 
ilyen könnyen mosolyt az emberek arcára, 
mint a régi autók és motorok. Ahol meg-
jelennek, mindenki integet, vidám lesz, a 
telefonja után nyúl, hogy megörökítse, és 
másnak is mesélni tudjon arról, amit látott. 

Szeptember elején közel száz régi autó és 
motor érkezett Egerbe. A Régi Járművek Egri 
Egyesülete 13. éve rendezi meg a találkozót. 
A járművek szombaton egy 160 kilométeres 
túrát tettek, vasárnap pedig – sok egri örö-
mére – az Eszterházy téren mutatkoztak be. 

Keszthelyi Valéria

Hobo hármas 
oltára
Vladimir Viszockij, Jim Morrison, József Attila – há-

rom művészzseni a múlt századból, nyugatról, keret-
ről, itthonról. Előttük tiszteleg Hobo, Hármas oltár 
című estjével, melyet szeptemberben az egriek is lát-
hattak a Pinceszínház programjaként.

– Mért pont e három zseni előtt tiszteleg?
– Az alapot József Attila jelenti, aki az életem központjában áll. Az üze-

neteiből, a tanításaiból sok mindenhez kaptam erőt, tanácsot a különböző 
vereségsorozataimban, amelyeken végigbukdácsoltam. Később elért hoz-
zánk a rockzene, megismertem Jim Morrisont, -nemcsak mint énekest és 
dalszövegírót, hanem mint költőt is-, majd megismertem Viszockijt, aki a 
szocializmusban próbálta meg verseivel elviselhetőbbé tenni saját életét. Úgy 
gondoltam, hogy mivel ezeket a zseniket én külön is szolgálom – játszottam 
a Doors zenéjét, csináltam József Attila és Viszockij-estet, – érdemes lenne 
őket együtt is bemutatni. Egyrészt a szörnyűséges kommunizmust, másrészt 
a világ csendőrének tekintett Amerikát és persze az Európa közepén álló József 
Attilát, akinek az üzenetei ma is érvényesek.

– Mi a közös bennük leginkább? A szabadság utáni vágy?
– Feltétlenül. Mindnyájukban őrületes szabadságvágy volt. Kevés olyan 

művészt tudnék említeni, akik annyira gyönyörűen írtak az élet, a világ sze-
retetéről, mit József Attila, aki tragikusan végezte. Hozzá teszem, a másik két 
művésznek is tragikus sorsa volt. De nem ezért kötöm őket össze, hanem az 
üzenetük és a tartásuk miatt, az elesett emberekért és a hazájukért vállalt 
felelősségvállalásuk miatt. Úgy gondolom, hogy életük tragikusan rövid, de 
életművük teljes. Estjeimen viszem őket tovább, a műveik foglalkoztatnak, ők 
a mestereim. Úgy tűnik, haláluk után ennyi évvel is van irántuk érdeklődés. 
Egerbe is jövök majd az önálló estjeimmel, mindhárman önállóan is szerepel-
nek Ady, Pilinszky vagy Faludy György mellett.

– Nemrég jött haza Moszkvából. Érzelmileg mit adott önnek ez 
az út?

– Fantasztikus élmény volt. Viszockij egyik barátja eljött megnézni, pe-
dig magyarul játszom a az estet. A végén megtisztelt azzal, hogy elénekelt 
egy-két Viszockij-dalt. Neki az a keserű sors jutott, hogy Viszockij után át 
kellett venni a művész szerepeit, ami hát valljuk meg őszintén, nem lehetett 
könnyű… Az előadásom végén fölpattant egy hölgy, és a színpadon lévő 
pianínón virtuózan játszani kezdett. Különleges volt az est, pedig a közönség 
kilencven százaléka orosz volt, nem magyar. Régi Hobo bakelitlemezetek hoz-
tak például aláíratni… Megrázó élmény volt. A hangmérnök kollégámnak 
megmutattam Lenint, aki még mindig ott van a Vörös téren… (nevet) és 
természetesen elmentem Viszockij sírjához is, ez nekem egyfajta zarándokút, 
mint Jim Morrison, vagy József Attila sírhelye.

– Mivel érkezik hozzánk legközelebb?
– Önálló Jim Morrison-estemmel, október 26-án.

Harsányi Judit

A macska ősidők óta kedvenc. Játszik ve-
lünk is, mint az egérrel. Önfejű, fensőbbsé-
ges, de gyönyörű és szeretnivaló. Főleg, ami-
kor „elveszett kiscica” szemekkel néz ránk, 
mint Shrek barátja, a kandúr. A macskaba-
rátok örömére a HungaroCat nemzetközi ki-
állítást rendezett szeptember közepén Eger-
ben.  A rendezvény első napján százhúsz, a 
második napon nyolcvan cica mutatkozott 
be.  Német, lett és magyar bírók bírálták a 
macskákat.  Tartottak hagyományos és rin-
ges bírálatot. Elmondták azt is, hogyan kell 

kinézni az adott fajtájú macskának, a fajták 
történetéről is meséltek.  A látogatók húsz 
macskafajtával találkozhattak.  Dobi Ilona, a 
HungaroCat Magyar Országos Egyesület el-
nöke azt mondta: vannak divatos macskák; 
most a bengáli, a szfinx, a brit rövidszőrű, a 
Maine Coon a legkeresettebb. A nemzetköz 
macskakiállításon a Macskavilág Alapítvány 
örökbefogadó hétvégét is tartott. Így nem-
csak nézni lehetett a cicákat, hanem egyet 
akár haza is vinni.  

Keszthelyi Valéria
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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

A hirdetés felmutatóinak 

5% KEDVEZMÉNYT 
biztosítunk a bérletek árából! 

SÓTERÁPIA a következő problé-
mákra: légúti megbetegedések; 

allergiák; szénanátha; asztma; 
légzéselégtelenség; tüdőtágulás; 
füll-orr-gége fertőzések; hörghu-

rutgyulladás; arcüreggyulladás; do-
hányzás okozta irritációk; alvászavar

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!

Állatvédelem
Eger Megyei Jogú Város 

 Ebrendészeti Telep
(06 36) 411-144, (06 36) 516-849 

Állatok Nevében Fajta-és Díszállat 
Mentő Egyesület

(06 30) 610-1051, (06 20) 586-6003

Állatokat Védjük Együtt Alapítvány
(06 36) 317-838, (06 30) 9676-012, 

 (06 20) 361-0848

Vidám Mancsok Állatvédő egyesület
(06 30) 935-0530, (06 30) 434-2473

BELCANDO ®

Kedvenceink táplálása
A lényeg az összetételben van

Minden alkotórész, amit egy eledel tartalmaz kihat a kutya 
életerejére, egészségére és élettartamára. A táplálék és egész-
ség közötti kölcsönhatás sokrétű lehet és a kutya élete során 
gyakran változásokat idézhet elő. Az egységes és holisztikus 
szemlélet eredménye a BELCANDO® kutyatáp család, amely a 
kutya életerejét az összetevők természetes egyensúlyán keresz-
tül őrzi meg. 
A BELCANDO® tápot előállító német Bewital gyár elkötelezett 

híve a környezetvédelemnek, a folyamatosan nyomon követhe-
tő és ellenőrizhető gyártástechnológiának. 

A felhasznált energiát 100 % -ig víz és napenergiából, vala-
mint alternatív fűtőanyagok használatából nyerik.
A Bewital gyár a felelősségteljesen előállított alapanyagokat 

olyan, általában kis cégektől szerzi be, amelyek megfelelnek a 
takarmányozási törvény szigorú előírásainak.

A BELCANDO® szárazeledelekre jellemző az értékes, magas 
állati fehérje tartalom. Valamennyi fehérjeforrás kizárólag em-
beri fogyasztásra is alkalmasnak talált állatokból származik. 

A BELCANDO® tápok szóját nem tartalmaznak. A kutyák első-
sorban húsevők, de szükségük van megfelelően feltárt állapot-

ban, jól emészthető, növé-
nyi eredetű szénhidrátokra 
és értékes zsírokra is. 

Speciális nyersanyagok, 
amelyek különlegessé teszik 
a BELCANDO®-t és hosszú 
távon hozzájárulnak a kutya jó közérzetéhez és vitalitásához: a 
szőlőmagliszt, az azték a zsályamag, a zabkorpa, a szentjános-
kenyér, a sörélesztő,a  lenmag,a  moháve jukka, a gyógynövé-
nyek( csalánlevél, encián gyökér, fagyöngy, cickafarkfű, ezerjófű, 
kamilla, kömény, stb.). 

A ProVital-lal kiegészített BELCANDO® kutyaeledelek  ter-
mészetes módon erősíti az immunrendszert , a ProAgil pedig a 
csontok-, ízületek egészséges fejlődését támogatja.

Gabonamentes táplálék az arra érzékeny kutyusoknak!
A száraz tápokon kívül igen magas minőségű 60-70 százalék 

hús tatalmú prémium konzerveket is kínálunk.
Bővebb felvilágosítás és árusítás: 

Kutyatár Állateledel bolt – Állatkórház udvar
3300 Eger Szövetkezet u. 4.

Már Egerben is!
Hétfő, szerda, szombat 10-től 17 óráig

DÁNIEL
tisztánlátó spirituális gyógyító

•  minden területre kiható gyors gyógyulás, kezelések gyógyító ener-
giával, quantumenergiával (orvosi kezelések kiegészítéseként)

• Reiki-tanfolyamok folyamatosan
• gyógyító masszázsok
• ingyenes meditáció

Információ, időpont-egyeztetés: (20) 338 7468
santadanielreikimester@gmail.com

EZOVILÁG

A SEGÍTŐ SZEM

KöVINISEERA® Magyar 
Szőlőmag Mikro-őrlemény 
étrend-kiegészítő

Megfigyelhetjük, hogy a szőlőfürtök és a bogyókban lévő 
magok szív formájúak! Elődeink ezért is feltételezték, hogy a 
szőlő segít a szív- és érrendszeri, egyéb daganatos betegségek 
leküzdésében. A 2009-ben az amerikai rákkutatás szaklap-
jában megjelent tudományos cikkben, a szőlőmagban talált 
sajátos anyagokról klinikailag kimutatták, hogy a leukémiás 
sejtek 76%-át 24 órán belül elpusztították. Azonban a kutatók 
és az orvosok szerint a rákellenes gyógyszer kifejlesztéséig 
még hosszú az út! Számos kutatás említi a mell-, prosztata-, 
bőr-, és emésztőrendszeri daganatos betegségeknél tapasz-
talt jótékony hatást. 2003-ban az első magyar kisüzemi hi-
degen sajtolt szőlőmag-étolaj kinyerése után megkezdtük a 
szőlőmag liszt előállítására irányuló kísérleteket.

A különleges szuperőrlő berendezéssel a nagyon kemény 
szőlőmag rendkívüli finomságú hidegőrlésű őrleménye, szeny-
nyeződésektől mentes kiváló étrend-kiegészítő. A találmány 
szerinti púder finomságú szőlőmag-őrleményben lévő aktív 
polifenol vegyületek hőállóak, sütésnél sem károsodnak.

A polifenolok táplálkozásunkban a ma legtöbbet em-
legetett természetben előforduló; hatásos antioxidánsok; 
szőlőben, szőlőmagban, gyümölcsökben, zöldségekben, 
gyógynövényekben, ehető-magvakban, gyógy-gombákban, 
teákban, stb. találhatók.  Ezek az élettanilag fontos oligomer-
proantocianidok (OPC-k) és Flavonoidok borelemzési adatok 
alapján a szőlőmagból és héjból csak kis mértékben oldódnak 
ki.

A porított szőlőmag nagyobb mennyiségben tartalmaz 
még rostanyagot, szénhidrátot, fehérjét, esszenciális zsírsa-
vakat, nátrium, kalcium, foszfor, kálium, magnézium, vas, 
mangán, réz, cink, bór, molibdén és egyéb nyomelemeket 
is. Francia kutatások alapján a szőlőmagban a polifenolok ill. 
az OPC-k (vitaminokkal analóg) antioxidáns hatása 18,4-szer 
erősebb, mint az egyébként fontos C vitaminé és ötvenszer 
erősebb az E vitaminnál. 

A szőlőmag mikro-őrlemény ugyan nem helyettesíti a 
kiegyensúlyozott étrendet, az egészséges életmódot és a 
mozgást, de megvédheti a sejteket a szabadgyökök károsító 
hatásaitól.  A mag fogyasztói a betegségekből gyorsabban 

gyógyulnak, fizikai és szellemi teljesítményük az élet minden 
területén növekszik, azaz van esélyük jobban és egészsége-
sebben élni. Fiatalok, sportolók és idősebbek egyfajta dop-
pinghatást feltételeznek. Orvosi adatok szerint a visszér elleni 
gyógyszerek egyik alapanyaga az érfalakat erősítő és rugal-
massá tevő szőlőmag-kivonat, ami egyben segíti a zsírégetést 
(fogyókúra) és enyhén vízhajtó hatású. A növényi polifenolok 
késleltetik az öregedést; „anti-ageing” hatásúak, „a szervezet 
rozsda-gátlójának” is tartják, így fiatalság megőrző hatásúak 
lehetnek, erősíthetik az immunrendszerüket, betegségekkel 
szembeni ellenálló képességet.

Dió Gyógyfűszertár 
Eger, Jókai út 1/A.

(36) 786 817
www.gyogyfuszertar.hu
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MASSZÁZS ÉS TESTKEZELÉSEK! 
Masszőrképzés: svéd-frissítő és 

reflex-talp tanfolyamok Egerben!
www.uraimasszazs.5mp.eu

Stressz és feszültség 
OLDÁSA

Kineziológia, házassági tanács-
adás, kismama relaxáció, online és 
csoportos önbecsülési tréningek.

(06 20) 976 4604
www.kineziologuseger.hu

www.ertekesvagy.hu



Nehéz örökséget vesz magára az az edzői csapat és 
klub, amelyik Egerben úszással foglalkozik. Az elődök 
ugyanis az elmúlt most már több mint 100 évben elké-
nyeztettek bennünket: a mérce mindig igen magasan 
volt, van és lesz is. Persze, az is előfordul, hogy nem 
jönnek az eredmények. Szükség van egyébként ered-
ményekre? Versenyeztetni kell a gyerekeket és a felnőt-
teket? A válasz általában: „Igen”; Egerben meg: „Ez csak 
természetes!” Másként hogyan lehet lemérni, hogy ki 
a jobb, vagy ki a legjobb? Lehet nagy tömegeket az 
úszásba, mint rekreációs tevékenységbe bevonni, de 
minél többen tudnak úszni, annál többen érhetnek el 
jó eredményeket a versenysportban is.

A 2007-es év egri versenyeredményei (lásd: táb-
lázat) már nem csak a Magyar Úszó Szövetség ve-
zetőit keserítették el, hanem a város sportéletében 
tevékenykedőket is. A 2007–2011-es időszakban két 
– kifejezetten úszással és versenyeztetéssel foglalkozó 
– úszó klub működött a városban: a régi egri úszóha-
gyományokat folytató Eger Városi Úszó Klub (EVUK) és 
a gyógyúszás mellett a legkisebbek versenyeztetését 
és úszásoktatását felvállaló Integra Agria SE. Utóbbi 
egyesület utánpótlásnevelő munkája 2009-től már az 
érmek és helyezések formájában is jelentkezett a Delfin 
bajnokságban, majd az évek során egyre feljebb léptek 
a tehetségek. 

Közben új úszó klub alakult. Az akkori hírek erről így 
tudósítottak:

„2011. augusztus 18-tól már csak egy egyesület, az 
Egri Úszó Klub (EUK) fogja össze a városban az úszással 
kapcsolatos minden tevékenységet az oktatástól a ver-
senyeztetésig. Az új úszó klub alapítói az Eger Városi Úszó 
Klub és az Integra Agria bázisára építenek. Az új veze-
tőedző – a korábban Egerben versenyző – Kovács Ottó 
lett. Az elmúlt években visszaesés volt tapasztalható a 
nagy hagyományokkal rendelkező egri úszósportban. A 
korosztályos bajnokságokban csak a legkisebbeknél, a 
gyermekeknél voltak döntős és érmes helyezéseink. A 
két egri klubnak köszönhetően megosztott volt a városi 
úszótársadalom. Ezen szeretne a város és az újonnan 
alakult klub vezetősége változtatni. A többség erősza-

Eger és az úszás
Így indult...

Egri Úszó Klub
Alapítva: 2011. augusztus 18.

Elnökség: Lugosi Dénes – elnök, Rázsi Botond, Kovács Géza, 
Szarvák Zsolt, Lőrincz József, dr. Bíró Melinda, Kripkó Zoltán, Baj-
zát Rafael, Kovács Ottó, dr. Turcsányi Dániel. Tiszteletbeli tagok: dr. 
Ringelhann György, Biros Péter, Flaskay Mihály, dr. Bánhidy Péter, 
Katona József. Vezetőedző: Kovács Ottó. Főállású edzők: Erdélyi 
Annamária, Erdélyi Krisztina, Pohl Anette, Patkó Katalin, Rostás And-
rea, Sallai Bea. Mellékállású edzők: Barta Monika és Lázár Rita.

kos összevonásnak érzi ezt a megoldást, de az alapítók 
ebben az új úszó klubban egységes szemléletet kíván-
nak megvalósítani, a régi sérelmekkel nem kívánnak 
foglalkozni. Az a cél, hogy minden területen rendezett, 
tiszta, átlátható viszonyokat teremtsünk, szakmailag 
pedig egységes munkát végezzenek az úszók. Egyelőre 
hat főállású és két mellékállású tréner segíti az újonnan 
kinevezett vezetőedző, a 80-as években Egerben ver-
senyző Kovács Ottó munkáját, de nem ez lesz a végső 
felállás. Egy biztos, a város vezetése és a Magyar Úszó 
Szövetség – élén a szövetségi kapitány Kiss Lászlóval 
– is egyetértett abban, hogy egy városban egy úszó 
klub tud eredményes munkát végezni, amihez minden 
segítséget megadnak.”

A terveket az eredmények minősítik! Bár az idei fel-
nőtt rövidpályás OB még hátra van, az EUK sportolói 
az utóbbi évek magasan a legjobb szereplésén vannak 
túl. Az egriek a Delfin, a Gyermek, a Serdülő, az Ifjúsági 
és Felnőtt Országos Bajnokságokon 19 érmet, köztük 7 
aranyat, 4 ezüstöt és 8 bronzérmet nyertek és összesen 
42 alkalommal úsztak döntőben a lányok és a fiúk (lásd: 
2013-as eredmények ). Nem hiába használjuk a „lányok 
és a fiúk” szavakat, hiszen a korosztályos piramis csúcsán 
most a serdülő úszók vannak. Ők és a gyermek korcsoport 
legjobbjai szállították idén az érmek és helyezések zömét. 

Az érmek száma és minősége mellett az időeredmények, 
vagyis a ranglistás helyezések is sokat elárulnak egy-egy 
versenyzőről, vagy éppen klubról. Az Egri Úszó Klub ver-
senyzői közül tízen kerültek be az első ötven közé. Szeivolt 
Melinda és Szilvási Gréta kiemelkedően teljesített, hiszen 
ők még az első tízbe is bekerültek.

Egyéniben a szombathelyi Delfin bajnokságon Ko-
vács Gréta szerzett bronzérmet 100 méter mellen. E 
mellett még öt számban indult. Itt 60 egyesületből a 
11. helyen zártak az egriek.

A miskolci Gyermek OB egri szempontból legered-
ményesebb versenyzője Holló Balázs volt egyéniben 1 
arany-, 2 ezüst- és 2 bronzéremmel, de az időeredmé-
nyei is biztatóak voltak.

A Serdülő OB-t végre, Egerben rendezték, ahol a 
hazai versenyzők igen csak kitettek magukért. Előzőleg 
azonban Szilvási Grétának szurkolhattunk, aki a hollan-
diai Utrechtben, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon 
(EYOF) a 200 méteres vegyesúszást egyéni, és felnőtt 
városi csúccsal (2:19,32) nyerte, vagyis olimpiai bajnok 
lett. Világversenyen utoljára a 2005-ös Ifjúsági Euró-
pa-bajnokságon játszották el a magyar himnuszt egri 
úszónak! Gréta aztán itthon is megmutatta, hogy miért 
került be a válogatottba. A serdülő OB-n természetesen 
nyerte a 200 vegyest sőt, a 400 vegyest is, a 100 pillan-
gón pedig megszorította a győztest, ott második lett. A 
magyarok 200 vegyesen idén igen csak jól teljesítettek: 
Hosszú Katinka világbajnok, Sebestyén Dalma ifjúsági 
Európa-bajnok, míg Szilvási Gréta ifjúsági olimpiai baj-
nok lett ebben a számban.

Szilvási mellett Szeivolt Melinda halmozta még az 
aranyérmeket. Ő a mellúszó számokban (100, 200 m) 
nem talált legyőzőre.

Régen magától értetődő volt, hogy az úszók vízilab-
dáznak is, aztán pedig a vízilabdázók sokszor kisegítet-
ték az úszókat is. Erre láthattunk jó példát Vályi Vandá-
tól, akinek a vízilabda a fő sportága, de úszásban sem 
rossz sőt, kifejezetten jó, hiszen 50 gyorson senki sem 
volt nála gyorsabb. 

Az aranyérmes versenyzőkön kívül ott vannak a 
többiek is – lásd a posztert –, akik egyéniben és vál-
tóban ilyen szép eredményeket értek el.

(Folytatás a 18. oldalon)

2013. évi országos bajnoki érmesek
Arany
200 m mell – Holló Balázs (14 éves)
200 m vegyes – Szilvási Gréta (14)
400 m vegyes – Szilvási Gréta
100 m mell – Szeivolt Melinda (13)
200 m mell – Szeivolt Melinda
50 gyors – Vályi Vanda (14) 
4x100 m serdülő lány vegyesváltó – Rompos 
Dóra, Szeivolt Melinda, Szilvási Gréta, Vályi Vanda

Ezüst
100 m mell – Holló Balázs
200 m vegyes – Holló Balázs
200 m mell – Kripkó Ádám (14)
100 m pillangó – Szilvási Gréta

Bronz
100 m pillangó – Holló Balázs
100 m gyors – Holló Balázs
100 m gyors – Vályi Vanda
100 m mell – Kovács Gréta (10)
4x100 m gyermek fiú vegyesváltó – Babús Ben-
jamin, Kripkó Ádám, Holló Balázs, Melegh Milán
4x100 m gyermek lány vegyesváltó – Erdélyi 
Virág, Balázs Dóra, Cseke Petra, Szabó Zsanett
4x100 m serdülő lány gyorsváltó – Szilvási Gré-
ta, Cseke Petra, Szeivolt Melinda, Vályi Vanda
4x200 m serdülő lány gyorsváltó – Szilvási Gréta, 
Nagy Natália, Szeivolt Melinda, Vályi Vanda

Egri Rege
2013. szeptember 21-én, Eger Ünnepén, az Egri Városszépítő Egyesület sátrában bemu-
tatták a www.egrirege.hu weblapot az érdeklődőknek.

Következő programunk: Bemutató isko-
lásoknak
2013. október és november végén a webla-
pot az általános iskolásoknak (felső tagozat) 
és a középiskolásoknak mutatjuk be

A diákok mindkét rendezvényen a we-
boldal tartalmából összeállított kvízt tölt-
hetnek ki, amelynek eredményéből kiderül, 
mennyire ismerik a fiatalok városunkat.

A hibátlanul válaszoló diákok között 3-3 
db táblagépet sorsolunk ki. 

A programon, melynek az Eszterházy 

Károly Főiskola kápolnája ad otthont, min-
den iskola limitált létszámmal vehet részt, 
külön meghívó alapján. 

Ilyen volt – ilyen lett:
Folyamatosan bővül a weboldal fotógalé-
riája is. Ebben helyet kapnak a belváros 
rekonstrukciós programjában megújult vá-
rosrészek múlt-és jelenkori képei is, 

Az oldal látogatói is küldhetnek régi és új 
fotókat a kepkuldes@egrirege.hu címre.

Formálja Ön is a weboldalt!

Rossz szomszédság – török átok…
Mindannyiunk környezetében akadnak olyanok, akik megkeserítik és elviselhetetlenné teszik a jószomszédi viszonyt. Kü-

lönösen jellemző ez a társasházi együttélésekre főleg, ha több generáció él együtt. Körbejártam a témát, Burgermeister Edit 
társasház-kezelési üzletágvezető és dr. Nagy Krisztián egyéni ügyvéd voltak ebben segítségemre.

B. Edit: – A BEKSZ-Házgazda Kft. 203 tárasház ke-
zelését végzi. Több mint 15 000 ember problémáját kell 
megoldanunk. A szomszédjogi kérdések hangsúlyozot-
tan jelen vannak.

Nagyon üdvözöltük a közösségellenes magatartásról 
szóló önkormányzati rendeletet, ahol ezeket is szabá-
lyozták, de sajnos személyiség jogokra való hivatkozás-
sal ezt visszavonták, így ezzel már nem élhetünk.

Amennyiben a lakhatás nyugalmát zavaró tevékeny-
séget tapasztalnak a lakók, akkor ne hozzánk, mint kö-
zös képviselőhöz forduljanak, hanem a jegyzőhöz, aki 
birtokvédelmi eljárást indít a vétkes ellen.

– Mit jelent a birtokvédelem?
Dr. N. Krisztián: – A birtokvédelemnek az a cél-

ja, hogy megakadályozza a mindenkori birtokállapot 
jogalap nélkül történő megváltoztatását vagy megza-
varását.

A magyar polgári jog e cél elérésére kétféle lehető-
séget kínál. Egyfelől lehetővé teszi, hogy a birtokhábo-
rítást a birtokos – a birtok megvédéséhez szükséges 
mértékben – önhatalommal akadályozza meg, illető-
leg a már elkövetett birtokháborítás következményeit 
önhatalommal hárítsa el. Másfelől lehetősége van 
a birtokosnak az állam által nyújtott birtokvédelem 
igénybevételére is. Ezen belül a birtokvédelem szintén 
kétféle úton lehetséges. Az egyik lehetőség a birtoklás 
puszta tényén alapuló birtokvédelem, amely a birtok-
vita rendezése során eltekint a birtokláshoz való jog 
vizsgálatától. Ebben az esetben a sérelmet szenvedett 
fél a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtok-
állapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. 
Az állam által nyújtott birtokvédelem másik formája 
a birtokláshoz való jogra alapítható birtokvédelem. 

Ebben az esetben a sérelmet szenvedő birtokos közvet-
lenül a bírósághoz fordulhat.

– Melyek az alapvető feltételei egy társasház 
alapításának?

Dr. N. Krisztián: – Társasházat fennálló vagy felépí-
tendő épületre lehet alapítani, ha abban legalább két, 
külön tulajdonként bejegyezhető lakás, illetőleg nem 
lakás céljára szolgáló helyiség van vagy alakítható ki. 
A társasházat az ingatlan valamennyi tulajdonostársa 
vagy az ingatlan tulajdonosa, mint egyszemélyi alapí-
tó, alapító okiratban kifejezett alapítási elhatározással 
létesíthet. Az alapításhoz a társasháztulajdonnak az 
ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges. 

– Mi történik akkor, ha egy ingatlan tulaj-
donosai úgy döntenek, hogy nem hoznak létre 
társasházat?

Dr. N. Krisztián: – Ha egy ingatlan több személy 
közös tulajdonában áll, és nem kívánnak társasházat 
létrehozni akkor a tulajdonostársak jogviszonyaira a 
Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó sza-
bályait kell alkalmazni.

B. Edit: – A társasházakban Szervezeti és Működési 
Szabályzat szabályozza a ház működését, a tulajdonos-
társak jogait és kötelezettségeit. Mi készítünk alapító 
okiratokat, illetve aktualizáljuk az SZMSZ-t a törvény 
szerint. Minden fontos együttéléssel kapcsolatos sza-
bályt ebben illetve a házirendben kell rögzíteni. Mielőtt 
lakást vásárol valaki, a földhivatalnál kezdje az informá-
lódást, ahol ingyenes betekintési joga van mindenkinek 
a társasház irataiba. Itt mindent megtudhatnak például 
a közös költség viselésének módjáról. A törvény azt 
mondja, hogy minden tulajdonos a tulajdoni hányad 
arányában fizeti azt, ezt azonban felülírhatja az SZMSZ.

Nagyon sok törvénytelenül működő társasház van, 
melyek nem rendelkeznek SZMSZ-szel, illetve nem 
kerül sor május 31-ig a társasház beszámolójának 
megtárgyalására és a következő évi terv elfogadására. 
Törekedni kellene minden társasháznak a jogszerű mű-
ködésre!

– Milyen tipikus gondokkal keresik fel Önö-
ket?

B. Edit: – Többnyire szomszédjogi kérdésekkel, 
például az ebtartással kapcsolatosan, melynek sza-
bályozására van kormány- és önkormányzati rendelet 
is. Az is szabályozott, hogy mekkora területen milyen 
méretű állatot, illetve milyen feltételekkel lehet tarta-
ni. A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy 
a lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét az ne 
zavarja. 

Egyre nagyobb probléma a hátralékosok kérdése. A 
törvényi lehetőségekkel élve először egyenlegértesítőt 
küldünk, utána fizetési felszólítást, majd egy fizetési 
meghagyásos eljárás következik a sorban, amit a köz-
jegyző indít. A sort a végrehajtó zárja.

Tudomásul kell vennie mindenkinek, aki társasház-
ban lakik, hogy alkalmazkodni kell egymáshoz! Ha a 
kisgyerek visong, nevet, zajong, vagy a szomszéd néni 
hangosabban nézi a tv-t, az mind-mind az együttélés 
része és ezt intelligensen kell kezelni. Ha a szomszéd-
jogi kérdéseket nem tudják egymás között tisztázni, 
jöhetnek a polgári peres eljárások. 

Tapasztalatból mondom, hogy az elmúlt 1-2 évben 
borzalmasan intoleránsak lettek egymással az emberek. 
Ennek hátterében sokféle ok lehet, de gyakran olyan stí-
lust is megengednek maguknak, amit nem tűr a nyomda-
festék. Kovácsné Somogyi Mónika

Az erő velünk 
van!
Több magyar világcsúcs született az egri erőemelő és 

fekvenyomó világbajnokság hat napja alatt. A nemzetközi szövet-
ség meg volt elégedve a vb szervezésével. Azt szeretnék, ha 2017-
ben ismét Eger lenne a házigazda.

Két éve, a GPC világszervezet egri fekvenyomó és erőemelő Eu-
rópa-bajnokságát követően hallhattunk először arról, hogy 2013-
ban akár a világbajnokság is itt lehet Egerben. Azóta ez már meg 
is valósult. Hétfőtől szombatig 30 ország legjobbjai, több mint 700 
versenyző vett részt a  Global Powerlifting Committee egri világ-
bajnokságán. A hét közben többször is beszámoltunk az eredmé-
nyekről. A magyarok, ezen belül a Heves megyeiek kiemelkedően 
jól szerepeltek.

A világbajnokság hat napja alatt a versenyzőkkel és a kísérőkkel 
együtt 1500-2000 ember látogatott el Egerbe.
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Egri Úszó Klub 2013
Első sor (balról jobbra): Kopka Noémi, Balázs Dóra, Kormos Gergely, Szabó Zsanett, Kovács Gréta, Kovács Kristóf. Középső sor (balról jobbra): Kripkó Ádám, 
Nagy Natália, Cseke Petra, Szilvási Gréta, Erdélyi Virág, Holló Balázs, Babús Benjamin. Hátsó sor (balról jobbra): Pető Dorottya, Kovács Eszter, Krizsán Péter, 
Kovács Ottó vezetőedző, Sinka Róbert, Kripkó Zoltán kommunikációs vezető, Sallai Bea edző, Pohl Anette utánpótlás vezető. Hiányzók: Kovács Micski Márton, 
Melegh Milán, Szeivolt Melinda, Rompos Dóra, Vályi Vanda, Patkó Kata edző, Rostás Andrea edző, Tunyogi Zsófia technikai vezető. www.eukse.hu
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Eger és az úszás
2007 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pontszerző helyek száma

felnőtt – – – – – – – 2 2
ifjúsági – – – – – – 4 – 4
serdülő – – – 1 – – 1 2 4

gyermek – – – – – – – – 0
cápa – – – – – – – – 0
delfin – – – – – – – 1 1
béka – – – – – – – 1 1

Összesen: 0 0 0 1 0 0 5 6 12

2013 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pontszerző helyek száma
felnőtt – – – – – 2 – – 2
ifjúsági – – – – – 2 2 – 4
serdülő 6 1 3 – 2 – – – 12

gyermek 1 3 4 2 3 3 1 1 18
delfin – – 1 1 1 2 – 1 6
béka nem rendezte meg a MÚSZ

Összesen: 7 4 8 3 6 9 3 2 42

Másban is mérhető ez az eredményesség. Az Egri 
Úszó Klub a hazai úszó egyesületek ranglistáján a kü-
lönböző Országos Bajnokságokon elért eredmények 
alapján jelenleg a 11. helyen áll. Az itt folyó munkát 
úgy is elismeri a Magyar Úszó Szövetség, hogy Eger a 
hét régiós központ egyike lett, ami az erkölcsi mellett 
pénzügyi elismeréssel is jár. Erről a napokban a klub 
is beszámolt.

„A legjobb 12 évesek és annál fiatalabb (aranyjel-
vényes) úszók tehetséggondozására 113 millió forint 
jut. A MÚSZ statisztikája alapján, az egyesületek 
rangsorában igen előkelő, a negyedik helyen áll az 
egri utánpótlás, így joggal bizakodhatunk, hogy az 
egriek pályázatát pozitívan bírálják el, így eredmé-
nyeinkhez méltó támogatás jut városunkba.  

A regionális utánpótlás-nevelő programokra, 
edzőtáborokra 185 milliót fordíthat a szövetség. A 

legtehetségesebb fiatalokat – már 11-12 éves kortól 
– rendszeres edzőtáborokban pallérozzák a régió köz-
pontokban. Egerben, Győrben, Székesfehérváron, Ka-
posváron, Hódmezővásárhelyen, Debrecenben, illetve 
Budapesten régióvezetők felügyeletével rendezik majd 
a táborokat, akiknek a régió vezetése mellett a hozzá-
juk tartozó egyesületekben zajló szakmai munkáért is 
felelősek lesznek. Egerben ez a feladat, Kovács Ottóra, 
az Egri Úszó Klub vezetőedzőjére hárul.

Az elképzelés szerint a 11-12 éveseknek havonta 
technikai edzéseket tartanak a regionális közpon-
tokban, ahol esetenként egy-egy ilyen összetartáson 
részt vesznek majd a kicsik példaképei, Hosszú Katin-
ka, Gyurta Dániel, Cseh László és a többi válogatott 
úszó is. Tizenhárom-tizennégy éves kortól a legjobbak 
tudását már háromszor egyhetes edzőtáborokban kí-
vánják fejleszteni.”

A legfrissebb hírek szerint a Héraklész Bajnok prog-
ram október 28-tól november 9-ig tartó egri táborá-
ba Holló Balázs, Cseke Petra és Szeivolt Melinda, míg 
az ifjúsági válogatott november 17-től 30-ig tartó 
balatonfűzfői edzőtáborába az ifjúsági olimpiai baj-
nok Szilvási Gréta, valamint Szeivolt Melinda kapott 
meghívót.

Nemrég beszéltem egy az egri vizes sportokat is fi-
gyelemmel kísérő szurkolóval. Ő csak annyit mondott, 
hogy „végre, valami megmozdult már az úszóknál is!” 
Igen, ezek már a kellemesebb problémák, amikor egy 
versenyzőt két táborba is várnak és öten vannak benne 
a korosztályos válogatott keretben. Néhány éve még 
messze voltunk ettől, de az edzői stáb – Rostás Andrea, 
Sallai Bea, Pohl Anette, Patkó Katalin, Kovács Ottó –, a 
gyerekek és a szülők összefogása most már kézzel fogha-
tó eredményeket produkált. Turay Z.

Az Egri Úszó Klub edzői: Rostás Andrea, Sallai Bea, Kovács Ottó, Patkó Katalin, Pohl Anette Vályi Vanda Szeivolt Melinda (fent), Szilvási Gréta (lent)

www.eukse.hu
Telekom üzlet
Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
Nyitva tartás: H-P.: 08:30-17:00, SZO.: 08:30-12:00
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Nemzetközi 
szimpózium

Bemutakozás
Bródy 150 – Bródy Sándor (1863–1924) 
munkásságát bemutató kiállítás

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár emlékkiállítással emlékezett 
meg névadójáról, Eger szülöttéről, Bródy Sándor íróról, születésének 150. 
évfordulóján. 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, Alexander Brodynak, az író 
unokájának támogató közreműködésével, és a Kaláka Fesztivál, a Dobó 
István Vármúzeum, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet va-
lamint a Petőfi Irodalmi Múzeum szakmai együttműködésében megvaló-
sult Bródy 150 című vándorkiállítást először Egerben láthatta a közönség, 
„Születtem Egerben, amire büszke vagyok” címmel.

A tárlat anyaga Bródy Sándor életútját és munkásságát mutatja be, 
így a tervezett kiállítási helyszíneket ehhez kapcsolódóan terveztük meg. 
Az egri bemutatkozás után Kolozsvárra, a Bródy Sándor életében nagy 
jelentőséggel bíró városba utazott a kiállítás. Itt a Kolozsvári Magyar 
Napok rendezvénysorozatában kapott helyet, s örvendeztette meg a 
látogatókat.

A további helyszínek: 
Debrecen – Méliusz Juhász Péter Könyvtár, (november–december)
Gyula – Gyulai Várszínház, (január–február)
Budapest – Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (március–

április).
Szeptemberben az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a Nemzeti 

Színházban állíthattuk ki a tárlatot, az Országos Színháztörténeti Múze-
um és Intézet által összeállított anyaggal együtt.

A kiállítást Balatoni Mónika, a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszté-
rium társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára nyitotta meg, 2013. 
szeptember 21-én, a Magyar Dráma Napján, a Nemzeti Színház nyílt 
napján, s egy hónapig tekintheti meg a színházlátogató közönség.

Oroszi Katalin

A tudomány és a technika kulisz-
szái mögé pillanthattak be az érdeklő-
dők Egerben a Kutatók Éjszakáján. Az 
Eszterházy Károly Főiskola szakemberei 
látványos műszaki, csillagászati és fizikai 
előadásokon mutatták be az univerzum 
titkait. Idén először az összes kar csatla-
kozott az eseményhez.

A Líceum Varázstornya volt az egyik 
legnépszerűbb helyszín. Az érdeklődők 
planetáriumi előadásokon utazhatták 
be a naprendszert, és különleges fizi-
kai kísérleteket is láthattak. A gyerekek 

korszerű műszaki-ipari  fejlesztéseket is 
kipróbálhattak.

A teraszról Eger fényeiben gyönyör-
ködhettek a látogatók, és nagy volt az ér-
deklődés a csillagászati távcsöveknél is.

Idén először az összes kar csatlakozott 
az Eszterházy Károly Főiskola rendezvé-
nyéhez. 

Dr. Liptai Kálmán rektor elmondta: 
a Kutatók Éjszakája azért is fontos ese-
mény, mert átélhetővé teszi, élménnyé 
varázsolja a tudomány és a technika 
csodáit.  Az  esemény  lézershow-val  és 
koncertekkel zárult.  

Kutatók éjszakája

Eger közlekedéséről kérdőívet állított 
össze az Életminőségért Alapítvány, az-
zal a céllal, hogy a „közlekedő többség” 
véleményét, akaratát megismerjék. A 
válaszok figyelembevételével civil és 
szakmai szervezetek közreműködésével 
alakítják ki Eger közlekedési koncepci-
óját. 10 tagú szakértői munkacsoport 
állította össze a 25 kérdést. Ezek a szol-
gáltatások színvonalával, a fejlesztések 

lehetséges irányaival kapcsolatosan ké-
rik a válaszadók álláspontját.

A kérdőívet nyomtatott formában 
számos helyre eljuttatták, október 15-ig 
várják az Alapítvány címére a kitöltött 
íveket: Életminőségért Alapítvány  3300 
Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.

Lehetőség van arra is, hogy on-line 
adjanak válaszokat az érdeklődők, az 
egerkozlekedes.eck.hu oldalon.

Közlekedésfejlesztés

ÖN JÓL HALL, DE ROSSZUL ÉRTI A BESZÉDET?
Résztvev ket keresünk az Országos Hallástanulmány folytatásához!

A legkorszer bb, szinte láthatatlan hallóké-
szülékek jobban érthet vé teszik a beszédet, 
csillapítják a háttérzajokat, ezzel számottev en 
javítva a megértést, társaságban és családi kör-
ben is. Ezek az eszközök ugyanis már önmaguktól 
képesek a beszélget partnerre fókuszálni. 

A tavalyi felmérésb l kiderült, hogy az érin-
tettek többsége úgy véli, az  hallása teljesen 
megfelel , és a hibát inkább a környezetében 
kell keresni. Az elvégzett m szeres vizsgála-

Bizonyára sokaknak ismer s a felhívás, hi-
szen 2012-ben már találkozhattak a Pannon 
Halláscentrumok és a Honvéd Kórház osz-
tályvezet  f orvosa, Dr. Helfferich Frigyes 
közös kezdeményezésével. 

A beszéd megértésének nehézsége továbbra is 
számos embernek jelent napi szint  kihívást, 
annak ellenére, hogy hallását még megfele-
l nek értékeli. A kellemetlen visszakérdezgetés 
és a meger ltet   gyelem miatt háttérbe 
szorul a társasági élet, a csoportos kommu-
nikáció. Bár az érintettek úgy vélik, megfe-
lel en hallanak mégis környezetüket egyre 
rosszabbul képesek megérteni, f leg társa-
ságban vagy háttérzaj esetén. Gyakran merül 
fel a kérdés: A hallásom vagy a környezetem 
a hibás? 

Sokan nem tudják, hogy a fenti probléma a fül-
ben található érzékel sejtek károsodása miatt 
is kialakulhat.
A bels fülben olyan sz rsejtek találhatók, 
amelyek a halk hangok feler sítésére szol-
gálnak. Amennyiben ezek sérülnek, bizonyos 
hangokat a fül már nem lesz képes természetes 
módon érzékelni. Ez az állapot számtalan kel-
lemetlenséget eredményez, melyek kés bb 
pszichés betegségekhez vagy akár teljes 
elszigetel déshez is vezethetnek. 

Dr. Helfferich Frigyes f orvos szerint a reha-
bilitáció szempontjából kiemelt fontossággal 
bír a hallásromlás id ben történ  felismerése. 

toknak és a szakemberekkel történ  konzultáci-
óknak köszönhet en a páciensek nagy része felis-
merte, hogy sürg s megoldásra lenne szüksége. 
Ez a program a kell  nyitottsággal rendelke-
z knek hozott igazi eredményt. A pontosan 
diagnosztizált hallásproblémáknak valamint 
a megfelel  rehabilitációnak köszönhet en 
megközelít leg 1000 embernek vált újra köny-
nyebbé az élete, miután visszakapta az egyik 
legfontosabb érzékszervét: a fülét, és vele 
együtt a hallását is. 

Az aktuális hallástanulmány célja, hogy megvizs-
gáljuk a legmodernebb technológiával rendelkez , 
miniatürizált kommunikációs eszközök hatását, a 
hallás és a beszédértés javítására vonatkozóan. 
Els sorban olyan résztvev ket keresünk, akik 
már érzik a hallásuk változását, akiknek a kör-
nyezete már többször jelezte, hogy gyakran kér-
deznek vissza vagy értenek félre szavakat, illetve 
akik túl hangosan hallgatják a televíziót, a rádiót.
Országszerte várjuk azon személyek jelentkezését, 
akik néhány napig kötelezettségmentesen, 
saját környezetükben tesztelnék a legújabb 
hallásrendszereket.

Ingyenesen hívható:

www.pannonhallas.hu
06 80/20-44-89

Dr. Hel  erich Frigyes PhD
fül-orr-gégész és audiológus f orvos

MH Honvédkórház

* A cikkben szereplő tájékoztatás nem teljes körű.

Újabb 3000 résztvev  jelentkezését 
várjuk az Országos Hallástanulmány 
folytatásához!

ÚJ RENAULT FLUENCE MÁR 2 990 000 Ft-tól

KLÍMA, CD/MP3-RÁDIÓ USB-VEL, 530 L CSOMAGTÉR

„MIÉRT NEM PRÓBÁLJA KI?”
ENGEDJEN AZ ÚJ RENAULT DESIGN ÉS A VILÁGBAJNOK MOTOROK CSÁBÍTÁSÁNAK!

A feltüntetett kezdőár és az ajánlat 2013. szeptember 1-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig, kizárólag a Renault Crédit Prémium pénzügyi lízingkonstrukcióval megrendelt gépjárművek esetén 
érvényes. A Renault Crédit Prémium fi nanszírozási ajánlat, változó kamatozású, forint alapú konstrukció, minimum önerő 23%, maximális futamidő 84 hónap, mely egyedi hitelképesség vizsgálat 
függvényében érvényes. A THM értéke (13,35%-40,44%) nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A Renault Crédit fi nanszírozást az Unicredit Leasing Zrt. biztosítja. Árfolyam: 297,75 HUF/EUR 
(2013.08.27.). A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. *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. A feltüntetett ár tartalmazza a regisztrációs adót és az áfát. Fluence 
vegyes fogyasztás l/100 km: 4,4 – 6,8; CO2-kibocsátás g/km: 114 – 155. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések 
eredményei. A képen látható autó illusztráció! Jelen tájékoztatás nem teljeskörű, és nem minősül ajánlattételnek, részletek márkakereskedésünkben!

www.renaulteger.hu
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Összefogás egy 
kollégáért
Növendékek és kollégák fellépésével jótékonysági 

koncertet szervezett az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola. 
A befolyt összeget az intézmény egyik földszinti ter-
mének  hangszigetelésére fordítják. A beruházással 
egy egészségügyi problémával küzdő pedagógus mun-
kakörülményein szeretnének javítani.  

Nagyon fontos a cél, komoly az összefogás – mondta Barczi-Bennett 
Edina, az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola igazgatója az intézményben szer-
vezett jótékonysági esten. Az iskola minden évben szervez jótékonysági 
estet, most azonban egyik kollégájuknak szeretnének segíteni. A köny-
nyebb megközelítés miatt a földszinten alakítanának ki számára egy tan-
termet, de olyan hangszeren oktat, ami zavarná a többi helységben folyó 
munkát, így a  tantermet hangszigetelni kell. 

Az esten kollégák, növendékek álltak produkciójukkal a cél mellé, de 
fellépett például Szokolay Ádám, a Zeneakadémia ifjú tehetsége, aki 
visszatérő előadója a Zeneiskolának.

A zene világnapjához is kapcsolódó jótékonysági esten több mint 110 
ezer forint gyűlt össze.

Az Eszterházy Károly Főiskolán megtar-
tott I. Nemzetközi Hell Miksa Szimpózium 
egy norvég kutató, Per Pippin Aspaas elő-
adásával kezdődött, aki az első angol nyel-
vű tanulmányt  írta Hell Miksa életéről. A 
norvég kötődés még Hell Miksa idejéből 
származik: a Líceum csillagásztornyának 
tervezője Sajnovics Jánossal Norvégiában 
figyelte meg az 1769-ben a Vénusz-átvo-
nulást, de a tudományos kutatások mel-
lett más  megfigyeléseket is végzett.

Hell Miksa munkássága nyomán a 
szimpózium ötvözte a tudományt és a 
művészetet: előadás hangzott el a digi-

tális kultúráról, majd Intuíció címmel a 
művészet és tudomány közötti átjárható-
ságról nyílt kiállítása egy portugál képző-
művésznek.

A szimpóziumot az Alkalmazható 
természettudományok oktatása a Tudás-
alapú Társadalomban címmel kiírt uniós 
pályázaton belül szervezte meg a főiskola. 

Dr. Kovács Emőd hozzátette: ennek 
a fejlődésnek köszönhető az is, hogy 
felvették a kapcsolatokat  külföldi, pl. 
finn és norvég egyetemekkel, ezért a 
mostani szimpóziumra is onnan érkeztek 
előadók.

Lapunk következő száma 2013. november 8-án 
jelenik meg. Hirdetésfelvétel október 28-ig:  
(06 30) 254 0755 • egrimagazin@mediaeger.hu

www.mediaeger.hu

24



Dankó Pista 
Egerben...
Dankó Pistától sokszor megkérdezték hogyan szerezte ezt, vagy 

azt a nótát? – Tudom is én. Olyan volt, mintha fülembe fütyülné 
valaki, aztán eljátszottam hegedűn.

Az Ezüstidő Szabadidős Egyesület szervezésében szeptember 
7-én, a Magyar Dal Napja előestéjén, a magyar nóta ezüstkorának 
arany palástú fejedelmére, a 155 éve született és 110 éve elhalá-
lozott Dankó Pistára emlékezett az Uránia Film- és Revüszínház 
közönsége.

Köszöntőjében Gál Judit, a közgyűlés Kulturális és Idegenforgal-
mi bizottságának elnöke a Gárdonyi Emlékév és a Dankó Emlékév 
jelentőségét hangsúlyozta, kiemelte a két szellemi nagyság nóta-
szerzői és baráti kapcsolatát. Az esten közel háromtucat Dankó-nóta 
hangzott el cigányzenés kísérettel, és felidéződtek a nótafa küzdel-
mes életének főbb mozzanatai.

A Magyar Dal Napja előestéjén Dankó Pista gyönyörű magyaros 
hallgatói (Írom a levelem, Búsan szól a kecskeméti, Eltörött a hege-
dűm, Most van a nap lemenőben stb.), ropogós csárdásai (Hallod-e 
rózsám Katika, Egy cica, két cica, Jegenyefán fészket rak stb.) mellett 
más zenei műfajokat is megszólaltattak a jeles szegedi, vécsi, deb-
receni, salgótarjáni, gyöngyöshalászi, s egri előadók. A műsor végén 
Szólt az Isten… (Gárdonyi–Dankó) dallal énekeltette meg a közön-
séget Dudás Anna énekművész, majd „Dankó Pista 155 Egri rosé 
2012” bort Tarsoly József hegybíró kóstoltatta meg a jelenlévőkkel.

Gárdonyi írta 1893-ban „És csöndes éjjeleken, mikor a Tisza vizét 
elborítja az ég fehér csillagokkal, az állad alá veszed azt a hegedűt és 
elhúzod érchúrjain azt a Petőfi versén világgá zendült szép búsongó 
dalodat: Boldogtalan voltam egész életemben csak az vigasztalt, 
hogy meg nem érdemeltem”. Fűrész János

A bőség 
megteremtése 
Zenés est Bagdi Bellával Egerben
A bőségnek sok arca van: az anyagi gazdagság csak az egyik össze-

tevője. A jó egészséget, az erőt, az életkedvet, a kapcsolatok kitelje-
sedését, az érzelmi és lelki kiegyensúlyozottságot, a jó közérzetet és a 
gondolatvilág békéjét is magában foglalja.

Bagdi Bella életmódfejlesztő énekesnő őszi turnéja alkalmából 
Egerbe is ellátogat október 10-én és a bőség megteremtéséről tart a 
jelenlévőknek egy életigenlő, motiváló zenés előadást a Forrás Gyer-
mek és Ifjúsági Házban este 6-tól. www.bagdibella.hu

MOZIMűSOR
AGRIA MOZI

október 3–9. Vakszerencse (20:00) • Majd újra lesz nyár (16:00, 18:00) • Don Jon (16:30, 20:30) • Epizód egy vas-
gyűjtő életéből  (18:30) október 10–16. Diana (17:30) • Iron Sky (16:00, 20:00) • Fogságban (16:30) • Adéle élete, 
1–2. fejezet  (18:30) október 17–23. Mocsok  (18:30) • Időről időre (16:00, 20:30) • Itt a vége (16:30, 19:30) • 
Hajsza a győzelemért (17:30) • Templom a dombon (18:00) október 24–30. Paranoia (16:30, 21:00) • Időről időre 
(18:30) • Itt a vége (20:00) • Gladiátorok gyöngye  (16:00) • Isteni műszak (18:00) október 31. – november 6. 
Last Vegas (17:00, 19:00) • Szupercella (18:00, 20:00) • Gladiátorok gyöngye  (16:00) • Fiatal és gyönyörű (17:30)
IFI MOZI Mozizz féláron minden kedden IFI kedvezménnyel a Cinema Agria Moziban! Ha egri fiatal illetve egri 
diák vagy! A kedvezmény 29 éves korig vehető igénybe. Az Ifi Mozi belépő ára: 595 Ft/fő. október 8. Don 
Jon (16:30) október 15. Iron Sky (16:00) október 22. Időről időre (16:00) október 29. Paranoia 
(16:30) november 5. Last Vegas (17:00)

uRÁNIA MOZI
Októberi akció az Uránia moziban: a 14.00 órás előadásokra egységesen 1000 Ft a mozijegy! október 
3–4 és 6–9. Gravitáció 3D (16:00, 18:00, 20:00) október 5. Gravitáció 3D (14:00, 16:00) Metropolitan 
Opera közvetítés az uránia moziban! október 5. 19.00 óra Csajkovszkij: Anyegin. Várható vetítési 
idő: kb. 4 óra október 10–16. Gravitáció 3D  (16:00, 18:00)  • Démonok között (20:00) október 17. Turbó 
3D (13:45, 15:30) • Paranoia (20:00) október 18–23. Turbó 3D (16:00, 18:00, október 19–20-án 14.00 órakor is!) • 
Paranoia (20:00) október 24–25 és 27–30. Turbó 3D (16:00, október 27-én 14.00 órakor is!) • Szupercella (18:00, 
20:00) október 26. Turbó 3D (14:00) • Szupercella (16:00) Metropolitan Opera közvetítés az uránia 
moziban! Október 26. 19.00 óra Sosztakovics: Az orr. Várható vetítési idő: kb. 2 óra 15 perc október 31. – 
november 6. Derült égből fasírt 2 – A második fogás 16:00, 18:00) • Last Vegas (20:00)

ARANyÉLETKORÚAK MATINÉJA
október 9. Kárpátalja kincsei II. – Nemzetiségi és vallási sokszínűség Előadó: Pelsőczi Valéria nyugdíjas mérnök, 
közgazdász október 16. Köztünk élnek. Szilvás István és meglepetésvendége. október 30. Verdire em-
lékezünk. Előadó: Lévai Zsolt zenetörténész. november 6. Hogy működik a fülünk? Előadó: Kitzbichler Lászlóné 
audiológus szakaszisztens

ILLÉS GyÖRGy TEREM
október 3–9. Hannah Arendt (17:30) október 10–16. Háború császára (17:30) október 
17–23. Isten szolgája: Sándor István – Szalézi vértanú (17:30) október 24–30. Toszkán szépség 
(17:30) október 31. – november 6. Templom a dombon (17:30)

Eredményes félévet zárt 2013-ban is az Egri TISZK
Tekintettel arra, hogy mostanában ke-

vesebbet hallottunk az Egri TISZK-ről, meg-
kértük Takács Zoltán ügyvezető igazgató 
urat, számoljon be arról, hogyan alakult a 
társaság 2013. I. féléves  gazdálkodása.

– Alapvetően meghatározta számunkra a 2013. évet 
az, hogy az év elején végzett pályázati szakmai tevékeny-
ségünk eredményes volt. Februárban elbírálásra kerültek a 
munkaügyi központhoz benyújtott pályázataink, melynek 
eredményeképpen az első negyedév jelentős, ~ 2,4 mFt 
vesztesége ellenére  már azt állíthattuk, hogy a félévre, 
illetve év egészére tervezett külső (pályázati-tanfolyami) 
bevételt elérjük és a társaság eredményes működését 
2013. évben is biztosítjuk. Segítette gazdálkodásunkat 
az a tavalyról áthúzódó, bátonyterenyei külső pályázat is, 
mely az idén októberig folyamatosan tart. Így gazdálko-
dásunkban a félév végére a várt fordulat bekövetkezett. 
Ennek eredményeképpen a nullszaldós üzleti tervet túl-
teljesítve a kft a 2013. I. félévet már számottevő pozitív 
eredménnyel, nyereséggel zárta. Külső tanfolyami-pá-
lyázati bevételeink az I. félév végére az I. negyedévhez 
képest jelentősen nőttek. Így sikeres félév van mögöttünk. 
Megemlítem még, hogy a TISZK összesen 51 szakképesí-
tésre rendelkezik a szakmai vizsgáztatás jogával, ennek 
kapcsán az idei évben is számos külsős megrendelésnek 
tettünk eleget, melynek eredményessége gazdálkodá-
sunkra továbbra is egyértelműen pozitív. Az idei I. félév-
ben társaságunk szervezett és bonyolított le vidéken hat 

szakmai vizsgát, így számottevő vállalkozási bevételeink 
is adódtak, melyek nagyrészt ezen vizsgaszervezési tevé-
kenységből származnak. Itt ragadom meg az alkalmat, 
hogy köszönetet mondjak egyrészt jó munkát végző mun-
katársaimnak, hiszen a nyereséges működés közös munka 
eredménye, másrészt tulajdonosainknak, főképpen Eger 
MJV Önkormányzatának, valamint üzleti partnereink kö-
zül a munkaügyi központnak a korrekt együttműködésért, 
mely nagyban hozzájárult eredményes működésünkhöz! 
Sajnos azonban fentiektől függetlenül tekintettel arra, 
hogy évvégével lejár az ötéves működtetési kötelezettség, 
a jövőbeni, 2014. évi működésükkel kapcsolatban tovább-
ra is sok a bizonytalanság, melyre hamarosan megoldást 
kell találni!

A társaság felnőttképzési szervező-
jét, Somogyiné Tóth Tündét arra kérjük, 
mondjon néhány szót konkrétan is a meg-
valósult felnőttképzésekről, tanfolyamok-
ról! 

– A Munkaügyi Központ által Egerben meghirdetett 
23 pályázatból az Egri TISZK februárban 6 tanfolyam meg-
szervezésének lehetőségét nyerte el. A 2013-ban nyertes 
6 db OKJ-s ÁFSZ-es tanfolyamok/képzések az alábbiak: 
CNC forgácsoló, általános asszisztens, gyógypedagógiai 
asszisztens,  raktáros,  burkoló,  valamint  fitness-wellness 
asszisztens. A fent felsorolt, elnyert szakmai tanfolyamok 
szerencsére az I. félévben elindultak és jelenleg is foly-

nak. Ezen pályázati tanfolyamokból 2013. I. félévben a 
társaságnak jelentős  pályázati bevétele származott. A 
Bátonyterenye Kistérség Önk. Többcélú Társulása közbe-
szerzési pályázata alapján megvalósítás alatti TÁMOP-
5.1.1/B-09 „Felnőtt szakképzés beindítása” tárgyú projekt 
jelenleg is folyik. A 16 hónapos, különböző szakmai és 
munkaerő-piaci képzési szolgáltatás teljesítésére vonat-
kozó pályázat október végéig tart. A Nógrád TISZK-kel 
közös ajánlatot benyújtó társaságunkra hárul a pályázat 
sikeres befejezése, teljesítése, a projektnek az előzetes 
ütemtervek szerinti megvalósítása. Ebből fakadóan a ko-
rábban nem a társaságunk feladatát képező 2 legnagyobb 
óraszámú képzést, a szerkezetlakatos képzést, valamint a 
szociális gondozó és ápoló OKJ-s képzést is az Egri TISZK 
vette át januártól, és zárta le szakmai vizsgákkal bezárólag 
március végén. Ezen projektből 2013. I. félévben a társa-
ságnak valamivel több, mint 19 mFt-os pályázati bevétele 
származott. Jelenleg úgy látjuk, szakmai tevékenységünk 
eredményes, és azon vagyunk, hogy a tanfolyamok a 
szakmai vizsgákkal sikeresen záruljanak. 

Végül Nagy Marianna pénzügyi-gazda-
sági vezetőtől azt kérdezzük, mondjon a 
társaság gazdálkodásáról, annak számai-
ról pár szót! 

Az eredménykimutatás alapján az Egri TISZK Kft.-nek 
2013. I. félévben külső pályázatokból, képzésekből  31.249 
eFt árbevétele származott.  Ez az I. negyedéves árbevétel-
hez képest (7.639 eFt) jelentős növekedést jelent, megha-
ladva az év egészére tervezett ~ 60 mFt időarányos részét. 
Ezen túl a társaság közhasznú bevételei a városi önkor-
mányzat által megállapodás alapján fizetett, működésre 
adott támogatásokból, valamint a Magyar Államkincstár-
tól (MÁK) gyakorlati képzési normatívaként kapott támo-
gatásból adódtak. A kft-nek vállalkozási tevékenységéből 
is voltak bevételei (3.756 eFt), így végül a mérleg szerinti 
eredménye 2.445 eFt-ra adódott. Reméljük, hogy gazdál-
kodásunk számai évvégén is pozitív előjelűek lesznek.

Köszönjük a beszélgetést és a társaság-
nak további eredményes munkát kívá-
nunk! (X)

A kertben…
Lombhullás utáni védelem
Az őszi lemosó kezeléssel a gombák áttelelő 

szaporítóképleteit pusztíthatjuk el, ezáltal mér-
sékelhetjük a jövő évi fertőzés mértékét. A tafrina 
(levélfodrosodás) az őszibarackosokban okoz 
minden évben gondot, főleg, ha fakadás idején 
magas a páratartalom és alacsony a hőmérséklet.  
A gomba nemcsak a lehullott levelekkel telel át, 
hanem a fák kérgein, ágain, hajtásain évekig fer-
tőzőképes marad. Ezért a lombhullás utáni idő-
szakban réztartalmú szerekkel védekezhetünk.  
Az őszi és téli időszak csapadék lemosó hatása 
miatt emelt dózissal és tapadószerek alkalma-
zása szükséges.  Szintén réztartalmú szerekkel 
védekezhetünk a kajszi gnómiás levélfoltossága 
ellen. 

A monilíás betegség okozza évről-évre a leg-
nagyobb károkat a gyümölcsösökben. A kórokozó 
meggyen, szilván, cseresznyén, kajszin, őszibarac-
kon, ritkábban birsen, almán és körtén fordul elő. 
A fertőzött gyümölcsökön, vesszőkön, gallyakon 
telel át, gombafonalak formájában. Az itt terme-
lődő spórák fertőzik meg tavasszal a növényeket. 
Az őszi telepítések idején részesítsük előnyben a 
magas ellenállóképességgel rendelkező fajtákat. 

Szüret után tanácsos a fertőzött gyümölcsö-
söket az elpusztult fás részekkel együtt levágni az 
egészséges részig. A beteg részek komposztálása 
nem javallott, az ilyen nyesedéket és a károsodott 
gyümölcsöket égessük el! Az alma, körte és birs 
fáin a varasodást okozó gomba spórák formájában 

telel át, ezek lehetnek tavasszal a fertőzés forrásai. 
Diófákon az évente fellépő gnómiás betegség a 
fertőzött levelek elégetésével kerülhető el, bogyós 
gyümölcsöknél a levélbetegségek (mkroszferellás, 
leptoszfériás, lisztharmatos tünetek) mellett a 
gubacsszúnyog, a málnakarcsú díszbogár és a 
pajzstetvek fertőzéseinek elkerüléséről kell gon-
doskodni. Szőlőkben a szüret után meg kell tisztí-
tani a tőkéket, a fürtmaradványokat kell szedni. A 
réztartalmú szerekkel végzett lemosó permetezés 
fertőzéseket előzhet meg. Bő lével, nagy mennyi-
séggel végezzük mindezt, hogy a legkisebb rések-
be is behatoljon az anyag. Zöldségeskertekben a 
termények felszedése után el kell égetni a szár- és 
gyökérmaradványokat. Ezzel a kártevőket és a fer-
tőző gócokat eltüntethetjük, s később kevesebb 
növényvédő szert kell használni. 

A talajlakó kártevők  – drótférgek, cserebogár-
pajorok – gyérítése az őszi talajfertőtlenítéssel le-
het hatékony. A málnagubacsszúnyog az augusz-
tusi rajzás után a vesszőkön telel át, gubacsokban. 
A beteg töveket ki kell vágni és el kell égetni. A 
köszméte és a ribiszke lisztharmatos fertőzései 
ellen is védekezni kell, megfelelő készítmények-
kel. A fagyalsövények kártevői ellen is most kell 
védekezni! Az őszibarackfák esetében ugyancsak 
időszerű ilyentájt a különféle kártevők eltávolítá-
sát elvégezni, permetezéssel. 

Hasznos időtöltést, jó munkát kívánva:
Misi bácsi
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PROGRAMAJÁNLÓ
Az Egri Kulturális és Művészeti Központ, a Dobó István Vármúzeum, a Bródy Sándor Me-
gyei és Városi Könyvtár, a Gárdonyi Géza Színház és a Harlekin Bábszínház programjai.

1. kedd – 31. csütörtök AGRIANUM – A programsorozatban: Frank Mária Em-
lékülés, Év Iskolája – egri középiskolák 2013. évi vetélkedője, az Egri Városképek 
című kiállítás megnyitója, Várjáték 6. osztályosoknak, Tudományos konferencia 
Gárdonyi Géza emlékére, Eger Anno – Hevesi József Emléknap, Dobó Kardja – 
Díjátadó ünnepség. EKMK (EKMK).

1. kedd – 31. csütörtök „A nagy rajzolás”. Több témában, különböző technikák 
alkalmazásával egyéni és csoportos/családi alkotómunka népszerűsítésére. In-
gyenes programok! Vitkovics Alkotóház (EKMK).

4. péntek 14.00 Az aranypatájú kiscsikó. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz., Babszem 
Jankó Gysz.). 19.00 Adamis A. – Presser G. – Pós S. – Déry T.: Képzelt riport egy 
amerikai popfesztiválról. Bemutató előadás. GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ).

5. szombat 10.00 AGRIANUM – Várjáték. Egri és Eger környéki 6. osztályosok-
nak… vitézi próbatételek, kézművesség, az Egri Vitézlő Oskola bemutatója, 
eskütétel. Vár (EKMK). 10.00–14.00 Alkossunk együtt! – A Nagy Rajzolás. Múlt 
és jelen a festészetben. Vár (Vármúzeum). 15.00 Az alternatív gyógyítás új útjai. 
Fényterápia, légterápia, vízterápia. Előadó: Forgó Tünde, egészségügyi szakta-
nácsadó. BBKH (EKMK). 19.00 Adamis A. – Presser G. – Pós S. – Déry T.: Képzelt 
riport egy amerikai popfesztiválról. GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ).

6. vasárnap 10.00–12.00 Mese-vasárnap. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz.). 10.00 
Hangoló. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz.). 11.00 Az aranypatájú kiscsikó. Harlekin 
Bsz. (Harlekin Bsz., Babszem Jankó Gysz.).  

7. hétfő 10.00–15.00 DISKURZUS – Gyermekkönyvtári módszertani műhely. Gyer-
mekkönyvtár (Könyvtár).

8. kedd 14.00 Az aranypatájú kiscsikó. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz., Babszem Jankó 
Gysz.). 17.00 Eger érseke: Pyrker László. Előadó: dr. Löffler Erzsébet történész. Vár, 
Dobó-bástya (Vármúzeum). 19.00 Adamis A. – Presser G. – Pós S. – Déry T.: Kép-
zelt riport egy amerikai popfesztiválról. GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ).

9. szerda 10.00 Az aranypatájú kiscsikó. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz., Babszem Jan-
kó Gysz.). 13.00-tól Rózsaszín szalagos séta a mellrák korai felismerése érdekében. 
BBKH, Dobó tér (EKMK, M. Rákellenes Liga Egri Alapsz.). 14.00 Az aranypatájú 
kiscsikó. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz., Babszem Jankó Gysz.). 14.00–20.00 Tudo-
mányos konferencia Gárdonyi Géza emlékére. BBKH (Kálnoky Egyesület). 19.00 
Adamis A. – Presser G. – Pós S. – Déry T.: Képzelt riport egy amerikai popfesztivál-
ról. GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ).

10. csütörtök 10.00 Az aranypatájú kiscsikó. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz., Bab-
szem Jankó Gysz.). 14.00 Az aranypatájú kiscsikó. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz., 
Babszem Jankó Gysz.). 16.00 Múltidéző: aradi vértanúk. BBKH (EZE). 18.00 A 
bőség megteremtése – Bagdi Bella-est. Lélekerősítő énekek a jólét és a boldogság 
megteremtéséhez Deepak Chopra tanításai nyomán. Forrás (Kreatív Kommuni-
káció). 18.00 Adamis A. – Presser G. – Pós S. – Déry T.: Képzelt riport egy amerikai 
popfesztiválról. GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ). 19.00 Kocsis István: A fény éjszakája. 
GGSZ, Stúdiószínpad  (GGSZ).

11. péntek 10.00 Az aranypatájú kiscsikó. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz., Babszem 

Jankó Gysz.). 14.00 Az aranypatájú kiscsikó. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz., Bab-
szem Jankó Gysz.). 19.00–21.00 „A lámpás én vagyok” – Tanárok éjszakája. Vár 
(Vármúzeum). 19.00 Adamis A. – Presser G. – Pós S. – Déry T.: Képzelt riport egy 
amerikai popfesztiválról. GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ).

11. péntek – 12. szombat A Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai Látogató-
központ megnyitója és szüreti mulatság. Szépasszonyvölgy (EKMK, Szépasszony-
völgyi Vendégvárók Egyesülete).

11. péntek – 13. vasárnap MÁS – XV. Országos Nonverbális Diáktalálkozó. Ép és 
sérült diákok integrált fesztiválrendezvénye. Forrás (EKMK).

12. szombat 9.00-tól Az egri jógaklub egészségnapja. Előadások, mozgásprogra-
mok, ingyenes szolgáltatások, szűrőprogramok, tanácsadás, tombolahúzás… 
BBKH (Egri Jógaklub). 11.00–15.00 Sárkánykör – mesekör, mesemondás és 
kézművesség. Gyermekkönyvtár (Könyvtár). 11.00 és 18.00 Bogármese. A 
KFKI Kamarabalett produkciója. Közreműködnek: a Madách Musical Tánciskola 
növendékei. Sportcsarnok (EKMK). 11.30–12.30 Múzeumok délidőben. „Híreket 
mondunk Eger történetéből” Vár (Vármúzeum). 15.00 Kocsis István: A fény éjsza-
kája. GGSZ, Stúdiószínpad  (GGSZ). 19.00 Adamis A. – Presser G. – Pós S. – Déry 
T.: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról. GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ).

13. vasárnap 10.00–12.00 Mese-vasárnap. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz.). 10.00 
Hangoló. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz.). 11.00 Törökvész vitéz. Harlekin Bsz. (Har-
lekin Bsz.).

14. hétfő 17.00 Simonton terápia: módszer daganatos betegségek kezelésére. BBKH 
(EKMK). 17.00–19.00 Bébillér családi mesekör. Gyermekkönyvtár (Könyvtár).

15. kedd 15.00–20.00 AGRIANUM – Eger Anno – Hevesi József-emléknap. BBKH 
(EKMK). 19.00 Adamis A. – Presser G. – Pós S. – Déry T.: Képzelt riport egy ame-
rikai popfesztiválról. GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ). 19.00 Kocsis István: A fény éjsza-
kája. GGSZ, Stúdiószínpad  (GGSZ).  

16. szerda 10:30 Ciróka kör. Ölbeli játékok kicsiknek. Gyermekkönyvtár (Könyv-
tár). 15.00 Adamis A. – Presser G. – Pós S. – Déry T.: Képzelt riport egy amerikai 
popfesztiválról. GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ). 17.00 Orvosi ellátás és a gazdaság. 
Előadó: Patkós Attila. BBKH (EKMK). 17.00 Sorsfordulók – sorsfordítók. Történel-
mi sorozat Könyvtár (Könyvtár). 19.00 Libanon. Dorkó Zsuzsanna és Ládi László 
előadása az Egri Világjáró Klubban. BBKH (EKMK). 19.30 A csend szigetei. A Duna 
Művészegyüttes előadása. GGSZ, Stúdiószínpad (GGSZ).

17. csütörtök  Az egri vár napja – Gárdonyi Géza-emléknap. Vár (Vármúzeum). 
11.00 Médeia. A Miskolci Balett előadása. GGSZ, Stúdiószínpad (GGSZ). 16.00 
Tudós tanárok – tanár tudósok. Chikán Zoltánné. Könyvtár (Könyvtár). 18.00 Az 
emberélet szentsége. Előadó: Molnár V. József. BBKH (Hun Fokos Szöv.). 18.00 
Adamis A. – Presser G. – Pós S. – Déry T.: Képzelt riport egy amerikai popfeszti-
válról. GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ). 19.30 Apropó est. A Tünet együttes műsora. 
GGSZ, Stúdiószínpad (GGSZ).

18. péntek 10.00–15.00 Tárgydoktor rendel! Vár (Vármúzeum). 17.00 Találkozó. 
Vendég: Kátai Mihály Munkácsy-díjas festőművész, az Etruszk sugallatok című 
könyvének bemutatója alkalmából. BBKH (EKMK). 18.00 Fenn és lenn, avagy 
cirkusz minden. Bemutató. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz.). 19.00 Jampecálom. Az 
Adáshiba Színjátszó Csoport zenés szórakoztató előadása. BBKH (EKMK). 19.00 

Adamis A. – Presser G. – Pós S. – Déry T.: Képzelt riport egy amerikai popfesztivál-
ról. GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ). 19.30 Monocrossing. Élőzenés improvizációs est a 
Közép-Európai Táncszínház előadásában. GGSZ, Stúdiószínpad (GGSZ).

18. péntek – 20. vasárnap Éneklő Magyarország regionális kórusfesztivál. BBKH 
(EKMK).

19. szombat 10.00–14.00 Csak itt, csak most. Pincétől a padlásig, tilolástól mán-
gorlásig – vászonneműk a szekrény mélyéről. Vár (Vármúzeum). 15.00 Adamis 
A. – Presser G. – Pós S. – Déry T.: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról. GGSZ, 
Nagyszínpad (GGSZ). 19.30 Nebáncsvirág. GGSZ, Stúdiószínpad (GGSZ).

20. vasárnap 10.00–12.00 Mese-vasárnap. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz.). 10.00 
Hangoló. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz.). 11.00 Az aranypatájú kiscsikó. Harlekin 
Bsz. (Harlekin Bsz., Babszem Jankó Gysz.). 11.00 Péter és a farkas. A Bozsik Yvette 
Társulat előadása. GGSZ, Stúdiószínpad (GGSZ). 19.30 Az estély. A Boszik Yvette 
Társulat előadása. GGSZ, Stúdiószínpad (GGSZ).

22. kedd 14.00 Az aranypatájú kiscsikó. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz., Babszem Jan-
kó Gysz.). 19.00 Török Ádám & Mini trio. BBKH (EKMK).

23. szerda 11.00 Városi díszünnepség. GGSZ, Nagyszínpad (Eger MJV).
24. csütörtök 10.00 Az aranypatájú kiscsikó. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz., Babszem 

Jankó Gysz.). 16.00 Egri arcok. Vendég: dr. Nagy Árpád sportszervező. BBKH 
(EZE). 18.00 A magyar nyelv és a néplélek. Előadó: prof. Végvári József. BBKH 
(Hun Fokos Sz.). 18.00 Fenn és lenn, avagy cirkusz minden. Színházba csalogató 
előadás. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz.). 19.00 H. Lindsay – R. Crouse – R. Rodgers 
– O. Hammerstein: A muzsika hangja. GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ).

25. péntek 10.00 Az aranypatájú kiscsikó. Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz., Babszem 
Jankó Gysz.). 17.00 Gasztronómia és irodalom.  Nemzeti Kávéház Étterem 
(EKMK). 19.00 Berecz családi koncert. Berecz András – mese, ének; Berecz Mihály 
– zongora; Berecz István – néptánc, furulya; Babulka Gábor – furulya, néptánc. 
Forrás  (EKMK). 19.00 Molière: Képzelt beteg. GGSZ, Stúdiószínpad (GGSZ).

26.  szombat 16.00 Tekergő táncház. Forrás (Tekergő zenekar). 19.00 H. Lindsay – 
R. Crouse – R. Rodgers – O. Hammerstein: A muzsika hangja. GGSZ, Nagyszínpad 
(GGSZ).   

26. szombat – 27. vasárnap Tollal a csillagokig. Gárdonyi Napok Egerben. Vár 
(Vármúzeum).

28. hétfő 15.00 Az időskorúak egészséges táplálkozása. Előadó: dr. Papp Zoltán 
osztályvezető tisztifőorvos. BBKH (EKMK). 17.00 A transzcendentális meditáció 
gyógyító hatása. Előadó: Viszlay Anita parapszichológus. BBKH (EKMK).

29. kedd 19.00 Molière: Képzelt beteg. GGSZ, Stúdiószínpad (GGSZ).
30. szerda A Varkoch-tükör felavatása. Az EKMK Zománcművészeti műhelye 

által készített tükör felavatása a Gárdonyi Emlékév alkalmából. Vitkovics Alko-
tóház (EKMK). 16.00–21.00 Halloween-napi töklámpásfaragó verseny. IFI Pont 
(EKMK). 17.00 Az emberi élet végének bioetikai kérdései. Előadó: Patkós Attila. 
BBKH (EKMK). 18.00 Fenn és lenn, avagy cirkusz minden. Harlekin Bsz. (Harlekin 
Bsz.).

31. csütörtök 10:30 Bíbola kör. Vendég: Tóthné Hasilló Annamária szülésznő. 
Gyermekkönyvtár (Könyvtár). 19.00 Adamis A. – Presser G. – Pós S. – Déry T.: 
Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról. GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ).

Permakultúra? Egy újabb ismeretlen fogalom. Ugyan-
úgy, mint nemrégen az ökológiai lábnyom, fenntartható 
fejlődés, vagy a biomassza jelentése is, melyek bizony fe-
hér foltok voltak ismereteinkben. A permakultúra gon-
dolata az ausztál Bill Mollisontól és David Holmgrenntől 
ered (1970). Ha leírok egy „új divatos” fogalmat,”mindig 
izgatott vagyok, mert nem tudom, Nagyapám mit szól-
na ehhez: új. Ő természetszerűen alakította ki Nagyma-
mámmal a maguk kis permakultúráját már az 1950-es 
években, ahogy üknagyapja is tette. „Még hogy ausztrál 
felfedezés, 1970-ben?” – csóválja fejét ott fenn. Ám 
ügyes, aki leírja, és aki gyakorlatban meg is valósítja.

A permakultúra egy fenntartható természetes, em-
beri környezetet teremtő rendszer. Egy globális megol-
dás a lokális környezeti problémákra, ami természetsze-
rű életmódot jelöl, a körülvevő természet védelmével.

Baji Béla szerint permakultúrás gazdálkodás során 
hasznos fajokból létre lehet hozni az ember számára 
a természetes életközösségekhez hasonlóan működő 
ökológiai házat, kertet, hazai, és vidéki rendszereket. 
Városban is: kis gaztalanított területen, parlagon heverő 
telkeken, tetőn, erkélyen, és – kreativitásunkra hagyat-
kozva – még számtalan helyen. Így csökkenthető az 
emberi szükségletek megteremtéséhez szükséges ipari 
háttér, az energiaigény és a környezetrombolás. További 
alapelv a közösségépítés, amely nyitottságon és szabad-
ságon alapul.

Baji Béla már több mint 20 éve keresi a választ, hogyan 
jöhetnek létre hasznos kapcsolatok a biogazdaságban. 
A permakultúra, a gazdálkodás valamennyi elemét – 
növény, állat, építmény, domborzat, táj, vízrajzi adott-

Permakultúra
Természetes gazdálkodás

zöldsarok
összeállította: danka klára

ságok – egy jól működő hálózattá szerkeszti össze. A 
permakultúra követelményrendszere a Föld (bioszféra) 
védelme, az emberek védelme, és a javak igazságos 
elosztása. Mindez olyan embert kíván, aki a jövőért fe-
lelősen gondolkodik.

Érdemes töprengeni, ki-ki hogyan tudna életén, gaz-
dálkodásán, fogyasztási szokásain változtatni úgy, hogy 
környezetét kevésbé károsítsa. Mit tehetünk mi ma-
gunk, egy emberként környezetünkért? Életmódunkon 
úgy változtassunk, hogy ne ártsunk! Védjük egymást, ha 
fejlesztjük kommunikációs készségünket, és enyhítjük a 
társadalmi igazságtalanságokat. 

A szerzési vágy, a szükséglet és igény közti ellent-
mondás vagy egyensúlyhiány válasz a fenntarthatatlan-
ságra. Korlátozni szükséges fogyasztásunkat, a tárgyak, 
tulajdonok halmozását, az élelem és ivóvíz pocsékolását. 
Afrikában szomjan- és éhenhalnak gyermekek, mi pedig 
ivóvízzel locsolunk, kidobáljuk az élelmet, etikátlanul, a 
rossz szokásrendszerek berögzültsége miatt. Fölösleges 
tárgyainkat csereberéljük, avagy meglévő tudásunkat. 
Fölös tárgyainkat ne szaporítsuk, de a meglévőt ajándé-
kozzuk el, cseréljük el, adjuk el! Szalay Ádám, ajánlotta 
nemrégiben egy írásában: szabaduljunk meg 50 tárgytól 
otthonunkban, ami fölösleges. Hát, nehéz ügy. Másnap 
épp az kellene. Gyűjtsük ládába a nem használt tárgya-
inkat. Ha egy év múlva bontatlanul áll, elengedem, ami 
benne van…  Tele-autóval megyünk, jövünk. Te meg-
osztod tudásodat velünk – én tanítom a gyerekedet. Te 
megjavítod a leszakadt szekrényajtóimat, redőnyeimet 
– hozok cserébe gyümölcsöt, zöldséget – te számítógé-
pezni okítasz. Erről szólhat a javak igazságos elosztása. 
Mindez lokális, pozitív emberi kapcsolatokon alapul.

Permakultúra?  Ha nekem nincs lehetőségem erre, 
akkor figyelek legalább a helyi termékekre, honnan 
szállítják, mennyi a vegyszer benne, génmódosított-e 
kukorica, tartalmaz-e rejtett hormonokat – és ezeket 

elutasítom. Ez is egy lé-
pés a jobb felé! Már töb-
bektől kérdeztem, ugyan 
elolvassák-e a tojástartón 
a kötelező feliratot? Vajon 
boldog tyúkocska tojta e tojásokat? Nézzük meg, keres-
sük az X-et a tojásos dobozon!  Mi a titok? Hát ez a tyúk 
zöld, napsütéses kertben, udvaron kapirgál, a levelek 
alatt rovarok, giliszták és más ínyenc csemegék gazdag 
tárháza várja, a fű tele vitaminnal. Nem kap gyógy-
szeres, hormonokkal tömött, turbózott tápot. A másik 
csoport ennek az ellenkezője és mindez szűk ketrecben, 
kannibalizmusra ingerlő egy főre jutó sűrűséggel.

A permakultúra újbóli életrekeltése az új élet re-
ményét, új közösséget és egészséges élelmet és életet 
teremt nagyvárosi, falusi megingott egzisztenciájú em-
bereknek. 

A permakultúra világmozgalommá vált, perma-
kultúra-szövetségek, -közösségek, -ökofalvak alakultak 
világszerte, így Európában, Magyarországon is.  Valósít-
suk meg környékünkön, saját környezetünkben, lakóhe-
lyünkön együtt a közösségi kertet, gyümölcsöst ápoljunk 
rendszeresen, az ősi állattartás hagyományait, termékeit 
becsüljük meg. Nem kell ahhoz több száz kilométert 
utazni, hogy önkéntesként eltávolítsuk a gyomokat egy 
ismeretlen faluban. Előbb saját lakóhelyünk tájékán 
tegyünk rendet, alakítsunk ki természetközeli életkö-
zösséget, jó kommunikációval összetartó közösséget 
családunk tagjaival!  Ha így folytatja Földünk lakossága a 
pazarlását, akkor elpusztítja az életet és önmagát is. 

„A permakultúra a természetben zajló ökológiai fo-
lyamatok minél teljesebb rendszerezését javasolja az 
ember saját élőhelyén, szükségletei megtermelése 
során.”

Ne legyen minden fenntartható!

A halászat, horgászat története I. rész
Már az őskorban is foglalkozás volt

A horgászati emlékek után kutatva meglehetősen 
messzire kell visszanyúlni a történelemben. A halászat 
ugyanis már az őskorban, később a nomád korban is a ma-
gyarság fő foglalkozásai közé tartozott, az állattenyésztés-
sel és a vadászattal együtt.  Heves megyében különösen 
nagy hagyományai vannak , mivel az észak i hegyekből le-
zúduló Zagyva, Tarna, Eger, Gyöngyös patakok a halaknak 
kiváló életteret, a halászóknak pedig jó fogási lehetőséget 
nyújtottak. Az, hogy a halászat ősi foglalkozás volt, vitat-
hatatlan, de már a régi korokban is kellemes időtöltés volt 
a horgászat, jó szórakozást nyújtott a természetet kedvelő 
embereknek. Régi írásos dokumentumokból kiderül, hogy 
őseink sem mindig a zsákmányért, sokkal inkább a szóra-
kozásért, a halfogás öröméért látogatták a vízpartokat. A 
halászat a XI. századtól, m int nomád tevékenység meg-
szűnik, a feudális társadalomban egyesek főfoglalkozása 
lesz. A természetes folyók, tavak, holtágak mellett egyre 
több mesterséges tavat alakítanak ki, ahol lényegesen 
könnyebb volt a halfogás.

Párbaj egy horgászhelyért
A XIII. századból származó, egri püspökök aláírásával 

ellátott oklevelek több ilyen esetről tanúskodnak. Így pél-
dául 1222-ben a Pannonhalmi Egyháznak adnak egy du-
nai halászó helyet. 1228-ban Cletus egri püspök aláírásá-
val ítélet  születik egy dunai  halászó miatti perben, amely 
szerint a peres feleknek párbajt kell vívniuk egymással. 
Egy másik oklevél szerint 1248-ban Lambert egri püspök 
a királytól engedélyt kapott halastó létesítésére.

Ebben az időben Magyarországon a legtöbb és legna-
gyobb halastavak az egri püspökség birtokain vannak. 
1261-ben  a Kürthöz tartozó Helyőtő halastóban 1/3 része 
volt. Az egri püspökség halastavairól és magáról a halte-
nyésztésről részletesen beszámol a Barkóczi Kódex a XV. 
század végén. Ekkor a püspökségnek halastavai voltak 
Egerben, Szarvaskőben, Harsányban, Polgárin, Margitán 
és Tárkányon. A kódexből az is kitűnik, hogy igen fejlett 
volt a tenyésztés Tárkányon, ahol a csukákat már külön 
tóban tenyésztették. A kódex azzal is részletesen foglal-

kozik, hogyan készült a tenyésztésre alkalmas víztározó. 
A halastóba külön csatornán vezették be a friss vizet, míg 
a másik végén zúgókon engedték le az elhasználódott 
vizet. Ez egyszerű zsiliprendszer volt, amivel a vízszintet is 
szabályozták. A halászok és halőrök állandóan figyelték a 
gátat, nehogy úgy járjanak, mint Szarvaskőn, ahol a rossz 
földmunka miatt a víz áttört és új gátat kellett készíteni.

A hal ünnepi étel volt
Bár a püspökség komoly haltenyésztést folytatott, a 

nagy vendégeskedések, a királyi látogatások alkalmával 
sem volt mindig elegendő a hal. Ez történt 1493-ban, 
amikor a király Egerbe látogatott, s mintegy 190 forintért 
hatezer élő pontyot, kecsegét, menyhalat, harcsát és piszt-
rángot vásároltak. Azokat a halakat, amelyek a vendéges-
kedés közben nem fogytak el, az egri, tárkányi és a többi 
tavakban helyezték el. Az egri és a tárkányi halászó helyek 
mellet nevezetes halastavak voltak Kürtőn, Tiszanánán, 
Ároktetőn és a püspöki tulajdonban lévő Berettyó folyón 
is. (folytatjuk) Szabó Lajos
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Lelki egészség
A lelki egészség világnapjáról 1992 

óta emlékeznek meg minden év október 
10-én. A kezdeményezéssel évről-évre 
felhívják a figyelmet a mentális egészség 
fontosságára. Az egészségről sokszor leg-
inkább annak hiánya kapcsán hallunk, s 
igazán akkor kezdenénk el foglakozni a 
témával, amikor az egészség, az egyen-
súlyi állapot már megborult. Mikor már 
baj van, igyekszünk tenni valamit egész-
ségünk, fizikai és lelki erőnk, energiánk 
visszanyerése érdekében. Az egészség fo-
galmát az Egészségügyi Világszervezet, a 
WHO 1946-ban a testi, lelki és a szociális 
jólét állapotaként fogalmazta meg, amely 
nem azonos a betegség hiányával. Ezen 
belül a lelki egészségnek ilyen kritériu-
mait lehetne meghatározni: képes örülni; 
önálló személyiség; képes dolgozni; a tár-
sadalom által elvárt felnőtt szerepeknek 
megfelel; képes az alkalmazkodásra; stb. 
Az egészséget több tényező határozza 
meg együttesen: genetikai tényezők, a 
családi hatások, stb.

A mentális zavarok súlyos népegész-
ségügyi problémát jelentenek minden 
európai országban így Magyarország sem 
kivétel ez alól. A pszichés problémák ál-
tal okozott teher jelentősége olyan nagy, 
hogy a megbetegedés és a halálozás terén 
Európában csupán a szív- és érrendszeri 
megbetegedések arányai rosszabbak. A 
mentális zavarok gyakorisága Magyaror-
szágon körülbelül megegyezik az európai 
eloszlással. A családokban a következő 
generációnak nem tudtak napjainkban is 
rugalmasan értelmezhető és használható 
megküzdési formákat átadni. Ezek a hiá-
nyosságok egy normál életvitel mellett is 
fennálló lelki problémákhoz, illetve ha 
nem sikerül megoldani őket - bizonyos 
betegségek (pl.: depresszió) kialakulásá-
hoz vezethetnek.

Mindennapi életvitelünk folyamatát 

az adja, hogy lényeges és lényegtelen te-
endőket elválasztunk egymástól, és en-
nek alapján hajtjuk végre feladatainkat. 
Különbséget teszünk jó és rossz között, 
mely véleményeink formálódásában ját-
szik szerepet. Döntéseink, választásaink 
jellemzőkké válnak ránk, ezért mások 
számára is megállapíthatóvá válik, mi 
jelent számunkra értéket és mi nem, mit 
tartunk magunk számára fontosnak és 
mit nem. Azt hiszem, hogy mindenki-
nek van egy bizonyos értékrendje, amit 
fontosnak tart és élete folyamán azt kö-
veti. Hogy mit is nevezünk értékrend-
nek, talán ezt is mindenki másképpen 
ítéli meg. Az én megfogalmazásomban az 
értékrend fogalma azon történések so-
rozata, amelynek alapján megítélek egy 
szituációt, egy embert, ahogy véleményt 
mondok dolgokról, ahogy életem során 
cselekszem, és egyáltalán viselkedem.  

Társas támasz – kontroll szerepe:
Társas kapcsolatainkat tekintve az a 

szemlélet visz előre bennünket, ha ké-
pesek vagyunk figyelembe venni mások 
szükségleteit is. A nekem is jut – neked is 

jut gondolkodásmód velejárói a növeke-
dés, teremtés és a pozitív fejlődés – szem-
ben az egocentrikus szemléletmóddal, 
ami kizárólag az egyik félnek biztosítja a 
javakat. Önző emberrel senki sem barát-
kozik szívesen – családi és baráti kapcso-
latainknak viszont igen nagy szerep jut 
abban, hogy jól érezzük magunkat a bő-
rünkben, hisz az ember, társas lény. Lel-
künk egyensúlyának megtartása szem-
pontjából rendkívül fontos az, hogy azt 
érezzük: megvan a helyünk, a szerepünk 
a világban és a társadalomban; valamint 
a velünk történt eseményeknek megvan 
az értelmük. Amennyiben valaki kellő 
odafigyelést, szeretetet és támogatást ka-
pott gyermekkorában a szüleitől, akkor 
ez az érzés alapvető a számára – bár idő-
ről-időre felülvizsgálatra szorul. Ha ez 
nem így történt, akkor saját magunknak 
tartozunk annyival, hogy megkeressük 
ezt az értelmet – akár segítséggel. Az az 
ember, aki a „helyén” van, az a nehézsé-
gekre inkább kihívásként tekint, ame-
lyek megoldására alapvetően képesnek 
érzi magát. Minél több nehéz helyzetet 
oldottunk meg többé-kevésbé sikeresen, 
annál inkább van hitünk, hogy a különbö-
ző körülmények között mindig lesz erőnk 
a megoldáshoz, illetve képesek leszünk 
külső segítséget kérni, ha szükséges.

Simon-Bunda Zsófia

A Caritas Hungarica Eger Alapítvány európai uniós pályázat keretében, folyamatosan 
programokat valósít meg a lelki egészség témakörében. További információ: Caritas 
Hungarica Eger Alapítvány • (+36 36) 518 328 • caritas.egeszseg@gmail.com



Balla Bútor
Eger, Cifrakapu u. 164.

(A DIEGO és az EURONICS mellett)

(06 36) 537 160
www.ballabutor.hu

minőségi bútorok  verhetetlen áron
*Az akció egyes bemutató termékekre vonatkozik  2013. 10. 31-ig, illetve a készlet erejéig!

Kollekcióváltás miatt 

BEMUTATÓ BÚTOROK 

KIÁRUSÍTÁSA –50%!!!*

Komplex szolgáltatás az ingatlanértékesítésben

BOROS Ügyvédi Iroda
A BOROS Ügyvédi Iroda a felmerült igények hatására, 

az ügyfelek jobb kiszolgálása érdekében kezdett ingatlan-
közvetítéssel is foglalkozni, az Eger Otthon Ingatlanközve-
títő partnereként, közös ügyfélkezelő rendszerben. 

Irodánk – amely szinte családi vállalkozásként működik 
– szakképzett ingatlanközvetítői révén minden, az ingat-
lan értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásban segítséget 
tud nyújtani: a reális piaci ár kialakításában, az eladáshoz 
szükséges energetikai tanúsítvány elkészítésében, az 
adózással és illetékkel kapcsolatos tájékoztatásban, a hi-
telügyintézésben, és természetesen az iroda tulajdonosa, 
Dr. Boros László a szerződéskötéseket is lebonyolítja, ha 
erre igény van.

Irodánk ingatlankínálatának kiemelt részét a BOROS 
Ügyvédi Iroda honlapján is megtalálhatják.

Ha Önnek eladó ingatlana van, vagy vásárolni szeretne, 
forduljon hozzánk bizalommal irodánkban, keressen min-
ket az interneten, sokszorozza meg az esélyeit!

Elérhetőségeink:
Eger, Széchenyi u. 24. I/2. 30/472-0617

Eger, Barkóczy u. 9. (20) 4000-534
www.egerotthon.hu

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

Net-Chat 
10 órás informatikai foglalkozások 
a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban

Könyvtárunk folytatja az Európai Unió támogatásával az évek óta óriási 
népszerűségnek örvendő informatikai foglalkozások szervezését. A tanfo-
lyamok 10 órásak, hetes turnusokban, naponta 17.00-től 19.00 óráig tarta-
nak. 
Jelentkezni lehet a Központi Könyvtár Olvasószolgálati Osztályán: 
3300 Eger, Kossuth L. u. 16., (Tel.: 516-595).

A tanfolyamokon való részvétel ingyenes!

Elsősorban azok érdeklődésére számítunk, akik már rendelkeznek 
alapvető számítástechnikai ismeretekkel, kezdő tanfolyamaink anya-
gát elsajátították és szeretnék  tudásukat elmélyíteni és bővíteni. 

Kezdési időpontok 2013. II. félévében: 
Este 17.00–19.00 óra között
1. 2013. október 14–18.
2. 2013. november 11–15.
3. 2013. december 2–6.

TÁMOP-3.2.4.B-11/1-2012-0005 „Nyisd ki a világot! – országos könyvtári szolgáltatások bővítése, 
fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében”

A régió legtöbbet olvasó 
iskolája/települése verseny
Szeretne Ön az Észak-Magyarország Régió legtöbbet olvasó településének lakója lenni? 
Szeretnéd, ha iskolád A régió legtöbbet olvasó iskolája címmel büszkélkedhetne?

HA IGEN, NE HABOZZ/ON! OLVASS/ON!

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár pályázatot hirdet A legtöbbet olvasó iskola/tele-
pülés cím elnyerésére a „Nyisd ki a világot!” pályázat keretében.
„A legtöbbet olvasó…” cím elnyerésének feltételei:
•  A Régiós Játék egy fordulójának megoldása (több forduló megoldása újabb pontokat je-

lenthet – a feladatok a könyvtárban elérhetők).
•  A „30-as toplista” könyvei közül legalább egynek az elolvasása, a hozzá kapcsolódó fel-

adatlap kitöltése (minél több könyv forgatása növeli a cím elnyerésének esélyét).
• Részvétel a könyvtár rendezvényein.

Miért érdemes a versenybe benevezni?
• Mert új irodalmi élményekkel gazdagodhat,
•  mert a hírnév elnyerése mellett értékes kis házi könyvtárral jutalmazzuk a legtöbbet olva-

só iskola könyvtárát, a legtöbbet olvasó település legaktívabb olvasóját.
A verseny további részleteiről tájékozódj/on a régió megyei ill. települési könyvtáraiban ill. 
a Nyisd ki a világot! blogon (http://brody.iif.hu/nyisdkiavilagot/Legtöbbet olvasó verseny), 
elektronikus és nyomtatott hírleveleinkben!
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2013. 09. 21. – 12. 31.
Eger, Széchenyi utca 16.  |  +36 36 420044
www.facebook.com/kepeskozpont

Támogató:

HANNA
tisztánlátó jósnő
(+36 30) 439 2069  

Eger, Kossuth L. u. 22. www.hajduhegy.hu Egy városrész mindennapjai…

Csapadékvíz rendezés Egerben, 
a Szépasszonyvölgyben
Eger Város Önkormányzata 201 764 236 Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyert a „Csapadékvíz rendezés Egerben, a Szépasszony-
völgyben” tárgyú, ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0001 azonosító számú 
pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében.

A projekt elsődleges célja a szépasszonyvölgyi pincék védelme a pincéket 
övező mezőgazdasági, illetve erdő területekről érkező külvizektől, vala-
mint közvetlenül a pincevágatok fölötti területekről lezúduló csapadék-
víztől. A beruházás a Szépasszonyvölgy alábbi három területét érinti:

– a Disznófősor déli oldalánál található pincék feletti terület,
– a Kőkút út déli és Disznófősor északi oldala közötti terület,
– a Kőkút út és Szépasszonyvölgy út közötti „lépcsős pincesor”.

A kivitelezést hosszas engedélyeztetési és tulajdonrendezési folyama-
tok előzték meg, melyek eredményes lezárását követően a beruházás két 
helyszínen már július közepén megkezdődött, míg a harmadik érintett 
területen szeptember második felében indultak a munkák.

A beruházás tervezetten az év végére fejeződik be, mely eredményeként 
megoldódik a Szépasszonyvölgy területén évek óta problémát jelentő, az 
értékes pincéket és borházakat veszélyeztető csapadékvizek elvezetése.

‘Egri Hitel’ mikro-, kis- és középvállalkozásoknak
a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvánnyal

Maximum igényelhető hitelösszeg:  
– Beruházási hitelcél esetén 10 000 000 Ft
– Forgóeszköz hitelcél esetén 6 000 000 Ft 
Futamidő:  
– Beruházás esetén: maximum 10 év
– Forgóeszköz hitel esetén: maximum 3 év
Hitelkamat: 2,5% (Az első 3 évben. Hosszabb futamidő esetén a  3. évet követően 4,5%)

Feltétel: Egri helyi adót folyamatosan és pontosan fi zető vállalkozások részére
Saját erő mértéke: 10%
Hitel biztosítéka: forgalomképes ingatlan (A konstrukció a forrás erejéig tart.)

Az Alapítvány elérhetőségei:
Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány 
3300 Eger, Trinitárius u. 2.  Tel.: (06 36) 410 724  www.hmvk.hu

Vagyonvédelmi 
Országos Kiképző Központ

www.vokk.hu

BIZTONSÁGI ŐR
TESTŐR és VAGYONŐR
OKJ-s szakmunkás képzésre 

pótbeiratkozást tart 
október 12-én Eger-
ben és Gyöngyösön
Tel.: (+36 30) 948 2646 
(Hétvégén is hívható!)

www.vokk.hu 
Fegyvervizsga 1 nap alatt!

Fnysz: 01022-2010

www.egrihir.huTájékoztatjuk 
Önöket –

Számítunk a 
fi gyelmükre!



TAKARÍTÓSZOLGÁLAT EGER
(06 20) 9359 211

Épülettakarítás. Szalagfüggöny-, 
szőnyeg-, kárpittisztítás, 

szőnyegtisztítógép-kölcsönzés 
házhozszállítással, magánszemélyeknek 

és cégeknek egyaránt.

Lichtmatrix Technológia 
felhasználásávalÖKO TAKARÍTÁS

Programjaink 9.00 - 13.00 óráig 
Városgondozás Eger Kft

Kukatoló verseny az els  csapat ajándékot kap
Célba dobó verseny - ajándékért
Rajzolás, Filmvetítés
Kukásautók, söpr s autó kipróbálása     
Old Timer- locsolóautó bemutatása
Ürítés bemutatása
Szelektív hulladék útjának szemléltetése (bálákkal)
Hulladék Totó ajándékért

Állatok világnapja alkalmából:
Gyepmesteri szolgálat bemutatása
Örökbe fogadható kutyák
Kutyasimogató
Foglalkozás a kutyákkal

Díszfaiskola
Bemutató, vásárlási lehet ség

Hulladékból termék:
Közelbaba KHE

Bemutató a hulladékból készíthet  esztétikus és akár piacképes termékekb l. 
A helyszínen hulladék-játszóházzal, és könnyen elkészíthet  ötletekkel várjuk a 
családokat. Jön az sz, az es s id , és néha percek alatt kell kitalálnunk, mivel 
foglaljuk le a lakásban a gyerekeket. Íme, az  ötleteink, mit tudunk varázsolni a 
hulladékból. Emellett bemutatjuk azt is, hogy huladékból miként lehet szép 
és hasznos tárgyakat készíteni.  

Szelektív manók találkozása 
Szelektív manók születése  - Missura 
Lajossal

2013. OKTÓBER 05. SZOMBAT
VÁROSGONDOZÁS EGER KFT. NYÍLT NAPJA

VÁROSGONDOZÁS

Helyszín: Északi Városrész, COOP (régi Match) mögötti téren a volt
fényszobor parkban

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. 

Hamarosan befejeződik a kollégium felújítása
Eger Önkormányzata az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi nanszírozásával valósí-
totta meg „A közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezés és infrastrukturális fejlesztés a Szilágyi Erzsébet Gimná-
zium és Kollégium kollégiumi épületében” című pályázatot. A projekt az Új Széchenyi Terv Észak-magyarországi Operatív 
Program ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2011-0001 támogatási rendszere keretében 210 249 788 Ft összegű támogatásban részesült, 
amelyhez az Önkormányzat 10,01% pályázati önerőt biztosított.

A felújítás keretében fejlesztették, korszerűsítették a kollégium 
nevelés-oktatáshoz kapcsolódó infrastrukturáját, átalakították 
az épület energetikai rendszerét, térelhatároló szerkezeteit. A 
kivitelezési munka részeként felújították az épület gépészeti- 
és elektromos rendszerét, hőszigetelték az ingatlant, kicserél-
ték a nyílászárókat és napelemeket telepítettek a tetőre. A két 

épületrész földszinti összeköttetésénél egy portaegységet épí-
tettek, megszépítették és a szabadidő hasznos eltöltésére alkal-
massá tették az udvart. 
A kivitelezés 2013 augusztusában megvalósult, így a megújult 
kollégium összességében mintegy 300 diáknak biztosít szál-
lást.



OXF RD
INTErNaTIoNal NYElVIskola kFT.
WWW. OXFORDINTERNATIONAL.HU
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FElNŐTTkÉPzÉsI NYIlVÁNTarTÁsI szÁM: --
akkrEdITÁlT INTÉzMÉNY: al-

Mintha külföldön tanulna!
10 ÉVES AZ OXFORD! Szeretettel várunk mindenkit a következő Oxford Club-
ra október 4-én 19 órától a Hotel Eger&Park drinkbárjában! Új beiratkozóknak 

októberben plusz 10 órát adunk egy második csoportban!
 Céges, lakossági és támogatott nyelvtanfolyamok, nyelvvizsgára és érettségi-
re való felkészítés,  gyerekcsoportok, szakmai nyelvórák! OXFORD MINŐSÉG a 

kedvezményekben, nyelvoktatásban, fordításban és tolmácsolásban.

Minőségi
SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS, 

SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb 

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19

Bőr- és szőrmeruházat 
• bélés- és cipzárcsere •

• javítás • alakítás •
• tisztítás •

• festés • Eger
Liszt F. u. 19.
(36) 314 492 • (30) 903 8546

GUMI NÍVÓ 
Gumiszerviz és kereskedés

3300 EGER – DEMÉNDI ÚT 18.

(+36 30) 302 1417

TÉLIGUMI-
VÁSÁR

már 7500 Ft
-tól kaphatókArany Chimera Ékszer Szt. János u. 14.

Bad Boys Férfidivat Szent János u. 11.,  Katona tér 5–7.
Bajcsy Csemege Bajcsy-Zs. u. 17
Baró Bőr Táskadivat Dobó tér 1.
Bikavér Borház Kis Dobó tér 10.
Bizsu Centrum Szt. János u. 5.
Cinóber Gyorsnyomda Bródy S. u. 1.
Cinque Divat Zalár út 1.
Daragó Ékszer Széchenyi út 13.
Dió Gyógyfűszertár Jókai út 1/a.
First Fehérnemű Szt. János u. 2.
Franco-Trade Papír-Írószer Dobó tér 2.
Fuji Fotó Kis Dobó tér 10.
Grossó Divat Szt. János u. 10.
HBH Étterem Bajcsy-Zs. u. 19.
Hossó ABC Katona tér 1-3.
Hozman Fotó Szt. János u. 14.
Illat Centrum Szt. János u. 5.
Írisz Optika Jókai út 12.
Kabala Tini Divat Szt. János u. 3.
Merkur Papírbolt Széchenyi út 13.
Norbi Update Üzlet és Kávézó Széchenyi út 23.
Oké Divat Bajcsy-Zs. u. 6.
Parfüméria Dobó tér 2.
Per Solo Női Divat Szt. János u. 5.
Prana Túrabolt Bajcsy-Zs. u. 15.
Real Divat Szt. János u. 7.
Sláger Divat Érsek u. 2. (Széchenyi út sarok)
Szemfény Optika Bajcsy-Zs. u. 13.
Sziluett Fehérnemű Jókai út 10.
TomCat Játékbolt Jókai út 3.
Vitál Centrum Biobolt Jókai út 10.




