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A május mindig szép. Nemcsak azért, mert idén erre 
a hónapra beköszöntött a nyár és színesen pompázik 
minden. Az ember életének legfontosabb szereplőiről 
szól. Az édesanyákat köszöntjük ilyenkor, a gyermekek 
versikéi, a virágok talán ki tudják fejezni, milyen hálával 
tartozunk szüleinknek. A kicsiny kezek készítette rajzok, 
apróságok a világ legdrágább kincsei. És persze a suta 
kamasz, vagy a felnőtt ajándéka is próbálja elmondani 

mindazt, ami  az év többi napján talán nem kap elég 
figyelmet.

 A május az első fagyi, s a gyermekek ünnepe is, ami-
kor nem lehet megtagadni egy-két apróságot, kedves-
séget. Mindezek olyan ünnepek, amiket nem lehet egy 
nap ünnepelni, de fontosak ezek a napok. Májusban a 
palánták a helyükre kerülnek, sorol a vetemény. Csupa 
jó dolog.

Mindig
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Jegyzői 
kollégium 
Egerben
Egerben ülésezett a Megyei Jogú Városok Szövet-

sége Jegyzői Kollégiuma. A két napos tanácskozáson 
a járási rendszer kialakítását követő változásokról, a 
megyeszékhelyek és a járási hivatalok kapcsolatáról, 
együttműködésük lehetőségeiről, az építésügyi igaz-
gatás új szabályozásáról, a tankerületi igazgatóságok 
működésének tapasztalatairól hallhattak előadásokat 
a résztvevők.

A 23 megyei jogú város az ország lakosságának 
egy negyedét képviseli, az általuk nyújtott közszolgál-
tatások színvonala nagy mértékben meghatározza a 
választópolgárok közérzetét, hangulatát. Az állam és az 
önkormányzat között január 1-vel létrejött feladatmeg-
osztás számos változást hozott. A megyeszékhelyek 
polgármesterei a teljesen új jogszabályi környezetben 
is arra törekedtek ne legyen fennakadás az ügyinté-
zésben – mondta el az esemény a sajtótájékoztatóján 
Habis László polgármester. Dr. Kovács Luca jegyző arról 
beszélt: a közigazgatás és a közoktatás átszervezése 
Egerben is újabb kihívások elé állítják a szakembereket. 
Hozzátette: most van a tanulóidőszak, napi egyeztetés-
ben vannak, a működtetés, üzemeltetés újabb és újabb 
problémákat vet fel, ezeket kell megoldani.

Dr. Kéki Zoltán, Kaposvár főjegyzője a megyei jogú 
városok kéréseit tolmácsolta az illetékes minisztérium 
képviselői felé. Egyrészt a településrendezési tervek 
módosításának egyszerűsítését, gyorsítását szeretnék, 
másrészt a köznevelés terén kívánnak változásokat 
elérni. Például azt, hogy a vidékről bejáró tanulók 
után a lakóhely szerinti települési önkormányzatok 
fizessék meg az étkezési támogatást. Mivel a szak-
képzés állami fenntartásba került szeretnék azt is, ha 
a térségi integrált szakképző központok a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központhoz kerülnének a megyei 
jogú városoktól. 

80 év
Kötetei jelentek meg, részt vesz a civil munkában, szervezi az Egri sétákat. Az egyik 

legsokoldalúbb és legaktívabb egri, Dr. Renn Oszkár idén 80 éves. Barátai köszöntötték 
a városházán.

Egerben érettségizett, a miskolci egyetemre járt, 56-ban a forradalmi diákparla-
ment egyik vezére lett. Két év börtönbüntetést kapott, 19 hónapot ült, majd szabadu-
lás után jött a fizikai munka, végül diplomázott, majd doktorált. Dr. Renn Oszkár most 
nyolcvanéves. Az ünnepelt azt mondja: szerencsés, hogy olyan habitussal áldotta meg 
a mindenható, amely derűsen átsegítette a problémákon, kudarcokon is. 

Habis László polgármester nagyszerűnek nevezte az életpályáját, Renn Oszkárt 
pedig olyan műszaki értelmiséginek, aki sokoldalú, mindig is Eger közösségéért dol-
gozott. Most is vállal közéleti szerepet, civilként is aktív. Az általa szervezett Egri séták 
kifejezi azt, amiért szeretjük ezt a várost – mondta a polgármester. Több könyvet írt, 
elkötelezettje a tudományos ismeretterjesztésnek is. 

Tettrekészséget kívánt dr. Renn Oszkárnak a polgármester, és hogy ne hagyja el az 
optimizmusa. A régi barát, Csányi Barna pedig azt: maradjon ilyen alkotó, kreatív em-
ber továbbra is. (Fotó: Nemes Róbert)

Csillagok a várban
Két tucat borászat, közel félszáz bor. Az Egri Csillag fesztiválon a bika-

vér volt a meghívott díszvendég, az egri fehér és vörös cuvée így együtt 
mutatkozhatott be. A borászok bejelentették: készül az első Egri Csillag 
grand superior öt pincészet öt borából. Tíz borászat pedig a Gárdonyi-év 
alkalmából Gárdonyi-borral jelentkezik.

A fesztiválon a bordeaux-i borverseny eredményei is szóba kerültek. 
Negyven magyar éremből 18-at az egri borvidék borászai hoztak el.

Közben készülnek a Gárdonyi-borok. Az emlékévre tíz borászat jelent-
kezik ilyennel. (Fotó: Vozáry Róbert)

Finn nagykövet
2008 óta tölthetik szakmai gyakorlatukat Finnországban az Andrássy 

György Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola diákjai. A kiválasztott 
pályázók többek között szállodákban, éttermekben, irodákban szerez-
hetnek tapasztalatot a tagozatuknak megfelelő gyakorlati helyen. Az 
Andrássyban szervezett finn napon elhangzott: eddig összesen 99 diák 
kapott lehetőséget a nyelvtanulás szempontjából is hasznos utazásra. 
Több egykori diák példája is igazolja, hogy a külföldi tapasztalatszerzés 
előnyt jelent a munkavállalásnál. Az iskolai rendezvényre Finnország 
magyarországi nagykövete is ellátogatott. Magyarul köszöntötte a fiata-
lokat, majd meghallgatta az élménybeszámolókat is. A nagykövet átadta 
a prezentációs verseny és a fotópályázat nyerteseinek járó díjakat is. 

Dr. Ternyák Csaba egri érsek elmondta: az iskola fenntartójaként tá-
mogatja a fiatalok külföldi tapasztalatszerzését. Az iskola tavaly elnyerte 
a Leonardo tanúsítványt, így már biztos, hogy idén is utazhatnak finn 
iskolákba diákok. (Fotó: Nemes Róbert)

Gárdonyi-emlékév
Gárdonyi barátjának, Dankó Pistának 

a nótái csendültek fel többek között a 
Gárdonyi -emlékév budapesti megnyitó-
ján, a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 

Gárdonyi Géza műveit bármikor vesz-
szük elő és olvassuk újra, a legnagyobb 
írók közt fogjuk őt számon tartani – 
mondta megnyitó beszédében L. Simon 
László, a Nemzeti Kulturális Alap alelnö-
ke,  az Emlékév fővédnöke. Hozzátette: 
nevéhez olyan regények fűződnek, ame-
lyek nemzedékek sokaságának teremte-
nek muníciót

Habis László polgármester az ünnep-
ségen kiemelte: az emlékév az író ün-
neplése mellett a hazaszeretetről, a ma-
gyarságról, az olvasás szeretetéről is szól. 
Az író sokat tett a magyar nemzetért, 
különösen már több mint száztíz éve, 
az Egri Csillagok óta értünk, egriekért. 
Az emlékév megszervezését támogató 
százmillió forintból több mint hatvan-
millió jut a városnak, az itteni rendez-

vények az országos program részeként 
valósulnak meg.

Az emlékév köré fonódó események, 
a maradandó alkotások, az olvasás örö-
mét közvetítő rendezvények remélhető-
leg arra viszik a magyar irodalom útját 
Gárdonyi segítségével, hogy ne keskeny 
úttá, hanem országúttá szélesedjen, s 
képes legyen a jövőben is a nemzeti múlt, 
a történelem, az emberek és az emberi 
értékek iránt elkötelezett generációkat 
nevelni – hangsúlyozta E. Csorba Csilla, 
a PIM főigazgatója.

Erdei Péterné, Gárdony alpolgármes-
tere kiemelte: Gárdonyi „gazdag életmű-
vet hagyott ránk, amelyet nem pénzben, 
hanem szellemiekben, lelkiekben mé-
rünk”. Arról is szólt, hogy Gárdonyi Géza 
szülőházát nemrég újították fel, ott em-
lékkiállítás látható a PIM anyagából, és 
az érdeklődők megtekinthetik az egri vár 
rönkfából épített kicsinyített mását is.

(tveger.hu, MTI)

A közgyűlés ülése előtt adták át Eger Ösztöndí-
jasainak a támogatásról szóló oklevelet. A 200 ezer 
forint mellé további 200 ezret kaphat az, aki fél éven 
belül elhelyezkedik Egerben.

HKIK a hiányszakmákat választókat további 200 
ezer forinttal segíti.

A zárszámadásról szóló előterjesztés kapcsán 
Habis László polgármester elmondta: Eger a leg-
jobban gazdálkodó önkormányzatok egyike. Nincs 
működési hiány, a felhalmozásból alapozzák meg a 
fejlesztéseket. A bevételek többlettel zártak, a terv-
nél félmilliárddal kevesebb hitelt kellett felvenni.

Bővülhet a díszpolgárok köre, egy évben akár két 
ilyen címet is lehet adni, egy választási ciklusban 
összesen hat elismerést adhat a közgyűlés.

Közcélú adományként megkapta az Agria Humán 
Kft. a volt 12-es iskola épületét.

Meghosszabbította Eger a Városgondozás Kft.-vel 
az inert feldolgozó üzemeltetési szerződését.

Feladatellátási szerződést köt az önkormányzat 
a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat működ-
tetésére, s 2,5 millió forinttal támogatja a város a 
RÉV-et.

A Lőtér tulajdonjogának megszerzésére nyújt be 
pályázatot Eger, így további fejlesztéseket lehet in-
dítani a területen.

A Kulturális Alap felosztásáról és sportcélú támo-
gatásokról is döntöttek. Előbbi 2,5, utóbbi 1,6 millió 
forintos keretből támogatja a pályázókat.

A képviselői fogadóórák időpontjai és 
helyszínei:

Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet képvise-
lője (Fidesz-KDNP), a Költségvetési és Gazdálko-
dási Bizottság tagja hétfőtől csütörtökig fogadó-
órát tart, előzetesen telefonon, vagy e-mailben 
egyeztetett helyen és időpontban (30/995-2290, 
oroszibolya@t-online.hu).

Szerdánként 14.00 és 17.00 óra között Nagy 
István, a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 
tagja tart fogadóórát a Diófakút út 1. szám alatti 
MSZP irodában. Előzetes egyeztetés a 20/339-
9990-as telefonszámon, vagy az eger@mszp.hu 
e-mail címen.

Csütörtökönként 16.00 és 17.00 óra között Csá-
szár Zoltán, az 1. számú választókörzet független 
képviselője, az Urbanisztikai és Környezetvédelmi 
Bizottság tagja tart fogadóórát a Városházán.

Május 8-án, szerdán 17.00 órától közös foga-
dóórát tart a Polgárok Házában (Rákóczi út 45.) 
Martonné Adler Ildikó (Fidesz-KDNP) a 9-es, és 
Gál Judit, a 11-es számú választókerület képvise-

lője (Fidesz-KDNP), a Kulturális és Idegenforgalmi 
Bizottság elnöke.

Május 15-én, szerdán 18.00 órától Csákvári 
Antal, a 6. sz. választókerület képviselője (Fidesz-
KDNP), az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke tart 
sajtótájékoztatóval egybekötött lakossági fórumot 
a Városháza 1-es tárgyalójában. A képviselő itt ad 
tájékoztatást a 2013-as fejlesztésekről és várja 
munkájához a körzet lakóinak javaslatait, észre-
vételeit.

Május 16-án, csütörtökön 17.00 órakor Bognár 
Ignác az Emberi Erőforrás Bizottság, valamint a 
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság tagja és Tóth 
István, a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 
tagja tart fogadóórát a Jobbik Iroda Árpád termé-
ben (Szarvas Gábor u. 2.). A város minden választó 
körzetéből szeretettel várják az érdeklődőket.

Május 22-én, szerdán 15.00 órától (előzetes 
telefonos bejelentkezés alapján, 523-708) Sós 
István alpolgármester, a 3. sz. választókerület 
képviselője (Fidesz-KDNP), fogadóórát tart a Vá-
rosházán.

Közgyűlés

Képviselői fogadóórák
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Közmeghallgatás „Nem születik mindenki egriként, de mindenki lehet 
egrivé, aki a hazáját úgy szereti, mint akik itt születtek”

Gárdonyi Géza 
(1863–1922)
Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója tiszteletére a 2013-as évet a kulturá-

lis kormányzat Gárdonyi Emlékévvé nyilvánította. Ennek kapcsán felelevenítjük egri 
éveinek fontosabb eseményeit.

Egri tanítóképzős diákévei nagyon küzdelmesek 
teltek. Édesapja 1879-ben meghalt, s a szegénység 
mellé most már a gyász is ránehezült. A tanári kar 
megsajnálta a nyomorgó tanítójelöltet, és kérték az 
érseket, hogy tanulmányi segélyét évi 100 forintra 
emelje fel. Gárdonyi nem tartozott a szorgalmas 
diákok közé. Harmadikban tanára Répássy János 
megbuktatta olvasásból, nyelvtanból, valamint he-
lyesírását és dolgozatainak külalakját is elégtelenre 
minősítette. Nagyobb szorgalomra akarta ösztö-
nözni. A javító vizsgán az egész osztály szeme előtt 
jelentette ki: „Fiam, Te belőled sose lesz nagy ember, 
de a kenyeredet azért meg tudod keresni.” Megje-
gyezzük, hogy Répássyval az író baráti kapcsolatban 
volt, sok levelet váltottak egymással.

Egri diáksága idején az olvasás mellett írogatással 
töltötte legszívesebben szabadidejét. 1881. május 
22-én diákos lelkesedéssel írta naplójába: „Istenem, 
beh szeretnék az irodalmi pályára lépni!” Másodikos 
képzős korában Drukk címmel litografált, rajzos, 
tréfás diáklapot szerkesztett. Ezt követően a Frici 
című hetilapba kezdett írni, mely később Füllentő 
címmel jelent meg. Az irodalom iránt érdeklődő 
diáktársaival önképző kört szervezett. A harmadév 
befejezése után, 1881. június 27-én hagyta el az 
egri tanítóképzőt.

1897. június 22-én családjával együtt visszatért 
Egerbe, és élete végéig itt élt. Miért választotta 
éppen Egert? Gonda László újságírónak 1901-ben 
a következőket mondta: „…olyan édes emlékek 
fűznek engem ide. Itt jártam iskoláimat, itt nekem 
minden fű, minden fa ismerősöm s ezek az ismerő-
sök olyan csendesek, nem tolakodók. Elmerengve 
járok köztük, nem beszélnek, csak mosolyognak 
rám s boldogságom csókjaival halmozom el őket. 
Hidd el, hogy itt elfelejtem minden bánatom és nyo-
morúságom, ami az életben osztályrészem volt.” 

Munkájához mindenekelőtt csend kellett. Ezért 
íróasztala felett a tetőfedő zsindelyt néhány négy-
zetméternyi területen üvegcseréppel helyettesí-
tették, a mennyezet szintéjébe pedig vaskeretes 
tejüveg ablakot építettek be. Napközben ezen át 
elegendő világosság esett az íróasztalra még akkor 
is, ha a csend fokozására az udvarra néző ablakok 
fatábláit behajtotta. A házát körülvevő kertet Gár-
donyi maga tervezte, telepítette és ápolta. Különö-

sen kedvelte a fenyőt, a tuját, az olajfát, a szomorú 
fűzfát, az orgonát és a rózsát. 

Gárdonyi írói életműve szempontjából az 1897 
utáni egri évek bizonyultak a legtermékenyebb-
nek. Prózaírói munkásságának legjelentősebb és 
legmaradandóbb alkotásait, történelmi regényeit 
városunkban írta. Titkosnaplójában ezt vetette pa-
pírra: „Az író hatalma nem abban rejlik, amit mond, 
hanem amit az olvasó fantáziájával mondat: ahogy 
az olvasó fantáziáját működteti.” 1899 végén a Pesti 
Hírlap kezdte folytatásokban közölni Az egri csilla-
gokat, mely 1905 óta Egri csillagok cím alatt jelenik 
meg. A regény már akkor elnyerte az olvasóközön-
ség tetszését, a Magyar Tudományos Akadémia pe-
dig 1902-ben Péczely-díjjal jutalmazta. Napjainkig 
mintegy húsz nyelvre fordították le. Magyarorszá-
gon 2005-ben, a Nagy Könyv programsorozat kere-
tében az olvasók a legnépszerűbb magyar regény-
nek választották. 

Gárdonyiról széles körben elterjedt, hogy nehe-
zen barátkozó, zárkózott természetű ember, pedig 
csak az ürességet és a formaságot kerülte. Az évek 
során népszerűsége, baráti köre, tisztelőinek soka-
sága egyre nőtt. Legjobb barátja éveken keresztül 
háziorvosa, Glósz Kálmán főorvos volt. A másik egri 
barát dr. Setét (Schwartz) Sándor ügyvéd, újság-
író. Tanító barátai voltak Frindt (Borsodi) László és 
Kolacskovszky János. Az egri ciszterci gimnázium 
oktatói közül jó viszonyban volt Maczky Valérral, 
Tordai Ányossal, Werner Adolffal, Madarász Flórissal. 
Gárdonyi egri barátai közé tartozott Halászy Cézár 
jogakadémiai és Lemle Rezső reáliskolai tanár is. 
Meghitt kapcsolat fűzte a Mártonffy családhoz. 
Gyakori vendég volt egri otthonában Bródy Sándor, 
Rákosi Viktor, Feszty Árpád és felesége. Jókai Mórral 
haláláig levelezett, és barátjának mondhatta Móric 
Zsigmondot, Fadrusz Jánost és Strobl Alajost. Jó 
barátságban volt Dankó Pistával, a neves prímással, 
aki Gárdonyi több versét megzenésítette. 

Ha jó ügyről volt szó, Gárdonyi azt mindig támo-
gatta. Az 1904. augusztus 20-án megnyíló új egri 
színháznak előjátékot írt Dobó szelleme címmel, 
amely nagy sikert aratott. Amikor a Dobó szobor 
bizottság két felhívást tett közzé adományozás 
érdekében, mind a két felhívást Gárdonyi Géza fo-
galmazta Egri hősök szobra, Egriek! címmel, az Egri 
Újság 1905. november 1-jei számában. 

Gárdonyi Gézát 1919. október 6-án a Magyar Írók 
Szövetségének alelnökévé választották. Ezzel a lé-
pésével magára haragította Bródy Sándort, aki nyílt 
levélben tagadta meg barátságát. Bródy fogadko-
zása azonban nem volt örök. Ezt bizonyítja, hogy 
Gárdonyi halálakor a következő sürgönyt írta Setét 
Sándor egri ügyvédnek: „A becsületes föld füvét, 
mezei virágjának néhány szálát tedd helyettem és 
nevemben a koporsójára. Nevem nélkül. Szó nélkül. 
Én tudom és érzem, hogy mennyi fájdalmas és igaz 
szeretettel gondolok rá. Az anyját és fiait öleli szere-
tettel neked hű barátod, Bródy Sándor.”

Gárdonyi életének utolsó tizenöt esztendejében 
hűséges társra talál, a nálánál húsz évvel fiatalabb 
tanítónő Mátékovics Józsefné, Tóth Ilona személyé-
ben. Mila, ahogy az író nevezte, haláláig hű lelki 
társa, betegségében gondozója volt. Ő testesítette 
meg számára a női eszményt, akinek törékeny alak-
ja, tiszta lelke megjelenik Gárdonyi műveiben, az 
Isten rabjaiban, az Ida regényében stb. Okos Miklós 
1963-ban, az egri Népújság hasábjain így írt: „Mila 
családi élete nyugalmát áldozta fel ezért a különös 
szerelemért, gúnyolódásnak, megvetésnek tette 
ki magát, később az író halála után nélkülöznie is 
kellett.” Mila volt egyedül Gárdonyi Géza mellett, az 
író 1922. október 30-án, a hajnali órákban bekövet-
kezett halálakor.

November 1-jén bronzkoporsóban a líceum dísz-
termében ravatalozták fel. Az egész város gyászolta, 
s tiszteletére a város minden templomtornyában 
megkondították a lélekharangot. Gárdonyi végaka-
rata volt, hogy holttestét saját kertjében helyezzék 
el az ismert felirattal „Csak a teste”. Azonban sem az 
egyház, sem az állam magánkertben nem engedett 
temettetni. A kérdést Tordai Ányos úgy oldotta meg, 
hogy a Gárdonyi által oly annyira szeretett egri vár-
ban, a Bebek bástyán helyezték örök nyugalomra. 
Búcsúbeszédében Setét Sándor ezeket mondotta: 
„A céhbeliek nevében, akiknek mestere volt, akik-
nek ő nem halt meg, mert itt maradtak írásai, amik 
a bibliájuk, mely őket tanítja, műveli, buzdítja, lel-
kesíti… ki már belépett a halhatatlanságba.”

Szecskó Károly

Jó negyedévet 
zárt Eger

Hirdetmények
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy 

„Eger, Hatvani hóstya városrész Településszerkezeti Terv részmódosítása, Helyi 
Építési Szabályzat módosítás és annak mellékletét képező Szabályozási Terv 
részmódosítása” véleményezésre megtekinthető 2013. május 8-tól (szerda) a 
Polgármesteri Hivatal aulájában (Eger, Dobó tér 2.) vagy az Interneten a www.
eger.hu honlapon. A tervjavaslattal kapcsolatos észrevételek írásban eljuttatha-
tók a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához postai úton, vagy személye-
sen ugyanitt leadhatók.”

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy 
„Eger, Lajosváros kelet városrész Helyi Építési Szabályzat módosítás és annak 
mellékletét képező Szabályozási Terv részmódosítása” véleményezésre meg-
tekinthető 2013. május 8-tól (szerda) a Polgármesteri Hivatal aulájában (Eger, 
Dobó tér 2.) vagy az Interneten a www.eger.hu honlapon. A tervjavaslattal 
kapcsolatos észrevételek írásban eljuttathatók a Polgármesteri Hivatal Főépíté-
szi Csoportjához postai úton, vagy személyesen ugyanitt leadhatók.

Közmeghallgatást tart Eger 
Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának Közgyűlése 2013. május 
30-án, csütörtökön 16.00 órától a 
Városháza dísztermében. Az ese-
ményen az állampolgárok és az 
egri civil szervezetek képviselői 
közérdekű felvetéseket intézhet-
nek a Közgyűlés tagjaihoz, vala-
mint a városi közszolgáltatókhoz és 
a különböző szakterületekért fele-

lős önkormányzati intézmények, 
cégek vezetőihez.

Egy felszólaló összesen két 
ügyben, együttesen legfeljebb 6 
percben teheti fel kérdéseit, vagy 
fejtheti ki véleményét. Az érdeklő-
dőknek a Közmeghallgatás helyszí-
nén lesz alkalmuk arra, hogy a fel-
szólalási jegy kitöltésével, a témák 
pontos megjelölésével szólásra 
jelentkezzenek.

A márciusi befizetési határidő után 
meg állapíthatjuk, hogy bizakodásra 
adhatnak okot az első negyedév önkor-
mányzati adóbevételi adatai. Ezekből a 
bevételekből biztosítható a színvonalas 
köz szolgáltatás, városüzemeltetés, ez 
jelenti az intézmények fenntartásának 
alapját. Az egri önkormányzati adóható-
ság összesen 64 ezer 137 ingatlan, gépjár-
mű, vállalkozás és más adózás alá tartozó 
ún. „adótárgy”, valamint 41 ezer 569 adózó 
ügyfél ügyét kezeli. Egyes adók, díjak ese-
tében az egységes központi szabályozás 
alapján (pl.: gépjárműadó, köztartozások 
behajtása, eljárási illetékek fizetése stb.) 
történik az adóztatás, míg mások esetében 
(pl.: helyi adók) a törvények mellett helyi 
rendeletek is szabályozzák a közterhek 
nagyságát, mértékét és az igénybe vehető, 
érvényesíthető kedvezményeit.

A 2012-re Eger önkormányzata 3 milli-
árd 814,5 millió Ft adóbevételt tervezett, 
s ez 179,3 millió Ft többlettel teljesült. A 
2013-as évre a tavalyi esztendő előirány-
zatához képest 162 millió Ft-tal nagyobb 
bevételt terveztünk. Ennek oka elsősorban 
az iparűzési adóban mutatkozó decem-
beri előleg-kiegészítések nagysága, az 
elsősorban a különadó fizetésre kötelezett 
adózók építményadójának emelkedése, 
továbbá az idegenforgalmi adó összegé-
nek változása. Ugyanakkor ez évtől – az 
önkormányzatoktól átvett feladatok miatt 
- a helyben maradó gépjárműadó bevé-
teli előirányzata 224 millió Ft-tal kisebb, 
mint a tavalyi évben. A gépjárműadóból 
származó bevétel 60%-át már a központi 
költségvetésnek utalja át a város.

2013-ra Eger városa 3 milliárd 750 millió 
Ft önkormányzati adóbevétellel számol. Az 

adóév első három hónapjában a tervezett 
bevételek 42,9%-a folyt be a városi szám-
lákra, ez az arány a megelőző év azonos 
időszakában 40,3% volt. A fentiek alapján 
elmondhatjuk, hogy az idei első negyedév 
bevételei 66,8 millió Ft-tal haladták meg a 
2012-es év hasonló adatait, annak ellené-
re, hogy a városnál maradó gépjárműadó 
bevételek jelentősen csökkentek.

A beérkezett helyi adóbevételek 
72,5%-a az iparűzési adó befizetésekből 
származik, itt a legnagyobb a bevételi 
növekmény a maga 107 millió Ft-os több-
letével. Az építményadóból és telekadóból 
58 millió Ft-tal magasabb bevétel érkezett 
három hónap alatt, mint a megelőző év-
ben. A tavasz késése ellenére az idegenfor-
galmi adóbevétel egyenlege is – 2 millió 
Ft-os – pluszt mutat. A gépjárműadóban 
az adóbevétel (teljes, nem csak az önkor-
mányzatnál maradó része!) minimálisan 
csökkent, ezt a járművek száma és az élet-
korukból adódó kedvezőbb adómérték is 
befolyásolja.

Az előző évekhez hasonlóan az adózók 
egy része a határidőig nem tett eleget 
adófizetési kötelezettségének. A követke-
ző hetekben Adó Irodánk valamennyi na-
gyobb adótartozással rendelkező ügyfelét 
értesíti, felhívja a figyelmet az önkéntes 
adófizetésre. Adóhatóságunk – külön 
kérelem nélkül – átvezeti az esetlege-
sen meglévő túlfizetéseket az esedékes 
tartozással rendelkező számlákra, így is 
csökkentve az ügyfelek fizetési terhét. Az 
adótartozás 83,9%-a egyébként a vállal-
kozásoktól, 16,1%-a a magánszemélyek-
től ered, a bevételek is hasonló arányban 
(87,4%, illetve 12,6%) teljesülnek.

Eger MJV Adóirodája

Gárdonyi városai
Fotópályázat
A Gárdonyi Géza Emlékbizottság, Eger Megyei Jogú Város és a Dobó 

István Vármúzeum fotópályázatot hirdet Gárdonyi városai, valamint Gár-
donyi és a természet címmel. Olyan fotókat várnak, amelyek Gárdonyi la-
kóhelyeit, városait mutatják be. Segédanyag a www.gardonyiemlekev.hu 
oldalról tölthető le, s ott található bővebben a pályázati kiírás is. Beküldési 
határidő: 2013. június 20. A zsűri által kiválasztott fotókból az Egri Vár Do-
bó-bástyájában fotókiállítás nyílik.

„Gárdonyi, a költő”
dalnokverseny az író születésének 
150. évfordulója alkalmából
A sorrendben 34. Kaláka Fesztivált a 2013-as évben június 27-e és 30-a 

között rendezik meg, Egerben. Ez az esztendő Gárdonyi Géza születésének 
150. évfordulója, így a Kaláka Fesztivál közösen Eger Önkormányzatával 
és a Dobó István Vármúzeum Gárdonyi Géza Emlékmúzeumával pályázatot 
hirdet Gárdonyi verseinek megzenésítésére. A kiírásra szólisták és együtte-
sek műveit egyaránt várják! A pályázatról részletes információ olvasható 
a Kaláka Fesztivál honlapján, a www.kalakafesztival.hu oldalon, s innen 
letölthetők Gárdonyi Géza versei is.

Balog Zoltán, az emberi erőforrás-
ok minisztere Dr. Klinghammer István 
államtitkár felterjesztését követően 
hat rektor kinevezésére tesz javaslatot 
Áder János köztársasági elnöknek - írja 
a kormany.hu közleményében. Az egri 

Eszterházy Károly Főiskola rektori pozí-
ciójára Dr. Liptai Kálmán főiskolai tanár 
kinevezését javasolja a köztársasági 
elnöknek.

A rektorok július 1-től lépnek hiva-
talba.

Dr. Liptai Kálmán 
rektori kinevezését 
javasolják
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Eger felnémeti városrészében, a Tárkányi úton tűzifa-
udvart avatott az Egererdő Erdészeti Zrt., s ezzel komplex 
termékválasztékból válogathatnak vevőik a logisztikai 
központban. Április 9-étől a cég telephelyén immár egy 
helyen vásárolható meg az erdei fás szárú biomasszából 
előállított szinte valamennyi energetikai termék – a 
hengeres tűzifától a darabolt hasítottig, a faaprítéktól a 
fabriketten át a pelletig. A beruházás fontosságát hang-
súlyozta a sajtótájékoztatóval egybekötött átadáson dr. 
Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, Nagy András, a 
Magyar Fejlesztési Bank képviselője és dr. Jung László, 
az Egererdő Zrt. vezérigazgatója.

A biomassza – mint ismeretes – olyan energiaforrás, 
melyet egyebek mellett mezőgazdasági termékek hul-
ladékaiból, energetikai célra termesztett növényekből, 
illetve erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermé-
kekből és hulladékokból állítanak elő. A világ negyedik 
legelterjedtebb energiaforrása a szén, a kőolaj és a föld-
gáz után a biomassza. 

– Az állami erdőgazdaságok a felhasználók be-

Komplex termékválaszték 
Felnémeten
Tűzifaudvart épített az Egererdő

vonásával határozzák meg, hogy a kitermelt fa ipari 
vagy energetikai értékű. A bányák bezárásáig például a 
bányafa iránt óriási volt a kereslet, manapság azonban 
a terméket csak hírből ismerjük. A magyar erdőkből 
kizárólag ökológiai döntés nyomán kerül ki faanyag. 
Nemzeti kincsünkről megújuló energiaforrás formájá-
ban sem mondhatunk le – jelentette ki dr. Jung László 
vezérigazgató.

A gazdasági társaság elsősorban a megdrágult fosz-
szilis energiahordozók, az energiapiac változásainak 
hatására döntött úgy, hogy kedvező alternatívát kínál 
a lakosságnak, közületeknek, vállalkozásoknak termé-
keik megvásárlásához. Beruházásukkal a magasabb 
színvonalú felhasználói igények kiszolgálását teszik 
lehetővé. A közhiedelemmel ellentétben a magyaror-
szági erdőkből kitermelt fa alatta marad a tartamosan 

kitermelhetőnek, vagyis csak az éves növedéknek meg-
felelő famennyiséget vehetik ki az erdőkből. A megújuló 
energiaforrásokat tehát a folyamatosan fenntartható, 
természetközeli erdőgazdálkodási módszerek alkalma-
zásával, a természetvédelmi jogszabályok maradékta-
lan betartásával állítja elő az Egererdő.

Elhagzott: minden ipari fa mellett keletkezik tűzifa, 
mint a minőségileg leggyengébb választék. Ennek egy 
részét a lakosság vásárolja fel, ami ezen felül marad, 
az energetikai tűzifa. Ezt a könnyebb szállíthatóság és 
raktározás miatt hosszúfának (2,5 méter) hagyják meg, 
formailag ezért a fűrészrönkhöz hasonlít, amit sokan 
összetévesztenek az egészséges fával, pedig minősé-
gileg hasznavehetetlen. 2010-ben kezdődtek el a fej-
lesztések a termékek nagy mennyiségű előállítására és 
forgalmazására, azóta egyre nagyobb a választék. Meg-
tudtuk, a keményfaaprítékot olyan tömör fából készítik, 
amely egyéb ipari célra nem alkalmas. A jó minőségű 
apríték azonban – a fanyesedéktől vagy hulladékfából 
előállított termékkel ellentétben – a legmesszebbme-
nőkig megfelel például az igényesebb, automatizált 
kazánok fűtésére. Az általuk kínált faapríték a vevők 
kívánsága szerinti szemnagyságú, tömörfatartalma 
miatt alacsony hamutartalmú, és 30 százalékos, vagy 
ez alatti a nedvességtartalma. Ha a fűtőanyagot megfe-
lelő típusú kazánokban égetik el, az akár 90 százalékos 
hatásfokkal is felhasználható. A cégtől vásárolt ilyen 
termékkel fűtik például többek között a mátraházi szál-
lodákat. Aprítékkezelő kazánokat szereznek be máshol 
is a fűtőérték növelésére és a költségek csökkentésére. 
A társaság szeretné növelni a lakossági megrendelések 
arányát.

2011 őszétől bioenergetikai üzemet működtetnek a 
felnémeti telephelyen, ezt fejlesztették tovább csarnok-
bővítéssel és gépi eszközök beszerzésével az ünnepélyes 
átadásig. A beruházás kezdeti szakaszában egy közel 
300 négyzetméter alapterületű tárolószínt alakítottak 
ki, amely mintegy 200 tonna faapríték befogadására 
és tárolására volt alkalmas, ám a forgalomhoz, a ren-
delésekhez képeset ez szűkösnek bizonyult. 2012-ben 
emiatt építették meg a 700 négyzetméter alapterületű 
és 1000 tonna apríték tárolására megfelelő másik fe-
dett színt, amely előre láthatólag már bőven elegendő 
a megnövekedett forgalomhoz: tavaly 7500 köbméter 
tűzifát értékesítettek. A beruházás hozzáadott értéke a 
munkahelyteremtés. 

A fejlesztés során megvalósult a telep térburkolása és 
a csapadékvíz elvezetése is, így az időjárástól független 
környezetet biztosítottak a folyamatos munkához. Az 
építési jellegű projektelemek mellett sor került eszközök 

beszerzésére is. A követelményekkel lépést tartva a töb-
bi között egy JENZ típusú mobil aprítógépet helyeztek 
üzembe, mellyel évente közel 30 ezer tonna faaprítékot 
tudnak előállítani. A telepen belüli anyagmozgatásra 
ugyanakkor beszereztek egy Merlo Multifarmer típusú 
teleszkópos homlokrakodót. A darabolt, hasított tűzifa 
igények kiszolgálására az első ütemben egy Posch S-350 
típusú, ezt követően egy Bindenberger 520 E típusú da-
raboló-hasító gépet vásároltak. Telepítettek továbbá egy 
hídmérleget a hozzá tartozó informatikai rendszerrel, és 
rendelkeznek 90 köbméteres pótkocsis kamionokkal is. 

Amint azt a fotók is illusztrálják, a tűzifaudvar kiala-
kításával Felnémeten egy olyan logisztikai központ jött 
létre, amely lehetővé teszi a társaság által kezelt erdők-
ből a fa gyors és panaszmentes eljuttatását vevőikhez. 
Az átadáson Mucsonyi Zsolt telepvezető üzem közben 
mutatta be a tűzifaudvart, melynek építési munkálatait 
az egri Nívóber Kft. nevéhez méltóan, kifogástalan mi-
nőségben készítette el.

Mika István

Egri siker
Ballagó Júlia, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium 12. k osztályos tanuló-
ja a magyar nyelvi OKTV döntőjén 1. helyezést ért el.

„– A magyar nyelvi Országos 
Középiskolai Tanulmányi Ver-
senyen (OKTV) a novemberben 
megírt első forduló után az or-
szágos 8. helyezést megszerezve 
jutottam be a legjobb hatvan 
versenyző közé, így a második 
fordulóban a feladatom egy 30 
oldal terjedelmű pályamunka 
elkészítése volt. 

Pályaművem témájául a bí-
rálóbizottság által megadott 
három választási lehetőség kö-
zül a Nép és nyelv – A puszták 
né pének nyelvhasználata Illyés 
Gyula műve alapján címmel 
készítettem el a dolgozatot, 
melynek alcímét viszont én ha-
tároztam meg: A nyelvhasználati jegyek és a társadalmi beágyazott-
ság kölcsönhatása. A mellékeltekkel együtt 37 oldalas pályamunkát 
magyartanárom, Lapinskasné Máté Erika gondos útmutatása segít-
ségével írtam meg, melyhez a nyelvészeti vizsgálódás forrásaként 
természetesen Illyés Gyula Puszták népe című szociográfiáját kellett 
használnom. 

A pályamunka elkészítéséhez azonban komoly szakirodalomra is 
szükségem volt, hiszen a vizsgálódásomban helyet kapó nyelvi terü-
letek nem tartoznak a gimnáziumi tananyagba. Tehát elmélyültem 
a modern nyelvészet legfontosabb kutatási területeiben: a pragma-
tikában, az ennek részét képező beszédaktus-elméletben, illetve a 
szociolingvisztikában. Ennek megfelelően a dolgozatban a vizsgáló-
dás kiindulópontjainak meghatározása után a puszta társadalmát és 
műveltségét mutattam be a szókészlet, a helyi folklór és a kulturális 
tevékenység tükrében, ezután a nyelvjárási sajátosságokat taglaltam, 
majd hosszan kitértem a nyelvi udvariasság és ennek ellentéteként a 
nyelvi durvaság megnyilvánulási formáira, a nonverbális kommuni-
káció kifejezőeszközeire, végül pedig a pusztai cselédség hátrányos 
nyelvi helyzetére. 

Az így elkészült pályamunkámat a zsűri 100-ból 97 pontra értékel-
te, így az első két forduló összesített eredményével a 4. helyen hívtak 
be a döntőbe, ahová az ország legjobb 30 versenyzője került be. 

A harmadik, döntő fordulóra április 5-én, Budapesten került sor, 
ahol végső feladatom a pályamunkám megvédése volt a nyolctagú 
bírálóbizottság előtt. 

A bírálóbizottság elnöke dr. Galassy Magdolna nyelvész, tagjai 
pedig az ELTE tanárai és középiskolai tanárok voltak. A szóbeli for-
dulóban is kiemelkedően magas pontszámmal jutalmazott a zsűri: a 
maximális 100-ból 95 pontot sikerült szereznem. Így végül a három 
fordulón nyújtott teljesítményemmel 1. helyezést értem el, megnyer-
tem a magyar nyelvi OKTV-t.”

A tehetség, a szorgalom, a kitartó munka szép sikert eredménye-
zett, ami nemcsak Ballagó Júlia további pályáján meghatározó állo-
más, hanem iskolájának és városának is nagy büszkesége.

Gárdonyi Géza 
emléknap
Történelmi döntés született nem csupán az egriek, de min-

den magyar számára. Az országgyűlés elfogadta azt a határo-
zatot, amely Gárdonyi Géza emléknappá nyilvánítja 2013. ok-
tóber 17-ét.

Nyitrai Zsolt, valamint L. Simon László, 
a Fidesz parlamenti képviselőinek javas-
latára az országgyűlés 2013. október 
17-ét Gárdonyi Géza emléknappá nyil-
vánította.

Az idei esztendőben ünnepeljük az Egri 
csillagok és más remekművek szerzője 
születésének 150. évfordulóját, október 
17-én pedig az egri vár védői előtt tisztel-
günk, akik 1552-ben ezen a napon arat-
tak dicsőséges győzelmet a török felett.

Nyitrai Zsolt, egri honatya e történelmi 
döntés kapcsán elmondta: Gárdonyi Géza, 
egyik legkiemelkedőbb nemzeti-törté-
nelmi regényírónk 1863. augusztus 3-án 
született, legnépszerűbb, legolvasottabb 
alkotása az Egri csillagok. Ezzel a művével 
minden magyar számára követendő pél-
dát mutat hazafiasságból és hazaszere-
tetből. Ezért az ifjabb korosztály számára 
különösen fontos és a mai napig időszerű 
üzenetet hordoz a regény, amely a vár 
ostromán és a győzelem művészi ábrá-
zolásán keresztül mutat be egy izgalmas 
történelmi korszakot.

A világhírű regény szerzője előtt a par-
lament döntése nyomán immár nemzeti 
emléknapon tiszteleghetünk.

Nyitrai szavai szerint fontos hangsú-
lyozni, hogy a Fidesz nem egy új emlék-
napot szeretne bevezetni, egyedi alka-
lomról döntöttek: tehát a határozat csak 
2013. október 17-e emléknappá nyilvání-
tásáról szól. 

A 150. évforduló előkészítésére már 
egy emlékbizottság is létrejött, amelynek 
L. Simon László a vezetője, s tagjai között 
van Eger polgármestere, Habis László, il-
letve a szülőváros, Gárdony polgármeste-
re, Tóth István, valamint a Petőfi Irodalmi 
Múzeum főigazgatója, E. Csorba Csilla. 
A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága a 
legutóbbi ülésén úgy határozott, hogy 
100 millió forintot kíván fordítani a Gár-
donyi Géza emlékév programsorozatára. 
Ennek keretében szoborállítástól kezdve 
számos rendezvény megvalósítására lesz 
lehetőség.

A döntés okán minden egri büszke le-
het – tette hozzá Nyitrai Zsolt.

A magyar–magyar kapcsolatokról, az 
agrárszakképzésről tárgyaltak határon in-
neni és túli iskolák az Egri Kereskedelmi, 
Mezőgazdasági, Vendéglátóipari iskolá-
ban. A konferencián megemlékeztek a 
115 éves az egri vincellérképzésről is.

A Rákóczi Szövetség, Eger és az egri 
Keri, amely a szövetség bázisiskolája már 
második éve rendez szakmai – tudomá-
nyos tanácskozást a Kárpát-medence ag-
rár- és kereskedelmi szakképzést folytató 
középiskoláinak.

Felvidékről, Erdélyből, Délvidékről és 
itthonról összesen 14 iskola diákjai és ta-
nárai vettek részt a szakmai programon. 
Az iskola igazgatója, dr. Vasas Joachim 
először a 115 éves egri vincellérképzés-
re emlékezett. 1898-ban nyitották meg 
az iskolát, 2003-ig működött önállóan, 

majd összevonták a kereskedelmivel. Ag-
rárszakképzésben most több mint négy-
százan vesznek részt. 

Vissza szeretnék szerezni az agrárszak-
ma becsületét, ezzel növelni a vidék meg-
tartó erejét – mondta a vendéglátó iskola 
igazgatója. Vasas Joachim szerint, aki az 
agrárium jövőjéről gondolkozik, az lé-
tünkről, megmaradásunkról elmélkedik. 

A magyar–magyar kapcsolatok ápo-
lásáról Habis László polgármester azt 
mondta: az élet mindennapjaiban kell 
kapcsolatokat építeni, nem csak piros 
betűs ünnepeken. A tanácskozást idén 
kiegészítették az ifjú agrárvállalkozók 
találkozójával, megtartották a már tavaly 
bevált bor- és pálinkaversenyt is. Az isko-
lák 27 pálinkát és 33 bort neveztek. Eny-
nyit kellett elbírálnia a két bizottságnak.

Kapcsolatokról, 
agrárszakképzésről
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Bérczessy András főszerkesztő • Vezető szerkesztő: dr. Somogyi Kinga • Marketing munkatárs, hirdetésfelvétel: Major Ildikó, telefon: (06 30) 254-0755, e-mail: egrimagazin@mediaeger.hu • A 
szerkesztőség az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget! • A lap megjelenik 30 000 példányban Egerben és Felsőtárkányban, ingyenes terjesztésben. • ISSN 2060-
3738 • Tördelés: Tömösközi Péter • Nyomdai munkák: Paus-Print Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!
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2013. május 11. Szombat
Helyszín: Eger, Érsekkert
10:00 – 10:30
10:30 – 12:00
12:30 – 14:30
15:00 – 15:30
17:00 – 17:45

Ünnepélyes megnyitó
Hosszú távú futam
Ügyességi futam
Gyorsulási futam
Eredményhirdetés

2013. május 10. Péntek
Helyszín: Eger, Eszterházy tér
16:30 – 17:45
18:00 – 19:30 Kvalifikációs futam

Program:

Legyen Ön is tanúja az izgalmas megmérettetésnek, és 

Szertelen
szelek terelte
szerkezetek
versenye

VI. Nemzetközi
Rexroth

Verseny

Civilek adománya
Ismét nagy értékű adományt gyűjtöttek 

a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rende-
lőintézet számára a német tartalékosok. A 
berendezési tárgyakat, ágyakat, matracokat, 
kerekes székeket, járókereteket, műszereket 
és többek között egy ultrahang berendezést 
a napokban juttatták el az intézménybe.

A Bundeswehr Tartalékos Szövetség 
Unterfranken Megyei Szervezete és a Ma-
gyar Tartalékos Szövetség Heves Megyei 
Szervezete közel tíz éve ápol barátságot egy-
mással, ennek keretében már több alkalom-
mal juttattak adományt a kórház számára. 
Az elmúlt évben is különböző berendezése-
ket és felszereléseket hoztak, köztük 9 elekt-
romos és vizsgálóágyat, röntgen-átvilágító 
asztalt, kerekesszéket, kötöző és vizitkocsit, 
informatikai eszközöket, hűtőszekrényt, 
mikrohullámú sütőt, ülőkocsit, zuhany ülő-
két, textíliákat. A német és magyar szervezet 
folyamatosan segíti a gyógyító intézményt. 

Több alkalommal segítette adomá-
nyaival a Markhot Ferenc Oktatókórház 
és Rendelőintézetet a Hópihe Gyermek 
Alapítvány is. Szintén a napokban két db 
ágyat adományoztak az egri kórháznak, a 
Traumatológiai osztály számára. 

A civil szervezet nem először támo-
gatta az intézményt. Az elmúlt években 
műszereket (kézsebészeti fúrót, EKG ké-
szüléket) egy db baba inkubátort és 8 db 
motoros intenzív ággyal segítették a gyó-
gyító munkát. Az adományok összértéke 
több mint 8 millió Ft.

A Hópihe Gyermek Alapítvány 2005 óta 
működik azzal a céllal, hogy egészségügyi 
intézményeknek, mentőszervezeteknek 
nyújtson segítséget. Ferenczi Józsefné a 
szervezet elnöke elmondta: eddig több 
mint 86 millió Ft értékben segítettek kü-
lönböző intézményeket.

Ha gyermekünk születik, sokszor érezzük úgy, hogy a 
mindennapi rutin felőrlő, megtépázza és elfeledteti mi-
lyen is volt egykoron az életünk. 

A rengeteg információ, ami gyermekünk körül fo-
rog, könnyen háttérbe szorítja a saját külsőnkkel és 
belsőnkkel való foglalkozást. Hajlamosabbak vagyunk 
szétszórtabbá válni, gyakrabban elfelejtünk dolgokat és 
változhat az értékrendünk is. Talán könnyebben kibo-
rulunk, érzékenyebbé válunk, jelentéktelen dolgokból 
is képesek vagyunk „elefántot csinálni”. Ez valamilyen 
fokon természetes jelenség. Egy gyermek érkezésével 
sok minden átértékelődik, megváltozik. A legtöbb anyu-
kának a boltban először a Túró Rudi jut eszébe, és utoljára 
a hajfesték. Van a gyermek előtti és a gyermek utáni kor-

szak. Ellenben nem szabad elfeledkeznünk önmagunk-
ról, mert fontos mozgatórugója vagyunk családunknak, 
éppen ezért keressünk időt magunkra. Első lépés hogy 
elfogadjuk magunkat, a környezetünket, azt hogy válto-
zunk, és ez a változás jó is lehet. Minden kornak megvan 
a szépsége, 20, 30 vagy 40 évesen másra vágyunk, más és 
más dolgok fontosak. Emlékezzünk vissza, milyen volt a 
fiatalkori énünk, bár pontosan olyanok már nem leszünk, 
de akár kívül akár belül alakíthatunk magunkon ebben 
az irányban. Ha nem érezzük jól magunkat a bőrünkben, 
készítsünk új frizurát vagy sminket a barátnőnkkel, men-
jünk el fodrászhoz, kozmetikushoz, esetleg változtassunk 
öltözködési stílusunkon – ha szükséges kérjük ki tanács-
adó véleményét. Ha pedig új tükörképünk látványa sem 

elégít ki minket, ápoljuk a lelkünket egy lecsendesítő 
meditációval, esetleg menjünk el szakemberhez, akinél 
jól kibeszélhetjük magunkat. 

Merj segítséget kérni, mert szükség van Rád! A gye-
rekek, a család csak úgy lehet kiegyensúlyozott és bol-
dog, ha Te is az vagy. Ha ragyogsz, a körülötted lévők is 
ragyognak, és minden egyensúlyban kerül. A régen volt 
egyensúly egy kis munkával a helyére billen, de ez termé-
szetes, hiszen egy vagy több gyermekkel nehezebb lett a 
mérleg. Égető Eszter

Egrimami Egyesület

Megáll az ész

Jó hírek a 
cukorbetegeknek
A tavalyi Egri Cukorbeteg Találkozón és az Egri Diabetes Világnapon 

résztvevő egyesületekkel, Habis László polgármesterrel és dr. Juhász 
Elek diabetológussal, egyesületünk szakmai vezetőjével történő egyez-
tetés után személyes találkozót kezdeményeztünk dr. Szócska Miklós 
államtitkárral, továbbítottuk kérésünket, hogy az elmúlt hónapok 
tapasztalatai alapján változtassanak a cukorbetegek számára kötet-
lenebb életmódot biztosító analóg inzulin felírásának tavaly történt 
szigorításán.

Megkerestük az ügyben neves diabetológusainkat az ország minden 
részéből, akik hasonló véleményeket továbbítottak a döntéshozóknak. 
Mellénk álltak az ügyben az Egri Cukorbeteg Gondozó orvosai, a Ren-
delő Intézet igazgatója, dr. Harcsa Eleonóra és Dr. Barkai László, a Ma-
gyar Diabetes Társaság elnöke is biztosított minket az orvos-szakmai 
szervezetek támogatásáról. Így kérésünk kedvező fogadtatásra talált. 
Májustól az analóg inzulinok 100%-os finanszírozása biztosítva lesz a 
saját inzulinnal nem rendelkező 1-es típusú cukorbetegek számára és 
a 2-es típusú cukorbetegség esetén is kedvező változások születtek. Ez 
nagy siker érdekvédelmünk területén és köszönjük mindenkinek, aki 
segített.

A május 11-i Egri Cukorbeteg Napra elfogadta meghívásunkat dr. 
Kerényi Zsuzsa, nemzetközi hírnevű diabetológus, akivel egyesületünk-
nek már nagyon régóta kiváló szakmai és baráti kapcsolata van. Mivel 
ő maga is gyerekkora óta cukorbeteg, már csaknem 60 éve, a beteg és 
a szakember szemszögéből is látja a cukorbetegek problémáit. Jó ta-
nácsokkal tud szolgálni a cukorbetegek számára óvodás kórtól kezdve, 
az iskolai tanulmányokon át a pályaválasztás, párválasztás, gyermek-
vállalás, karrier, boldog, sikeres élet cukorbetegen témáig mindenben. 
Kérjük az 1-es típusú fiatal cukorbetegeket illetve hozzátartozóikat, a 
terhességi diabeteszeseket, hogy továbbítsák kérdéseiket a diabklub@
agria.hu címre, amelyet a főorvos asszony 2013. máj. 11-én 14 órától 
személyesen megválaszol az Egri Cukorbeteg Nap keretében tartandó 
fórumon, az Egri Bartakovics Béla Közösségi Házban. A rendezvény 
helyszínén és az IFI-PONT-ban lehet a gyűjtőládákba bedobni a kérdé-
seket vagy leadni az iskolai védőnőknél. Használjuk ki a lehetőséget!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, rendezvényünk ingyenes! 
Jakabné Jakab Katalin

elnök, Cukorbetegek Egri Egyesülete
egridiab.egalnet.hu

Kamionról pakolják le az adományokat 

Kék Ibolya túra
2013. április 6-án a Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete 20 

fővel részt vett a BENE Kulturális és Hagyományőrző Egyesület és a Nyugdí-
jasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége Heves Megyei 
Szervezete által szervezett Mátrafüredi „Kék ibolya” Túrán. 

A látássérültek 3 órás hosszú túrát teljesítettek a rossz idő ellenére. A ver-
seny helyismereti totó kitöltésével, és egy jó hangulatú ebéd elfogyasztásával 
zárult.

A Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesület I. helyezést ért el, ezzel 
is bizonyítva az életben a látássérült emberek kitartását, egyenjogúságát, 
esélyegyenlőségét. 

Mofetta
Magyarország egyedülálló gyógy gáz-
kincse Mátraderecskén
A mátraderecskei gyógygáz a magyar balneo lógia új, egyedülálló gyöngysze-

me, mely jelentősen hozzájárul az ország érbetegeinek, illetve egyes reu matológiai 
betegségekben szenvedők színvonalas ellátásához, rehabilitációjához.

Egyéb hatásai továbbá:
•  fokozza a sejtek anyagcseréjét,
•   segíti a szervezet méregtelenítési folyamatát,
•  erősíti az immunrendszer működését,
•   fájdalomcsillapító hatását az endrofintermelés serkentésével magyarázzák,
•   teljesítményfokozó hatása miatt egyfajta természetes doppingszerként 

viselkedik.
Keresse fel szakorvosát, és írassa fel receptre az OEP által támogatott ke-

zelést! A részletekről érdeklődjön a (36) 576 200-as telefonszámon, vagy 
látogassa meg weboldalunkat: www.mofetta.eu. Mátraderecskei Széndioxid 
Gyógygázfürdő Mofetta 2003 Kft., Mátraderecske, Hősök tere 12. (X)

Mofetta – Őserő a föld mélyéből.



1110

Megújul a 
város
Egy fürdőszobát felújítani akkor igazi öröm, amikor 

már az új kád elhelyezéséhez, vagy a csempézéshez 
érkezünk. Akkor érzékelhető és értékelhető a meg-
újulás, ha már nem lóg ki a falból a vezeték, helyére 
került az új tükör, és a gondos háziasszony is elkezd-
hette a takarítást. Ugyan az egri belvárosi rehabilitá-
ciós programban még csak a nyár folyamán indulnak 
az igazán nagy változást, ezzel együtt pedig a gyalo-
gosok közlekedését is jelentősen korlátozó közterü-
leti fejlesztések, jócskán akad már olyan projektelem 
is, ahol azt látni, hogy épül - szépül a történelmi bel-
városunk. Ilyen például a két új gyaloghíd építése. 

Az Eger-patakon átívelő, Gerl Mátyás utcai híd he-
lyén szépen mutatja már magát az épülő, 18 méter 
hosszú átkelő szerkezete. Ez a híd egy hangulatos te-
raszként is funkcionál majd, amely összeköti a Dobó 
teret az újonnan kialakuló közparkkal. A kétoldali 
hídfő, a támasztófalak és a csatlakozó szárnyfalak 
elkészültek. A vasbeton lemez és a befogott acéltar-
tók építése folyamatban van. A híd egyik oldala – az 
árkádos Gerl utcai épület felőli oldalon íves és fabo-
rítású, ezen a részen az acélszerkezetű korlátba LED 
lámpatesteket építenek. A lefelé világító lámpák nem 
csupán a díszvilágítást szolgáltatják, hanem meg-
világítják a híd járófelületét is. A szerkezet nagyobb 
felét kiskockakővel burkolják majd, s ezen az oldalon 
a korlát helyet tömör vasbeton mellvéd készül, riolit-
tufa kőburkolattal. A híd várhatóan júliusban készül 
el.

A napokban történt, hogy a Minorita templomról 
leemelték az 1970-es évek elején műkőből készített 
Szent Antal szobrokat, valamint a díszes kővázákat, 
és az angyalokat formázó alkotásokat. Utóbbi kettőt 
Biatorbágyra szállították és róluk új, műkő másola-
tok készülnek. Mint azt Osgyányi Vilmos restaurátor 
az Egri Magazinnak elmondta, az eredeti barokk mű-
vek már nincsenek meg, ezért most az 1970-es máso-
latok alapján kell dolgozniuk. A Szent Antal szobrok 
és a vázák vastartói kevésbé korrodáltak, ezért eze-
ket helyben restaurálják.

Habis László polgármester az április végi közgyű-
lésen úgy fogalmazott: a megközelítőleg 5 milliárd 
Ft-os rehabilitációs program során a város – ahol 

csak lehetett – meghívásos közbeszerzési eljárással, 
helyi cégeket versenyeztetett és választott kivitele-
zőnek. Eger Önkormányzata ezzel is igyekezett új 
lendületet adni a helyi építőiparnak, segítve ezzel a 
munkahelyek megőrzését. Az egri vállalatokkal való 
együttműködés továbbá azért is fontos, mert jól lát-
ható, hogy igazán magukénak érzik a szóban forgó 
beruházásokat, egri polgárként saját maguknak is 
építik a belvárost. A tervek egri építészek munkáját 
dicsérik, helyiek azok is, akik mindezt megvalósít-
ják, és ez fontos dolog a város életében.

Az Eger történelmi belvárosát megújító pályázat 
kiírásában támasztott feltételeknek megfelelően 
egy külső beruházó bevonásával épül a parkolóház 
a piaccsarnoknál. A háromszintes, 153 gépjárművet 
befogadó létesítmény építése megteremti a feltételét 
annak, hogy Eger szűk belvárosa gyalogos és kerék-
páros övezetté alakuljon. Az eddigi parkolók helyét 
sétány, parkok és közösségi terek veszik át, ugyan-
akkor soha nem látott parkoló kapacitás jön létre a 
piaccsarnok közvetlen közelében. A beruházó tájé-
koztatása szerint az építkezés májusban fejeződhet 
be, az autósok azonban a használatba vételi engedély 
kiadása után vehetik birtokba a létesítményt.

Hamarosan kihirdetik az úgynevezett „soft” ele-
mek, vagyis a rehabilitációhoz kapcsolódó társa-
dalmi akciók, rendezvények szervezésére kiírt mini 
pályázatok eredményét. Mint arról korábban beszá-
moltunk, a határidőig 29 egri civil szervezet nyújtott 
be programterveit, a folyamat jelenleg a hiánypótlási 
szakasznál tart. Az egri történelmi, építészeti érté-
kek megismertetését, valamint környezettudatos-
ságra ösztönző programok szervezését célzó bead-
ványok értékelését a bíráló bizottság május második 
hetében végzi el.

Továbbra is érvényben van a megváltozott forgal-
mi rend a Zalár utca Tábornok-ház mögötti szaka-
szán. Itt a terület rekonstrukciójának második üte-
me zajlik, egyirányúsították a Maczky Valér utca és 
Markhot utcai híd közötti szakaszt. A munkálatok 
idejére az önkormányzat ingyenes parkolókat jelölt 
ki a Malom utcában (a volt 3-as iskola területén) és a 
Bartakovics utcában (a kórházi sportpálya területén 
a Tündérpart utcánál). A kivitelező konzorcium a 
nyári hónapok során, a Zalár utca teljes rekonstruk-
ciója után teríti le a végleges, kopó aszfaltréteget.

Jól látható, hogy az egri nyár 2013-ban a bő prog-
ramkínálat mellett egyéb izgalmakat is hoz majd: 
soha ilyen mozgalmas, nagy változással járó idősza-
kot nem látott még a város. (Fotó: Vozáry Róbert)



– … Lőrincz úr a feleségéről nevezte el a szőlőbirto-
kot! – szól utánam alkalmi ismerősöm, egy helybeli gazda 
Egerszalókon. Mintha tartana attól, hogy érdeklődésemre 
nem mondott el mindent a St. Andrea Szőlőbirtok és Sző-
lészet Kft. vezetőjéről. Igaza van. Dr. Lőrincz György egri 
borászról – akit a márciusi nemzeti ünnepen a Magyar 
Érdemrend Tiszti Keresztjével tüntettek ki – akár többet 
is tudhattam volna, hiszen az elmúlt évtizedben egy tucat 
helyi és országos elismerés előzte meg a mostanit.

– A jóisten akaratából lettem bortermelő. Szüleim a 
román határszéli kis faluból, Penészlekről települtek át a 
barokk városba, talán azért, hogy én borász legyek. Édes-
apám kőműves építésvezető volt: Eger új városrészének 
közel egynegyede az ő irányításával épült – emlékezik 
a kezdetekre a borász doktor, aki azonban nem szeretett 
volna építész lenni. Főállású vízilabdázó annál inkább. 
Kiválóan sportolt, drukkolt neki a közönsége, de a meg-
élhetéshez ennél több kellett: felvételizett a kertészeti 
egyetemre. „Tanáraim jóvoltából lelkes érdeklődéssel ta-
nulmányoztam a szőlő és a bor világát.” – mondja.

1991-ben diplomázott tartósítóipari mérnökként. PhD-
képzés keretében szerzett borász szakképzettséget, majd 
később a kémiai tudományok PhD-fokozatát is megkapta. 
Első munkahelye az Egervinhez kötötte. „Megismerked-
tem a nagyüzemi bortermelés szerteágazó feladataival. 
Jó útravaló volt” – nyugtázza az ottani éveket. A megta-
karított túlórapénzéből családja örömére később egy apró, 
szőlőnek való földterületet vásárolt pincével. Meglepte, 
hogy sorra látogatták a borászismerősök, a borforgalma-
zók. Kíváncsiak voltak a tudományára, és nem csalódtak. 
Már egyetemistaként vágyott ugyanis arra, hogy egyszer 
majd önálló borász lesz, és saját ültetvényt irányít. Ennek 
az ideje 2002-ben jött el. „Sok csodája van az életemnek – 
meséli. Ilyennek tartom találkozásomat egy magyar szár-
mazású osztrák üzletemberrel. Azzal a szándékkal keresett 
fel, hogy szőlőt vásárol Magyarországon, társuljak vele. 
Meghánytam-vetettem a dolgot és belevágtam a közös 
tulajdonú birtok munkálataiba. Minden jóra fordult.”

Azazhogy… Három év múlva meghalt a patrónusa. 
– Erős kétségeim támadtak ezután. Vajon meg tudok-e 
birkózni egyedül a termelésirányítással? Üzlettársak 
maradnak-e a partnereim? Hogyan tudom majd érté-
kesíteni a termékeimet? Nehéz volt újra talpra állni, ösz-

Dr. Lőrincz György egri 
borász újra bizonyított

szeszedni magam. De sikerült. Előbb egyedül végeztem 
a tennivalókat, aztán kialakítottam egy csapatot. Más 
szerkezetben dolgozunk ugyan, mint a többi borászat, ám 
jól kiegészítjük egymást. Két tulajdonostársam van és né-
hány dolgos kisegítőm. Vezetésemmel egy olyan pályára 
álltunk, amely az elmúlt években lépcsőként vezetett el 
ahhoz a borminőséghez, amelyet készítek. Folyamatosan 
fejlődünk, szépek a boraink, nevet szerzett magának a St. 
Andrea. Az elnevezés egyébként 1999-ben született, ami-
kor otthon, családi fogyasztásra készítettem a boraimat. 
A feleségemről, Andreáról neveztem el a gazdaságot, 
hiszen életem párja a legkedvesebb számomra. Később 
a világot járva tapasztaltam, hogy az st. a Saint előtagú 
elnevezés – legyen az akár borvidék, dűlő, birtok vagy 
a bor neve –, tökéletesen illik a bor érzelmi, történelmi, 
szellemi értékrendjéhez. Tudom: a szőlő és a bor a Teremtő 
ajándéka. Nemcsak kitűnő alapanyag és szaktudás, lélek 
is kell a borba. Úgy érzem, erre a feladatra vártam egész 
életemben. 

Az ültetvény Eger történelmi borvidékén helyezkedik 
el, 42 hektáron. Pincészetüket Egerszalókon az Öreg-
hegy oldalába építették fel. Dűlőik közül 6 Egerszalókon, 
Egerszóláton és Demjénben, 2 pedig Eger határában, 
a Nagy-Egeden található. Milyen a birtok szerkezete? 
21 szőlőfajtájuk van. Arra törekszenek, hogy ezen belül 
növeljék a Kárpát-medencéhez köthető fajták arányát a 
világfajták ellenében, amit átoltással, vagy telepítéssel 
érhetnek el. Ehhez számításba veszik az olaszrizlinget, a 
hárslevelűt, a furmintot, a kékfrankost, a kadarkát. Fon-
tosnak tartják, hogy miközben az általuk készített borok 
finomabbnál finomabbak, egyre nagyobb teret adjanak a 
termőhelynek, a természetességnek, a tisztaságnak – ez 
szakmai követelmény számukra. Szőlőfajtáik megválasz-
tásánál az Egri Borvidék hagyományait tartják szem előtt. 
Borkészítési filozófiájuk középpontjában a terroir áll. Öt 
dűlőben organikusan művelik a szőlőt, nagy figyelmet 
fordítanak az eltérő adottságokra. 

Kérdésemre, hogy fajtaborokat vagy termőhelyi bo-
rokat készítenek, a tulajdonos-ügyvezető azt válaszolja, 
hogy a borvidéken nincs hagyománya a fajtaboroknak. 
Az egri bor nem lehet más – állítja –, csak bikavér és csil-
lag. Megítélése szerint e két kiváló nedű kellő választékot 
nyújt a fogyasztóknak. Ugyanakkor a kategóriába sorolt 

Klasszikus, Superior és a – EU jóváhagyására váró – Grand 
Superior a termelőknek is kedvező, termőhelyi borokat is 
készíthetnek. Termékeik között központi szerepet kapnak 
a házasított borok. Ilyen a Napbor, az Egri Csillag, az Egri 
Bikavér, az Áldás. „Az a sikeres házasítás, amit a vevő árban 
és minőségben elfogad. Egyelőre nincs panasz” – állapítja 
meg a tulajdonos. Ugyanakkor felhívja a figyelmet az egri 
fehér borok ismertségének és jó hírének visszaszerzésére. 
Mindezt ötletes és hatékony marketinggel, a borászok 
összefogásával, s a hegyközség támogatásával képzeli el. 
A szakember azt mondja, hogy a birtokon vannak nagyon 
erős karakterek, amik fajtától és évjárattól függetlenül 
jelennek meg, ezekből önálló, dűlős borokat termelnek. 
Ilyen például Egerszóláton a Boldogságos, Demjénben 
a Hangács, Egerben a Nagy-Eged dűlő. Klónozásról is 
beszélgettünk. Ennek jelenleg nyolc féle változatát tanul-
mányozzák a kadarkánál. A kékfrankosnak is van olyan 
régi változata, amelyre figyelnek. Újságolni való, hogy 
zászlósbor-család kialakítását tűzték ki célul. Három fajta 
Egri Csillaguk és négy fajta Egri Bikavérük van. Izgatottan 
várják a Nagy-Eged dűlőben termesztett bikavérük elké-
szültét, ami már a hordókban van. Számításaik szerint 
teljesen új korszakot nyitnak ezzel a borral.

Dr. Lőrincz György csöndes, halk szavú, ám nemcsak 
ezért figyelek a szavaira. – Termelésünk hagyományos, 
a technikai, technológiai változásokkal azonban lépést 
tartunk. Minden szőlőfajtára figyelünk. Külön-külön 
fajtaspecifikus magatartásra van szükség a fehérnél és a 
vörösnél. A fajtára szabott magatartás kialakítása persze 
nem megy máról holnapra, azzal tudatosan és következe-
tesen kell foglalkozni valamennyi munkafázisban – érvel. 
Részt vesznek az Egri Borvidék megújításában. „Borásztár-
saimmal azon gondolkodunk, hogy tehetjük járhatóbbá 
az eddig megtett utat. Mitől lehet egri stílusú az egri bor? 
Hogyan használhatjuk fel mondjuk a külföldön szerzett 
tapasztalatokat sajátságainknak megfelelően? Akármerre 
járok a világban, mindenütt a legjobb módszereket kere-
sem. Vegyük át és alkalmazzuk is a használható példákat.

 Mika István

MozIMűSor
AGrIA MozI

május 2–8. A nagy nap (16:00,  18:00,  20:00)  •  Jurassic Park 3d 
(17:00)  • A hívás (19:30)  • Camille (17:30, 19:45) május 5. Samsara 
– A lét örök (11:00) A belépőjegy ára egységesen: 500 Ft május 9–15. 
Vasember 3 3d (15:30, 20:00) • Kolibri kód (18:00) • Zambézia (16:00) • 
Mellékhatások (18:00, 20:15) • A méhek világa (17:30, 19:30) 

május 12. rajzfilmünnep, a belépő egységesen 500 Ft 
10 órától 13 óráig 1. terem: Mazsola és Tádé • Éljen Szervác! • A róka és 
a holló 10 órától 13 óráig 2. terem: A találékony kisfiú • A homok dala • 
Fütty nélküli dalos madár • Mesék Mátyás királyról • A világlátott egérke 

május 16–22. Vasember 3 (16:00, 20:30) • Csodacsapat (18:30) • A 
nagy Gatsby 3d (16:00, 19:00) • Rázós környék (17:30, 20:00) május 
23–29. Lotte és a holdkő titka (16:00) • Halálos iramban 6. (17:30, 
20:00)  • Vasember 3 (14:30)  • A nagy Gatsby 3d (17:00)  • Szex az ex 
után (19:30, 21:15) • Teddy mackó (18:00, 19:45) május 30. – június 
5. A zöld urai (16:00)  • Halálos iramban 6. (18:00, 20:30)  • Tajtékos 
napok (17:00) • Nyitott szívvel (19:30) • The Master (17:30, 19:30)

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  május 7. Jurassic Park 3d (17:00) május 14. 
Mellékhatások (18:00) május 21. A nagy Gatsby 3d (19:00) május 28. 
Halálos iramban 6. (17:30) június 4. Tajtékos napok (17:00)

uránIA MozI
május 2–8. Vasember 3 3d (15:30, 20:30) • Jurassic Park 3d (18:00) 
május 9–15. Jurassic Park 3d (16:00, 18:30) • Gingerclown 3d (21:00) 
május 16–22. Zambézia 3d (16:00) • Sötétség – Star Trek 3d (17:30, 
20:00) május 23–29. A zöld urai 3d (16:00, 18:00) • Sötétség – Star 
Trek 3d (20:00) május 30. – június 5. Jurassic Park 3d (15:30)  • 
Másnaposok 3 (18:00, 20:00)

ArAnyÉLETKorúAK MATInÉJA
május 8. Zarándoklat Esztergomtól Máriagyüdig. Előadó: Mihácsky 
János május 15. Az első magyarnyelvű tanítóképzés Egerben. Elő-
adó: Dr. Bodosi Béla egyetemi docens május 22. Örökkön háborog a 
tenger. Kelemen Csaba színművész József Attila műsora május 29. Köz-
tünk élnek. Szilvás István és meglepetés vendége

ILLÉS GyörGy TErEM
május 2–8. Most jó (17:30) május 9–15. Haneke, a rendező 
(17:30) május 16–22. A mennyországot választom (16:00) • A város 
alatt (18:30) május 23–29. Camille (17:30) május 30. – június 
5. A méhek világa (17:30)

proGrAMAJánLó, 2013. MáJuS
Az Egri Kulturális és Művészeti Központ (Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház, Bartako-
vics Béla Közösségi Ház, Templom Galéria), a Dobó István Vármúzeum, a Gárdonyi 
Géza Színház, a Harlekin Bábszínház és a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
programjai

6. hétfő 17.00 Lelkünk titkai. Pászthory Lórántné lélekgyógyító előadása 
(BBKH).

7. kedd 10.00 Sárkányölő Krisztián (Harlekin Bsz.). 14.00 Sárkányölő 
Krisztián (Hunyadi Ált. Isk.). 16.00 Popfesztivál válogató koncert. (GGSZ, 
Nagyszínpad).

8. szerda 10.30 Ciróka kör. Ölbeli játékok (Gyermekkönyvtár). 14.00 Törökvész 
vitéz (Harlekin Bsz.). 17.00 A perem-lét könyve. a könyvfesztiválra megjelent 
kötetet bemutatja: Jan Kuntur, a szerző és Vándor Anna, a fordító (Könyvtár, 
Böngésző). 19.00 Vadnyugati városok és nemzeti parkok. Az Egri Világjáró 
Klub vendége: Koncz János (BBKH). 19.00 Buborékok (GGSZ, Nagyszínpad).

9. csütörtök Múzeumpedagógiai információs nap pedagógusoknak (Vár). 
14.00 Játék tanárok nélkül. A városi diáktanács iskolák közötti, játékos vetél-
kedője (Érsekkert, Zenepavilon). 17.00 Sorsfordulók – sorsfordítók. A Hor-
thy-korszak. Előadó: dr. Romsics Ignác (MTA) (Megyeháza). 19.00 Moulin 
Rouge (GGSZ, Nagyszínpad). 19.00 Vesztett Éden (GGSZ, Stúdiószínpad).

9. csütörtök – 12. vasárnap Miénk a tér! Megyei művészeti fesztivál (Forrás).
10. péntek 18.00 Madárzsongás. Révász Ágnes zeneszerző, zongorista jó-

tékonysági koncertje a madarakért (BBKH).19.00 Moulin Rouge (GGSZ, 
Nagyszínpad).

11. szombat 11.00 Sárkánykör. Mesekör felnőtteknek (Gyermekkönyvtár). 
14.00 Egri cukorbeteg nap – diabétesz fórum. Az 1-es típusú diabétesz-
szel kapcsolatos kérdésekre válaszol: dr. Kerényi Zsuzsa, nemzetközi hírű 
diabetológus (BBKH). 15.00 Moulin Rouge (GGSZ, Nagyszínpad). 15.00 
Az emberi faj útvesztőjében. Kalmár János kutató előadása (BBKH). 17.00 
Bródy piknik Bolykinál – avagy rájátszás Egerben (Bolyki Pincészet). 19.00 
Moulin Rouge (GGSZ, Nagyszínpad). 19.00 Harsányi Judit: Domján (GGSZ).

12. vasárnap 10.00–12.00 Mese-vasárnap (Harlekin Bsz.). 10.00 Hangoló 
(Harlekin Bsz.). 11.00 Sárkányölő Krisztián (Harlekin Bsz.). 

13. hétfő 14.30 Filharmónia (GGSZ, Nagyszínpad). 17.00 Bébillér. Családi 
mesekör (Gyermekkönyvtár). 19.00 Jubileumi kettős. A Musica Aulica 
régizene együttes és az Egri Szimfonikus Zenekar közös ünnepi műsora (GGSZ, 
Nagyszínpad).

14. kedd 13.00 Időskori szembetegségek. Dr. Rácz István adjunktus előadása 
(BBKH). 17.00 Göre Gábor, Durbincs Sógor és a többiek. Vidám jelenetek 
Gárdonyi Géza műveiből Szíki Károly, Patkós Attila és Bodor Sarolta előadá-
sában (Könyvtár, Böngésző). 18.00 Az emberélet szentsége. Molnár V. Jó-
zsef néplélek kutató előadása (BBKH). 19.00 Megöltem az anyámat (GGSZ, 
Stúdiószínpad).

15. szerda 17.00 Az alkohol élettani hatásai. Patkós Attila addiktológiai 
szakpszichológus előadása (BBKH). 17.00 Egy temetetlen székely író: Nyírő 
József. Ea.: Medvigy Endre irodalomtörténész (Könyvtár, Böngésző).

17. péntek 10.00 Ádámok és Évák. Egri középiskolások előadása (GGSZ, Nagy-
színpad). 17.00 Kész cirkusz! (munkabemutató) (Harlekin Bsz.). 19.00 Ádá-
mok és Évák. Egri középiskolások előadása (GGSZ, Nagyszínpad).

18. szombat 15.00 Hamupipőke (GGSZ, Stúdiószínpad). 19.00 Szent Johanna 
(GGSZ, Nagyszínpad). 19.00 Örömzene – Horgas Eszter fuvolaművész estje. 
Műsoron: Bizet, Bernstein, Gershwin, Piazzolla és Rodrigo művei. Közreműkö-
dik a Classjazz Band (Hotel Eger). Pünkösdi tor-túra (Egerszalók).

18. szombat – 19. vasárnap Pünkösdi fesztivál. koncertek, bábjáték, népi 
ügyességi játékok, táncműsor, gasztronómia… részletek: www.ekmk.eu 
(Szépasszony-völgy, Eszterházy tér, Hotel Eger). Országos és határon túli 
nótás találkozó (BBKH).

21. kedd 10.30 Ciróka kör. Ölbeli játékok (Gyermekkönyvtár). 16.00 Magyar 
klasszikusok új köntösben. Dr. Takaró Mihály előadása Petőfi Sándorról (Me-
gyeháza). 19.00 Csókos asszony (GGSZ, Nagyszínpad).

22. szerda 15.00 Óz, a nagy varázsló (GGSZ, Nagyszínpad). 16.00 Klubdélután 
pedagógusoknak (Harlekin Bsz.). 17.00 Játsszunk mesét! – Piroska és a far-
kas (Harlekin Bsz.). 18.00 Egység, tudatos élet. Dr. Hips Frigyes szakgyógy-
szerész előadása (BBKH).

23. csütörtök 9.00–19.00 Az élő Gárdonyi. Városi vetélkedő és akadályverseny 
(Megyeháza). 18.00 Buborékok (GGSZ, Nagyszínpad).

24. péntek 14.00 Játsszunk mesét! – Piroska és a farkas (Harlekin Bsz.). 
17.00 Szellemi műhely előadássorozat. Sikeres gyógyulások… Előadó: 
Kovács József természetgyógyász (Forrás). 19.00 A muzsika hangja (GGSZ, 
Nagyszínpad).

25. szombat 10.00–18.00 Éltedhez térítő kézműves gondolat. Szintéziste-
remtő képzés II. A bőrművesség (Forrás). 10.00–14.00 Gyermeknap (Vár). 
15.00 Sárkányölő Krisztián (Bolyki Pincészet, Eger). 15.00 Égimese (GGSZ, 
Nagyszínpad).

26. vasárnap 10.00 Érsekkerti gyermeknapi majális. Családi nap több mint 
50 programelemmel (Érsekkert). 10.00–12.00 Mese-vasárnap (Harlekin 
Bsz.). 10.00 Hangoló (Harlekin Bsz.). 11.00 Játsszunk mesét! – Piroska és 
a farkas (Harlekin Bsz.). 17.00 Közelebb. Szabó Balázs Band koncert (Érsek-
kert). 19.00 Anyáknapi operett gála. A hungaroperett rendezvénye (GGSZ, 
Nagyszínpad).

27. hétfő 17.00 A tao misztikája a számok tükrében. Viszlay Anita 
parapszichológus előadása (BBKH).

28. kedd 15.00 A muzsika hangja (GGSZ, Nagyszínpad). 19.00 Eger est orfeum 
kabaré. Sanzonok, kuplék, operettek a múlt századból az Adáshiba Színjátszó 
Csoport előadásában (BBKH).

29. szerda 10.00 Sárkányölő Krisztián (Harlekin Bsz. ). 11.00 A muzsika hang-
ja (GGSZ, Nagyszínpad). 17.00 Hogyan segítsünk az alkoholfüggőknek? Pat-
kós Attila addiktológiai szakpszichológus (BBKH). 18.00 A fehér hunok. Dr. 
Aradi Éva előadása (BBKH). 19.00 Levél egy meg nem született gyermekhez 
(GGSZ, Stúdiószínpad).

30. csütörtök 18.00 Buborékok (GGSZ, Nagyszínpad).
31. péntek 15.00 A muzsika hangja (GGSZ, Nagyszínpad).

A St. Andrea Napbor Egri Csillag 2011 ezüstérmet 
nyert az Egyesült Államokban. A Finger Lakes 
International Wine Competition borversenyre több 
mint 3500 bort küldtek 20 országból, s az USA ösz-
szes tagállamából, illetve Kanadából. 14 ország 70 
fős bizottsága bírálta a borokat. A St. Andrea érme 
az egyetlen Magyarországról.
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Jubiláló szimfonikusok
Szeretjük a jubileumokat. Jó érzés ünneppé tenni a hétköznapokat, jólesik megállni, összegezni, büszkélkedni, erőt me-

ríteni a folytatáshoz. Az Egri Szimfonikus Zenekar idén egy fontos jubileumhoz érkezett: ötvenéves lett, van hát mire visz-
szaemlékeznie, van mire büszkének lennie és van miért folytatnia. A hatvanas évek elején lelkes gárdonyis diákok és szintén 
lelkes tanáraik hívták életre a zenekart, mely mára az egri kulturális élet meghatározó szereplőjévé vált. Alacsony költség-
vetésük ellenére talpon maradnak, díjakat nyernek, új utakat keresnek, világhírű művészeket hoznak el Egerbe. Eltelt ötven 
év, tagok cserélődtek és karmesterek váltották egymást, de van, ami változatlan maradt: a zeneszeretet és a lelkesedés. 
Eredményeikről és nehézségeikről Szabó Sipos Máté karmesterrel beszélgettünk a jubileumi koncert előtt.

Születésnap alkalmából
Beszélgetés Blaskó Balázs színművésszel, a Gárdonyi Géza Színház igazgatójával
„A színészek is emberek”, szokták mondani, nekik is megadatnak a hétköznapok élményei: a szakmai kihívások és munka-

helyi problémák mellett a magánéleti örömök, bánatok. Az élet színpadán is jut nekik szerep, néha shakespeare-i, néha ibseni, 
vagy goldoni-i hangulatban. Blaskó Balázs színházigazgató is válogathat az életszerepekben; akár a színész, a rendező vagy a 
színházigazgató, akár a fiú, az apa vagy a férj karakterét kell megformázni, egy biztos: mindegyik fontos főszerep. Ezekről az 
élet írta szerepekről beszélgettünk hatvanadik születésnapja alkalmából.

– Hogyan és miért lett színész?
– Rendhagyó módon kerültem a színészi pályára, 

a kapcsolat számomra nem volt fiatalkori szerelem, 
bár a családunkban ez nem lett volna szokatlan. Édes-
anyám Makay Margit színiiskolájába járt, de később 
lemondott művészi vágyairól és gyógyszerész lett. 
Édesapám festőművész volt, itt tanított húsz éven át 
az egri főiskolán, vezette a Rajz Tanszéket. Angyal-
földön nevelkedtem két bátyámmal, a színművésszé 
lett Péterrel és a szobrásszá vált Jánossal. A művé-
szet iránti vonzódásomat tehát én otthon szívtam 
magamba, eleinte mégis élsportoló szerettem volna 
lenni. Kajakoztam, 1970-ben be is jutottam egyesben 
az IFI Országos Bajnokság döntőjébe. Ugyanakkor 
nagyon sok verset is olvastam, és mivel a bátyáim 
és édesapám már sikereket értek el a hivatásukban, 
érdeklődve figyeltem őket. Először a képzőművészet, 
különösen a festészet vonzott leginkább – az an-
nak idején ellesett, elsajátított látásmód mai napig 
meghálálja magát plakátok, kiadványok, díszletek, 
jelmezek tervezése kapcsán. Később feszülten hall-
gattam Péter színházi beszámolóit is, érdekelt, hogy 
mit jelent a szerephez való viszonyulás, megérintett a 
karakterek kibontásának végtelen lehetősége. A gim-
názium után egy hirtelen döntéssel nem a sportot és 
nem a festészetet választottam. A Színművészetire 
felvételiztem, sikerrel. A Főiskolán döbbentem aztán 
rá az évek során, hogy a színészmesterség mennyire 
sokrétű szakma, s hogy bizony olyan szerepek is el-
érhetik az embert, amelyeket a háta közepére sem 
kíván, s mégis meg kell oldani. Soha nem voltam 
exhibicionista színésztípus, mindig inkább magamba 
fordultam, azt kerestem, hogyan tudnám leginkább 
közvetíteni, amit a szerepről szeretnék elmondani. 
A főiskolán azonban elkezdődött a lelki átgyúrás, 
például nagyon sok komikus szerepben kellett játsza-
nom, és évekbe telt, mire a szakma effajta kihívásait 
el tudtam fogadni.

– Hogyan került Egerbe? Édesapja akkor 
még itt tanított? 

– Nem, édesapám abban az évben, 1988-ban 
már sajnos nem is volt köztünk. A feleségem, Saárossy 
Kinga vágya volt, hogy itthon szeretne játszani. Mivel 
már a házasságunk elején megfogadtuk, hogy soha 
nem szerződünk külön, természetes volt, hogy az 
egész család költözik. Lányunk akkor ötéves volt, a 
fiunk azután már Egerben született. A várost én is 
szerettem, számomra sem volt idegen, örömmel jöt-
tem. Egy fantasztikus csapatba kerültem Gali László 
igazgatása alatt, de a felhőtlen évek után, 1995-ben 
sajnálatos nézeteltéréseink támadtak, s a következő 
évadra már nem szerződtetett. Így hát minden erő-

met az addigra már életre hívott Agria Nyári Játékok 
szervezésére fordítottam, aminek aztán tizenhét 
éven át voltam egyik ügyvezetője – ez a munka jó 
előtanulmánynak bizonyult mostani, színházvezetői 
feladataim ellátásához. 1996-ban Beke Sándor lett 
az igazgató, aki visszahívott a társulatba. 2001-ben, 
Csizmadia Tibor igazgatói működése alatt értem el a 
pályán töltött 25. évemet, s az akkori törvények sze-
rint „szakmai nyugdíjas” lettem – az igazgatómmal 
kötött megegyezés szerint évi két szerep mellett. 
Szerep nem mindig jutott, inkább rendezést kaptam. 
Számomra ez a lehetőség nagy kihívást jelentett, s 
igazi szellemi csemegévé vált az évek alatt. Kreatív, 

izgalmas, nagyon összetett munka, sokféle odafigye-
lést, energiát kíván.

– Miért döntött úgy, hogy megpályázza az 
igazgatói címet?

– Erősen kötődtem Egerhez, s a Gárdonyi Géza 
Színházhoz. Hivatásbeli, s magánéleti sok-sok fontos 
történés köt ide. A mi társulatunk az előző direkció 
alatt soha nem volt egységes, a megszokott, családias 
légkör felbomlott, a régi csapatból sokan érezték úgy, 
hogy nincs rájuk szükség, az előadások szellemisége 
pedig – főként az utolsó néhány évben – elfordult a 

– Budapesten dolgozik, a Magyar Állami Ope-
raház karigazgatója és karmestere. Hogyan került 
Egerbe?

– Egy nyári Strauss-estre hívott meg a zenekar 1995-
ben, majd felkértek az őszi nyitó koncert vezénylésére is. A 
zenekar állandó karmestert keresett, én igent mondtam. 
Nem gondoltam volna, hogy tizenhét év múlva is itt le-
szek… Első karmesterük Farkas István volt, aki közel har-
minc éven át vezette a zenekart, majd Gémesi Géza vette 
át ezt a szerepet. Ő főképp a romantikus és kortárs dara-
bokat részesítette előnyben, és inkább a klasszikusokat, 
Haydn, Mozart, Beethoven műveit kezdtem visszahozni a 
repertoárba. Úgy gondolom, a bécsi klasszikus irodalmon 
keresztül lehet a zenekari játékot a leginkább fejleszteni 
és rajtuk keresztül a közönséget is – könnyen emészthe-
tő módon – az igényes muzsikára nevelni. Egy működő, 
katonazenészekből, zenetanárokból álló lelkes zenekar 
fogadott engem. Az idők folyamán egyre kiműveltebb 
zenészek csatlakoztak a zenekarhoz, és így komolyabb fel-
készültséget igénylő darabokat is műsorra tűzhettünk. Ma 
rengeteg kiváló zenészekkel dolgozhatok együtt. 

– Mire törekedtek az elmúlt évek alatt?
– A folyamatos, egyre több kihívást tartogató munka 

mellett évtizedek óta fontos, hogy kiemelkedő vendég-
művészeket is halljon az itteni vagy ide látogató közön-
ség. Sok neves hangszeres és énekes szólistát, kórust hív-
tunk meg, és hívunk ma is, említhetném például Miklósa 
Erikát, Bogányi Gergelyt, Ránki Dezsőt, vagy a jubileumi 
koncertünkön is fellépő Szabadi Vilmost, a Nemzeti Ének-
kart és a Debreceni Kodály Kórust. A nagy „nevek” mellett 
kifejezett szándékom bemutatkozási lehetőséget adni 
fiatal tehetségeknek, így Eger közönsége számos olyan 
kiváló muzsikussal találkozhatott, akik pár éven belül 
lettek igazán befutottak. Sok izgalmas élményt adtak 
azok műfajok közötti kirándulások, melyek révén olyan, 
új utakat nyitó produkciók születtek, mint az Élet a Hol-
don, a Peer Gynt, a Szentivánéji álom, Új világ. Ezeket az 
országosan is egyedülálló produkciókat a Gárdonyi Géza 
Színházzal, a Fesztivál Balettel, a bábszínházzal és kiváló 
művészekkel közösen hoztuk létre. Ezek a produkciók a 
próza, a tánc, a klasszikus opera és a bábjáték szervesen 

egymásra épulő fúziójából jöttek létre. Kiemelten kezel-
jük a gyerekekkel való foglalkozást is, az óvodásoknak, 
középiskolásoknak adott koncertjeinket. Ezt komoly 
missziónak tekintjük, hiszen olyan helyekre is elvisszük 
a muzsikát, ahol élőzenét gyakorlatilag nem hallanak a 
gyerekek. Rendszeresen játszunk értelmileg, vagy szoci-
álisan sérült fiatalokkal együtt is. Az elmúlt pár év egyik 
legfontosabb eredményének tartjuk a bérletes soroza-
tunk elindítását, hiszen ahhoz, hogy egy zenekar ilyen 
hosszú távon fenn tudjon maradni, szükség van a stabil 
közönségére, a rendszeres koncertekre. Tavaly kamara-
opera-fesztivált is szerveztünk, amelyet a tervek szerint 
idén is megrendezünk. Szeretnénk még újabb projekte-
ket létrehozni, melyekkel a fiatalokhoz több nézőpontból 
is közelebb tudjuk vinni a komolyzenét. Számomra az is 
fontos, hogy kommunikáljak a közönséggel, szeretem 
elmondani, mit fognak látni, hallani… A legfontosabb 
hogy csökkentsük a távolságot a zenét megszólaltató és 
a zenét befogadó között.

– Számos díjjal büszkélkedhetnek…
– Ez abszolút a zenekar érdeme. Háromszor nyertük 

el például a Kulturális Minisztérium által adományozott 
Kiváló Együttes címet, 2006-ban Megyei Prima díjasok 
lettünk, tavaly pedig megkaptuk az Eger Csillaga elis-
merést.

– Nem szeretnék ünneprontó lenni, de beszél-
jünk egy kicsit a nehézségekről is…

– Jelenleg kulturális egyesületként működik a ze-
nekar. A város minden jó szándéka ellenére sem tudunk 
kitörni a félamatőr, vagy félprofi státuszból, hiába töltjük 
be a régióban azt a szerepet, amit máshol a hivatásos 
zenekarok. A költségvetésünk csak évi 7–10 millió forint, 
míg a hivatásosaké 500–800 millió. Nem kell részletez-
nem, ha egy húr tízezer forintba kerül, mennyi lehet egy 
több mint ötventagú zenekar koncertköltsége… A jelen-
legi költségvetésünk gyakorlatilag csupán három-négy 
koncertre elegendő. Tizenhét éve bízom benne, hogy 
a minőségünkhöz mért, megérdemelt helyre kerülünk 
finanszírozásban is. Talán megérjük. A zene szeretete, 
a lelkesedés, az új kihívások és a közönség megtisztelő, 
lelkes figyelme ad erőt és visz tovább minket.

Harsányi Judit

közönség nagy részének igényeitől, s attól a színház-
eszménytől, amit én meghatározónak tartok.

– Számított a sok gondra, nehézségre, ami 
eddigi igazgatása alatt felmerült?

– Igyekszem feledni azt, ami gyengít, s próbálok 
az előttünk álló feladatokra koncentrálni. Szeretném 
továbbvinni azt a műsorpolitikát, amit elindítottam, 
és emellett mindig tartani a kapcsolatot a közönség-
gel. Öröm, hogy szeretik a társulatot, s egyre többen 
jönnek színházba. Nekem pedig öröm fiatal művésze-
inket megfelelő terhelésfokozással segíteni a fejlő-
désben, és az idősebbek számára is megadni, hogy a 
szerepekben meg tudják élni a szakma szépségeit.

– Foglalkoztatja az idő múlása?
– Az döbbentett meg, hogy a 60-as után már 

majd a 70-es következik, és az már nagyon végér-
vényesnek tűnik. No, de addig még sok dolgom van! 
Igyekszem hát sokat túrázni, uszodába szinte napon-
ta járok, szaunázom, néha horgászom is. Lelkileg erőt 
ad a család, a szakmai siker, a tervezgetések, egy-egy 
sikeres bemutató utáni öröm, az új évad kihívásai. Az 
érzés, hogy hasznos dolgokkal foglalkozhatok, ame-
lyek talán mások számára is fontosak. Szeretek „úton” 
lenni…  Harsányi Judit

Herczeg Flóra énekével kezdődött a Herczeg család 
kiállításának megnyitója a Forrásban. Herczeg Ist-
ván festményeit, a testvér Herczeg László fotóit,  ifj. 
Herczeg István pedig üvegdísztárgyait állította ki a 
tárlaton, de válogatást láthatunk a család által gyűj-
tött használati tárgyakból is.

A grafikus és festőművész munkái között például 
akvarellel, olajgrafikával készült,  főképp a keresz-
tény európai kultúra hatását tükröző képek és török 
miniatúrák láthatók. Herczeg László a fotóin családi, 
baráti pillanatokat örökített meg.  Ifj.  Herczeg István 
használati és dísztárgyakat, például parfümös üve-

geket, medalionokat állított ki. A művész több mint 
húsz éve készít üvegtárgyakat, melyek színezésére 
egy általa kifejlesztett technikát alkalmaz.

A Herczegek kiállítása június  4-éig látható a Forrás 
Galériában.

Herczegek
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ECF – ECK, CIVILEK – ÉRTED, ÉRTÜNK

Fórum után
A városi civil fórum felnőtt feladatához. Néhány 

év bizonytalanságán túllépve – amit a Nemzeti Civil 
Alapprogram rendszerének megszűntetése okozott – 
határozott az elkövetkező egy év feladatairól. Dr. Nagy 
Árpád elnök bevezetőjében emlékeztetett az egri hősök 
összefogásának erejére, amely napjainkban is követendő 
út azok számára, akik a közösségért vállalnak feladatot. 
Habis László polgármester köszöntőjében újra megerő-
sítette; a városvezetés nagyra értékeli az egri civil fórum 
szervezetei önkéntesinek munkáját. A város előtt álló 
fejlesztési feladatokban elismerésre méltóan bizonyí-
tottak a civilek, benyújtott pályázataik a városért vállalt 
felelősségük bizonyítéka. Továbbra is cselekvő részvételt 
kért a fórumtól és az önkormányzat ahogy eddig, ezután 
is partnerként segíti az önkéntesek munkáját.

Dr. Gulyás István törvényszéki tanácsvezető bíró tá-
jékoztatást adott a jogszabályi környezetben bekövet-
kezett és várható változásokról, illetve a 2014 májusáig 
tartó időszakban aktuális kötelezettségekről. Az egri 
civil hálózati együttműködés egy éves mérlegét Gál 
Sándor ismertette előadásában. A szekciók és az Egri 
Civil Kerekasztal, valamint a Civil Alap Bíráló bizottság 
tevékenysége értékeket teremtett, amelyek jó alapot biz-
tosítanak a jövő tervezéséhez. Az előadó kiemelte, hogy 
az eredményekre támaszkodva őszintén fel kell tárni a 
kerekasztal és a bizottságok munkájában tapasztalható 
gyengeségeket, megelőzve, hogy az összefogás ellenzői 
kihasználják azokat. Az egri civil együttműködés jövőjé-
nek három lehetséges pillérre: a politikai pártoktól való 
függetlenség megtartása, a hálózati együttműködés 
továbbfejlesztése és az egri „civil bank”, azaz a közösségi 
alapítvány tevékenységének kiteljesítése. 

A fórum plenáris ülésének első része ünnepélyes ak-
tussal zárult; Bérczessy András a Média Eger Nonprofit Kft. 
igazgatója és Dr. Nagy Árpád az ECK soros elnöke aláírta 
a civilek médianyilvánosságának keretet adó megállapo-
dást. Ezt követően a fórum szekcióinak műhelyeiben folyt 
tovább a jövő tervezésének munkája, amelyben az ECK 

állásfoglalás tervezetét, a képviselet és a tisztségviselők 
megválasztását, valamint az elkövetkező egy év kiemel-
kedő feladatait vitatták meg a szervezetek képviselői. 

A plenáris ülésen a képviselők megszavazták azt az ál-
lásfoglalást, amely kijelölte a partnerépítés és a hálózat-
fejlesztés irányait, amelynek megvalósítása a következő 
fórumig az Egri Civil Kerekasztal és a bizottságok feladata 
lesz. Az állásfoglalás tartalma:

1. Eger MJV és az Egri Civil Kerekasztal közötti megál-
lapodás elkészítése, aláírása

2. Az egri civil együttműködési hálózat stratégiai ter-
vének elkészítése

3. A civil szervezetek együttműködését szabályozó 
Egri Civil Kódex módosítása

4. Egri Civil Alap pályázati rendszer továbbfejlesztése
5. Közös 1%-os hálózati kampány Egerben 
6. Az Egri Civil Ház működését biztosító képviseleti 

tevékenység
Nem kis lépést jelent az együttműködési hálózat 

számára az új szakasz céljainak elérése, de nagyot te-
hetnek az egri civilek nemcsak saját városukért, hanem 
a megye civil szervezeteinek együttműködéséért is. 
Eger ismét mintát adhat a partnerség új dimenzióihoz, 
amikor a kerekasztal májusi alakuló ülésén megkezdik 
az új szakasz feladatainak részletes meghatározását és a 
megvalósítását. Ez adhat tartalmat és értelmet az egriek 
szlogenjének: civilek – érted, értünk. 

F. Gál Sándor

Egri Civil Kerekasztal

Külföldi munka, 
nagyobb 
biztonsággal
Manapság egyre többen keresnek munkát hosszabb-rövidebb időre 

külföldön, akár a jobb anyagi megélhetés, akár a szakmai tapasztalat 
megszerzése vagy a biztosabb nyelvtudás reményében. Sokan bizony-
talanok, merre induljanak el, aggódva vágnak neki az ismeretlennek. 
Fontos lenne, hogy valaki védje az érdekeiket, segítse őket az új úton 
való elindulásban. Conill Lindával, a Navigation Services ügyvezetőjével 
ennek lehetőségeiről beszélgettünk.

– Mikor alakult a cégetek?
– Mindannyian évekig dolgoztunk kül-

földön, Európa több országában hajón is és a 
vendéglátásban is. Mikor hazajöttünk, egyre 
többen kerestek meg kérdésekkel, problémák-
kal, így 2010-ben úgy döntöttünk, többéves 
tapasztalatainkat felhasználva megpróbálunk 
segíteni az itthoni munkavállalóknak. Angol, 
francia és német nyelvterületen tudunk segíte-
ni szállodai munkában, babysitter, au-pair, ház-
vezetőnő munkakörben, betanított munkában 
és hajókon. Hamarosan elkezdjük az orvosok, 
ápolónők közvetítését is. Jutalékot, közvetítési 
díjat a munkavállalóktól nem kérünk. Fontos 
szempont az is, hogy az általunk közvetített 
munkavállalónak nem kell szállást és étkezést 
fizetnie, és vannak olyan munkáltatóink, akik 
az utazási költségeket is megtérítik. Magyar-
országon kötjük a szerződéseket, pontosan 
feltüntetett munkakörrel, órabérrel, havi bér-
rel, munkakörülményekkel. A választott ország 
nyelvén kötjük a szerződést, de természetesen 
az ügyfél megkapja a fordítását. 

– Tartjátok-e a kapcsolatot az ügyfe-
leitekkel?

– Az első perctől fogva, és a munkavégzés 
alatt is. Állandó telefonos ügyeletet vállalunk, 

bármikor elérhetnek minket. A kiutazásban is 
segítünk, megpróbáljuk a legolcsóbb, leggyor-
sabb megoldást találni az utazáshoz, és a meg-
érkezés után egy héttel visszajelzést kérünk ar-
ról, ki hogyan érzi magát az új környezetben. Ha 
a választott munkahelyen problémák merülnek 
fel, megpróbáljuk kiközvetíteni az ügyfelet 
egy másik munkaadóhoz. Egy esetben nem 
érvényes ez: ha magatartásbeli, alkohol- vagy 
drogproblémák merülnek fel. 

– Vegyük külön a szakképzett és a 
szakképesítés nélkül jelentkezőket. Kinek 
hogyan tudtok segíteni?

– Akik valamilyen szakképesítéssel rendel-
keznek, azok számára könnyebben, gyorsabban 
tudunk munkát ajánlani, nyilván egy alapszintű 
nyelvismeret legalább szükséges. A nyelvis-
meret megszerzésében is segítséget adunk, 
komoly szakmai programmal áll mellettünk az 
Egerben és Budapesten is elérhető SupraVita 
nyelviskola. Felvesszük az adatokat, bekérjük 
az idegen nyelvi önéletrajzot – ennek megírá-
sában is segítünk-, ezután következik a mun-
káltató által kért telefonos interjú. Erre is felké-
szítjük az ügyfelet, ha szükséges. Ha létrejön a 
munkakapcsolat, lehet készülni az utazásra… 
Azok számára, akik nem rendelkeznek szakkép-
zettséggel – itt főképp a 18–25 éves fiatalokra 
gondolok –, egy olyan lehetőséget kínálunk az 
Egyesült Királyság és Franciaország területén, a 
turizmus-vendéglátás munkakörben, amely so-
rán egyéves kurzus alatt tanulhatja a szakmát, 
a nyelvet, mellette dolgozhat és természetesen 
ellátást is kap. 

– Mi a vélemény a magyar munkavál-
lalókról?

– Szeretik őket külföldön, teherbíróak és 
megbízhatóak. Talán elmondhatjuk azt, hogy 
a munkaadók 80%-ban a munkavállalók 90%-
ban elégedettek. Az igény megvan mindkét 
oldalról, a magyarok is akarnak külföldön dol-
gozni, a külföldi munkaadók is szeretnének ma-
gyarokat alkalmazni. Nekünk már „csak” össze 
kell hoznunk őket. Harsányi Judit

Ideje: 2013. május 18–19.
Helyszín: Bartakovics Béla Közösségi Ház

18-án szombaton:
10.00–14.00 Magyar Nóta Fórum (Nótaszervezők tapasztalatcse-

réje)
15.00–18.30 Nótázzunk! Nóta és Operett börze (tét nélkül bárki 

jelentkező nótázhat cigányzenével)
19.00–23.30 Jótékonysági Bál (Nótás Újság javára) a Satelit Zene-

karral

Civil sarok 
Megszülettek a NEA működési pályázatok eredményei, melyről 

tájékozódhatnak a http://www.civil.info.hu/web/nea/tamogatasok 
oldalon. 


Bevételek és kiadások
A civil szervezetek sajátos társadalmi-gazdasági helyzetük miatt 

sajátos bevételekkel is rendelkeznek. A bevételek típusai alkalmaz-
kodnak a szervezeti forma sajátosságaihoz, valamint az adott ország 
gazdasági helyzetéhez, a politikai döntésekhez.

A bevétel megszerzésének formája lehet: pályázat, szerződésen 
alapuló juttatás/kifizetés vagy önkéntes felajánlás, azaz adomány.

A bevétel forrása lehet az állam, egy önkormányzat, a magán-
szféra, illetve bevételt hozhat a szervezet által végzett tevékenység 
is. A források lehetnek külföldiek is, hiszen számos nemzetközi szer-
vezet, illetve az EU is számos módon juttathat forrást a hazai civil 
szektornak. Általánosan elmondható, hogy a kiadások tekintetében 
a civil szervezeteknél nincs különösebb sajátosság, azaz a szervezet 
minden, a tevékenységével összefüggő, azt megvalósító kiadást 
teljesíthet a saját belátása szerint. Sem a kiadások mértékére, sem 
célszerűségére nincs jogszabályi korlát. A kiadások célszerűségét és 
ésszerűségét a szervezetek legfőbb szerve (azaz a kuratórium vagy 
közgyűlés) ellenőrzi.


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az „Elektronikus szolgálta-

tások fejlesztése civil szervezetek számára a Civil Információs Por-
tálon” tárgyú, EKOP-1.A.1-08/A-2009-0006 jelű projekt keretében 
hozza létre a megújult Civil Információs Portált. www.civil.info.hu


Február1-től megkezdték munkájukat a Magyar Nemzeti Vidéki 

Hálózat megyei referensei. Heves megyében Csuhány Bence kép-
viseli az MNVH szervezetét. A szakmai munkatársak és partnerek 
mellett rendszeresen tájékoztatja a lakosságot a MNVH tevékeny-
ségéről, a vidékfejlesztés aktuális kérdéseiről. A megyei szintű kép-
viselet információs pontot működtet, továbbá Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Terekben mutatja be a hálózat aktuális havi tevékenysé-
gét. Támogatja az MNVH vidékfejlesztési projektek megvalósulását, 
információs segítséget nyújt a lehetséges partnereknek a projektöt-
letek benyújtásához.

Bővebb információ az www.mnvh.eu honlapon és a megyei 
referensnél: Információs Pont – Csuhány Bence, 3300 Eger, Dobó 
tér 6/A.

19-én vasárnap:
9.00–13.30 Amatőr Nótaverseny
15.00 Gálaműsor (Fellépnek a zsűri tagjai: Hegyesi Hudik Mar-

git énekművész, Krasznai Tamás operett-nótaénekes, Kátai Zsuzsa 
operett-nótaénekes és a verseny helyezettjei).

Belépő: 1 000 Ft/nap • Info: (+36 70) 526-2805, e-mail: eszeeger@
gmail.com

Minden nótaszeretőt vár az Ezüstidő Szabadidős Egyesület!

„Piros Pünkösd napján imádkoztam érted…”

országos és határon  túli nótás találkozó
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Faller Etelka
diplomás

parapszichológus

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

állatkórház • állateledel • 
állatpatika

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

www.allatkorhazeger.hu

nyitva tartások:
Állatkórház:

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

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

H–P: 8.00–16.30

ÉLET – MóDI

KEZDŐDIK AZ 
ALLERGIASZEZON! 

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

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

Bejelentkezés és érdeklődés: 

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

www.kristalysosziget.hu

Kristály Sósziget – ahol elegendő 
mennyiségű és minőségű só van 

a terápiás hatás eléréséhez!

TAPPANCS ÁLLATELEDELBOLT 
Kutya-, macska-, díszállat-eledelek 

és  felszerelések
Eger, Ady Endre u. 31/A

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

Egerben ingyenes házhozszállítást 
vállalunk 5000 Ft vásárlás fölött.

KEDVEZMÉNYES KUPON!
Vásárláskor a hirdetés  bemutatója 
5% kedvezményben részesül 

a végösszegéből.

A Federation Cynoligique Internationale (FCI) a világ legna-
gyobb kutyás szervezete, amely a fajtatiszta kutyák tenyésztőinek 
és a sportkutyásoknak nyújt nemzetközi rendszert mind az öt kon-
tinensen 86 tagországa közreműködésével.

A világszervezet évente megrendezi FCI Kutya Világkiállítását, 
amelynek rendezési jogát 2013. évre az FCI Közgyűlése magyar-
országi tagjának, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének 
(MEOE) ítélte. Budapest utoljára 1996-ban adott otthont a világ 
kutyásainak. A rendezvénysorozatot 2013. május 15-én egy Nem-
zetközi Kutyakiállítással nyílik meg, majd május 16-án kezdetét 
veszi a négynapos FCI Kutya Világkiállítás. A fajtacsoportok szerint 
négy napra szétbontott kiállítás során több mint 350 nemzetközi-
leg elismert kutyafajta kerül bemutatásra, amelyek közül hazánk-
ban számos fajta egyáltalán nem vagy csak kevésbé ismert.

A szervezők mind a négy nap folyamán változatos programok-
kal, kísérőrendezvényekkel, szórakoztató kutyásprogramokkal 
várják a látogatókat. Mindvégig kiemelt szerepet kap az állatvéde-
lem, állategészségügy és a  felelős állattartás. A pénteki és szom-
bati napokon a Budapesti Hungexpo Vásárváros területén kívül 
számos program lesz még a Gödöllői Kastély parkban is.

A Kutya Világkiállításhoz kapcsolódva olyan különleges rendez-

vények is láthatóak lesznek, mint a terrieresek legnagyobb kiállí-
tása, az Interra, az agarasok Európa kiállítása, az Eurosighthound 
és Magyar Kutyafajták Világkupája. Gödöllőn kerül megrende-
zésre többek között a sport kutyások nagy megmérettetése az 
Obedience Világbajnokság.

Mindeközben a Hungexpo területén a G pavilon díszkörében 
folyamatosan látványos és szórakoztató kutyás bemutatókat 
tekinthetnek meg az érdeklődők.  Az F pavilon  kis szinpadán is-
meretterjesztő előadások  és    vetélkedők lesznek a közönség aktív 
közreműködésével. A G és F pavilonban a világ minden részéről ér-
kező több mint 100 cég mutatja be  kutyás  termék újdonságaikat. 
A 16-os és 17-es pavilonban szombaton és vasárnap Nemzetközi 
Macskakiállítás lesz, valamint egyéb házikedvencek (tengeri ma-
lac, nyúl stb) bemutatója. A kiállítás minden napján reggel 10.00 
órától a Best in Show program végéig kb.19.00 óráig, vasárnap 
kb. 20.00 óráig. Kutyával érkező látogatóknak: a kutya belépése 
ingyenes, érvényes oltási könyv szükséges!

Belépőjegyek vásárolhatók a Hungexpo I és III. kapujánál lévő 
jegypénztárakban, vagy előzetesen online jegyvásárlásra is lehe-
tőség van honlapunkon keresztül, ahol a részletes programokról is 
tájékozódhat! www.wds2013.hu

FCI Kutya Világkiállítás

Sokan tudjuk, hogy a méhek nem csak aranyos színűek, hanem 
tényleg aranyat is érnek. Az általuk előállított termékekkel ren-
geteg problémán lehet segíteni. Tapasztalataim során a legtöbb 
ember tudja ezt és nagyra becsüli őket, de sok félreértés adódik a 
használatukat illetően.

A méhek által gyűjtött és előállított termékek: méz, méhpem-
pő, virágpor, propolisz, méhkenyér, méhméreg, viasz és lépesméz. 
A mézet mindenki ismeri. Nagyon jó szénhidrát forrás. 85 %-ban 
tartalmaz azonnal felszívódó gyümölcs-és szőlőcukrokat. A szer-
vezetben megtalálható 24 ásványi elem közül 22 megtalálható a 
mézben. Enzimek és szerves savak segítik a fontos anyagok szer-
vezetbe való beépülését.

A méhpempő kevésbé ismert. Sokan összetévesztik a propo-
lisszal. A propoliszt (méhszurok) a kaptárak fertőtlenítésére, nyí-
lásainak tömítésére, ragasztásra és tömítésre készítik a méhek. Mi 
emberek is leginkább a különböző fertőzéses, gyulladásos beteg-
ségeink leküzdésére használhatjuk.

A méhpempő elsődleges célja a táplálás. A fiatal dajkaméhek 
garatmirigyükben termelik. A fiatal méhálcák és az anyakirálynő 
ezt fogyasztva lesz alkalmas feladatainak elvégzésére. A dolgozó 
méhek életük első 3 napjában, a királynő egész életében csak ezt 
fogyasztja. Az eredmény nem marad el. Több, mint 200-szoros 
testsúly gyarapodás és amíg a dolgozók 5 hétig élnek, addig a 
királynő 5-6 évig. Közben naponta több ezer petét rak.

Mitől ilyen szupertáplálék a méhpempő, vagy ahogy sokan 
ismerik Royal Jelly?

Számtalanszor vizsgálták és elemezték. Igen gazdag hormo-
nokban, vitaminokban. B5 vitamin(pantoténsav) tartalma a ter-
mészetes anyagok közül a legmagasabb. Ásványi anyag tartalma 
is óriási. A fehérjék építéséhez szükséges esszenciális aminósavak 
mindegyike megtalálható benne.

Az idegingerület átvivő anyagok közül az acetilkolin tartalma 
jelentős. Ez az anyag nélkülözhetetlen az egészséges idegállapot-
hoz, szellemi frisességhez. Semmilyen más természetes anyagban 
nem található meg. Talán ezzel is magyarázható, hogy idős korban 
felvirágozatja az idős emberek kedélyállapotát és a dementia is 
nagymértékben javul. A nyugati orvoslás az acetilkolinszint növe-
lésére gyógyszereket vet be (Alzheimer kórban főként), de egyik 
sem veszi fel a versenyt a méhpempővel, amiben egyéb bioaktív 

anyagok garmadája is biztosítja, hogy az acetilkolin hatása mel-
lékhatás nélkül kiteljesedjen.

Sokszor tapasztaltam az évek során, hogy egy-egy kúra va-
lósággal „kinyitja” az agysejteket, fokozza a koncentráltságot, az 
odafigyelés képességét. Vizsgázó fiatalok beszámolója szerint, 
annyira bevált vizsga előtt, nagy adagban, hogy még az is eszükbe 
jutott, amit meg sem tanultak.

A stressz helyzetek nem kerülhetők el. Naponta megéljük 
őket. Hogyan reagálunk rájuk attól függ, mennyire vagyunk 
stressztűrőek. A méhpempő ebben is segít. Mindenen izgatjuk 
magunkat, vagy csak legyintünk és továbblépünk: „Majd lesz va-
lahogy, ez is meg fog oldódni”- felkiáltással.

Mivel a szervezet hormonháztartásához szükséges biogén 
anyagokat is tartalmazza így a szervezet könnyen épít hormont 
a segítségükkel. Olyat, amilyen hiányzik. Ha klímax van, akkor 
ösztrogént, ha meddőség, akkor azokat a hormonokat és olyan 
arányban, ami kell ahhoz, hogy a magzat megtapadjon.

Nagy öröm látni azt a boldogságot, amit az a kismama él át, 
akinek többször is elvetélt a magzatja, és semmilyen hormonké-
szítménnyel nem tudtak rajta segíteni most ikreket vár és jól van.

A klímaxosok, akik éjszaka nem tudtak aludni, kimerültek, de-
pressziósok sokszor számolnak be jelentős javulásról.

Az anyatej mennyiségének növekedése szoptatós anyáknál 
a pempő komplex hatásának eredménye. Részben pótolja a vi-
taminokat, ásványi anyagokat, részben jótékony hatású a belső 
elválasztású mirigyekre.

Izületi gyulladásban is láttam jótékony hatását. Egy éve fájó 
könyökizület „mellesleg” végleg meggyógyult a fáradékonyságra 
használt méhpempő hatására.

A csontritkulásban elért eredmények az ösztrogénszintre kifej-
tett hatásának köszönhetőek.

A fizikai erősítő hatása különösen gyermekek esetében látvá-
nyos. A gyermekgyógyászatban koraszülötteknél már reményte-
len esetekben is súlygyarapodásról számoltak be. Idős, legyengült 
emberek erőre kapnak, étvágyuk növekedik , amellett, hogy szel-
lemileg is frissebbé válnak.

A külsőleges hatása szintén kiváló. Akár közvetlenül bőrre ken-
ve is kisimítja a bőrt és halványítja a különböző foltokat. Bármelyik 
kozmetikummal felveszi a versenyt. Aranyosi Éva

A kaptárok kincsei

Mire jó a méhpempő?

A hatékony, tiszta méhpempőt megvásárolhatják a Dió Gyógyfűszertárban: Eger, Jókai út 1/A.

Csere



Csoportkör: A-csoport, Nizza, Franciaország, 2012. november 22–25.
–  CN Mataro (spanyol) – ZF-Eger 7-14 (2-4, 2-6, 1-2, 1-2) 

Egri gólszerzők: Keszthelyi 5, Antal 4, Somhegyi 3, Czigány, Vályi 
–  Olympic Nice Natation (francia) – ZF-Eger 8-9 (3-3, 3-1, 1-2, 1-3) 

G.: Zajácz 3, Antal 3, Keszthelyi 3
–  Kinef Kirisi (orosz) – ZF-Eger 8-10 (1-2, 3-4, 3-2, 1-2) 

G: Antal 3, Keszthelyi 3, Czigány 3, Vályi
–  Vouliagmeni NC (görög) – ZF-Eger 13-8 (3-1, 3-2, 5-2, 2-3) 

G.: Keszthelyi 3, Czigány 2, Antal 2, Somhegyi 
–  ZF-Eger – Z&PC Het Ravijn Nijverdal (holland) 13-10 (5-2, 2-2, 3-3, 3-3) 

G: Keszthelyi 7, Somhegyi 3, Czigány 2, Antal
Az A-csoport végeredménye:

1. Vouliagmeni NC (GRE) 5 4 1 0 58-22 13
2. ZF Eger (HUN) 5 4 0 1 54-44 12
3. Kinef Kirishi (RUS) 5 3 1 1 48-37 10
4. Nijverdal (NED) 5 2 0 3 37-53 6
5. Olympic Nice (FRA) 5 0 1 4 45-55 1
6. CN Mataro (ESP) 5 0 1 4 36-57 0

A B-csoport végeredménye
1. CN Sabadell (ESP) 5 4 1 0 105-30 13
2. Mediterranea (ITA) 5 4 1 0 77-43 13
3. Olimpiakosz (GRE) 5 3 0 2 66-38 9
4. ASPTT Nancy (FRA) 5 2 0 3 54-60 6
5. BW Bochum (GER) 5 1 0 4 35-86 3
6. Hapoel Qiryat Tivon (ISR) 5 0 0 5 27-107 0

negyeddöntők:
1. forduló, 2013. március 9.
– Kinef Kirisi (RUS) – Mediterranea Imperia (ITA) 12-12
–  Olimpiakosz Pireusz (GRE) – ZF-Eger 7-8 (1-1, 1-4, 2-2, 3-1) 

G.: Keszthelyi 4, Czigány 2, Antal, Somhegyi
– ASPTT Nancy (FRA) – Vouliagmeni (GRE) 5-17
– Z&PC Het Ravijn Nijverdal (NED) – CN Sabadell (ESP) 8-13

2. forduló, 2013. március 23.
– CN Sabadell (ESP) - Z&PC Het Ravijn Nijverdal (NED) 19-15
– Vouliagmeni (GRE) - ASPTT Nancy (FRA) 23-7
–  ZF-Eger - Olimpiakosz Pireusz (GRE) 13-11 (3-3, 5-1, 2-3, 3-4) 

G.: Antal 6, Keszthelyi 2, Czigány 2, Somhegyi 2, Pengő 
– Mediterranea Imperia (ITA)- Kinef Kirisi (RUS) 12-15

Bajnokok Kupája Final Four 2012/13
Eger, Bitskey uszoda, 2013. április 26–27.
Elődöntők: 
– CN Sabadell (ESP) – Vouliagmeni NC (GRE) 9-8
–  Kinef Kirisi (RUS) – ZF-Eger 16-10 (5-1, 2-2, 5-4, 4-3) 

G.: Czigány 4, Keszthelyi 2, Antal 2, Veréb, Somhegyi
Bronzmérkőzés:
–  Vouliagmeni NC – ZF-Eger 13-10 (6-4, 1-3, 1-1, 5-2) 

G.: Antal 5, Keszthelyi 4, Somhegyi 
Döntő:
– CN Sabadell – Kinef Kirisi 13-11
Végeredmény:
1. CN Sabadell (spanyol)
2. Kinef Kirisi (orosz)
3. Vouliagmeni NC (görög)
4. ZF-Eger 
A döntő legjobb magyar játékosa: Antal Dóra
A legjobb kapus: Elena Kovdu (Vouliagmeni NC)
A torna legjobb játékosa: Jennifer Pareta (CN Sabadell) 

A 2012/13-as Bajnokok Kupája sorozatban szerepelt és benevezett egri játéko-
sok, vezetők: Gangl Edina, Zajácz Hanna, Antal Dóra, Parádi Klaudia, Varga Renáta, 
Keszthelyi Rita, Pócsi Bianka, Czigány Dóra, Miló Sidló Franciska, Veréb Alexandra, 
Somhegyi Noémi, Vályi Fanni, Katona Réka – játékosok. Kelemen Attila vezető-
edző, Petrovai Márton edző. 

A zF-Eger 2012/13-as Bajnokok 
Kupája mérkőzései

1987 GZC Donk Gouda (NED)
1988 GZC Donk Gouda (NED)
1989 ZWV Nereus Zaandam (NED)
1990 GZC Donk Diana Gouda (NED)
1991 BZC Brandenburg (NED)
1992 Hungerit Szentes (HUN)
1993/94 Orizzonte Catania (ITA)
1994/95 ZWV Nereus Zaandam (NED)
1995/96 ZWV Nereus Zaandam (NED)
1996/97 Skif Moscow (RUS)
1997/98 Orizzonte Catania (ITA)
1998/99 Skif Moscow (RUS)
1999/00 ANO Glyfada (GRE)
2000/01 Orizzonte Geymonat Catania (ITA)
2001/02 Orizzonte Geymonat Catania (ITA)
2002/03 ANO Glyfada (GRE)
2003/04 Orizzonte Geymonat Catania (ITA)
2004/05 Orizzonte Geymonat Catania (ITA)
2005/06 Orizzonte Geymonat Catania (ITA)

2006/07 Fiorentina (ITA)
2007/08 Orizzonte Geymonat Catania (ITA)
2008/09 Vouliagmeni NC (GRE)
2009/10 Vouliagmeni NC (GRE)
2010/11 CN Sabadell (ESP)
2011/12 Pro Recco (ITA)
2012/13 CN Sabadell (ITA)

A LEN, vagyis az Európai Úszó Liga a férfiaknál 
már korábban, 1963-ban elindított Bajnokcsapatok 
Európa Kupája (BEK) mintájára a nőknél 1987-ben 
írta ki először a Női Bajnokok Kupája sorozatot. Az 
első négyesdöntőt Párizsban rendezték 1987 de-
cemberében, a házigazda pedig az akkori francia 
bajnok, Dauphins de Créteil volt. A házigazdákon 
kívül a holland bajnok GZC Donk Gouda, az olasz 
Volturno SC és a magyar Szentes jutott be a legjobb 
négy közé. A döntőben a franciák 15-10-re kaptak ki 
a holland bajnoktól. A bronzmeccsen, vagyis a két 

elődöntő vesztesének találkozóján a szentesiek 12-
9-re verték az olaszokat, így bronzérmesek lettek. 
Később – eddig egyedüli magyarként – 1992-ben 
meg is nyerték ezt a sorozatot. Akkor a döntőben 
a ma már nyolcszoros győztes Orrizonte Cataniát 
győzték le 6-5-re. 

A szentesieken kívül a legerősebb európai ku-
pasorozatban (a nőknél is létezik LEN Kupa, mint 
második számú sorozat) magyar bajnokként még 
a Dunaújváros, a BVSC és a Domino-BHSE indult, és 
mindegyik klub eljutott már a legjobb négy közé. 
Ehhez a „társasághoz” csatlakozott most ötödikként 
a ZF-Eger együttese. Magyar csapat – a Honvéd – 
legutóbb a 2009-es Final Fourba jutott be, ahol az 
egriekhez hasonlóan a negyedik helyen végeztek. 
A szentesieken kívül csak a Dunaújváros játszott 
még döntőt 2003-ban, de akkor a görög Glyfadatól 
kikaptak.

Tz

A LEn női Bajnokok Kupája eddigi győztesei

Föld napja – Eger 2013
Mi lehetett az ereje annak a Föld napjának, amelyen az eddigi legtöbb látoga-

tó fordult meg? A sátrak között sorok kígyóztak, gyerekzsivajtól volt hangos az 
Érsekkert.

Az együttműködés
19 civil szervezet és több városi intézmény fogott 

össze, hogy felhívja a figyelmet a természet tiszteleté-
re, szeretetére, óvására. Eger MJV Önkormányzata fújta 
meg a kürtöt, s egy szép számú csapat, szervezetek 
vezetői, önkéntesei találkoztak többször is a nagy nap 
előtt, hogy jól sikerüljön a rendezvény. Volt, aki szabad-
idejében plakátot szerkesztett, más táblázatokat készí-
tett vagy éppen iskolákat keresett fel. 

A jószívű adás
Kreativitásban nem volt hiány: előkerültek a mikro-

szkópok, akadálypályák épültek, kvízek, tablók szület-
tek. A cél nem egyszerűen csak a szórakoztatás volt. A 
nap mottója Gárdonyi Géza gondolata lett: „Az ember 
csak neveléssel válik emberré.” Örömmel voltak jelen 
a sátrakban a szervezők, lehetőségük volt idén sok 
korosztállyal találkozni: baba a mamával, tanár néni 

kamasz tanítványaival, gyerekek a nagyival is megfor-
dultak az Érsekkertben. Ezt ismerem! - hangzott fel a 
kiáltás több helyen, amikor ismerős növénnyel, állattal, 
irodalmi szereplővel vagy környezetbarát megoldással 
találkoztak a fiatalok. S vajon más esetekben hányszor 
születhetett meg a gondolat: hogy-hogy csak most is-
mertem meg? 

A tavasz
Nem elhanyagolható erő a tavasz ereje. A napsütés-

ben mintha a pedagógusok is bátrabban szélnek eresz-
tették volna csoportjaikat egy kis sátrak közti kószálás-
ra. A tavasz a megújulás ereje is, azaz felmerül már a 
tapasztalatok összegzésénél is a kérdés: miben lehet 
még jobb jövőre e hagyománnyá vált rendezvény? 
Megérdemel-e esetleg egy teljes hétvégét Földünk? 
Minden esetre érdemes volt idén is gondolkodni, érezni 
és cselekedni a Földért.

A kertben
A szőlő gombabetegségei

A szőlő 25 centiméteres hajtásállapotától kezdő-
dően a peronoszpóra és a lisztharmat veszélyezteti az 
ültetvényeket.

A szőlőperonoszpóra nyugvóspóra alakjában a lehul-
lott leveleken telel át. Tavasszal a spóra érési folyamata 
az időjárási körülményektől függ. A csírázás megindul, 
ha a hőmérséklet 24 órán keresztül eléri a 10 fokot és 
párosul hozzá még legalább 10 milliméter csapadék. 

Minél magasabb a művelési mód, annál később lép 
fel az első fertőzés, ezért az alacsony művelésű szőlőket 
gyakrabban kell ellenőrizni.

10 fokos átlaghőmérsékletnél öt, 20 fokosnál már 
csak két órán keresztül kell a levélnek nedvesen marad-
ni ahhoz, hogy a fertőzés bekövetkezzen. Csapadékos 
tavaszokon a spórákat esőfrontok is szállíthatják, és 
már a virágzás előtt megjelenhetnek az első tünetek, 
melyek a levélsejtek között fejlődő gombafonalak 
károsítása következtében alakulnak ki. A levél színén 
világoszöld, átlátszó olajfolt, a fonákján penészgyep-
kiverődés figyelhető meg. Száraz, meleg időben az 
olajfoltok gyorsan beszáradnak, kiégnek.

A szőlő különösen nyár elején, az erőteljes növeke-
dési szakaszban érzékeny a megbetegedésre. Ha nem 
tudjuk megakadályozni a betegség terjedését, a fürtök 
virágzás előtti, alatti és kötődés utáni befertőződése 
súlyos következményekkel járhat, akár teljes terméski-
esést is okozhat.

A szőlőharmat gombafonal alakjában a fertőzött 
rügyekben vagy a növényi részek felületein termőtest 
alakban telel át. A peronoszpórával ellentétben nincs 
megbízható prognózis a védekezés időpontját illetően. 
Gyakran váratlanul lép fel, alapkövetelmény a megelő-
zés, amivel elejét vehetjük a fertőzésnek. A gombafo-
nal optimális fejlődéséhez 20–27 fokos hőmérséklet-
re, 50–80 fokos relatív páratartalomra van szükség. 
Meleg, párás, fülledt száraz időben terjed a betegség, 
a fertőzéshez víz nem kell, sőt, különösen káros a ned-
vesség, mert a gomba nem hatol be a sejtekbe, így az 
eső a növény felületéről lemossa a spórákat. 

Általában elmondható, hogy az első tünetek a vi-
torla idősebb levelein, fehér, foltszerű telepek formá-
jában jelennek meg. A gomba a hajtás teljes felületét 
bevonja, így jön létre a deformálódott „zászlós” hajtás. 
A legsúlyosabb károkat a fürtök fertőzésével váltja ki. A 
virágzás előtt és alatt kialakuló fehéres penészbevonat 
nyomán az egész virágzatot elpusztítja.

Akkor járunk el helyesen, ha a lisztharmat elleni 
védekezésnél első 
ke ze lés ként kontakt 
ható anyagú készít-
ményeket alkalma-
zunk.

Kérdéseikkel keres-
senek bátran szemé-
lyesen is! Szép időt, jó 
munkát kívánva: 

Misi bácsi

Legyünk örökzöldek!
Nagyapám nemes egyszerűséggel kijelentette, 

amikor salátalevest főztünk, hogy azt csak egyék 
meg a kecskék. Sokat léptünk a zöldszínű növények 
felé az elmúlt 50 év alatt. Színesek, finomak, egész-
ségesek, legalábbis a zömük.

A kelkáposztát mai napig sokan kerülik. Kalcium-, 
K-vitamin-, vastartalma hat a véralvadásra és csont-
erősségre. A kelbimbó A-, B6-, C-vitamintartalma 
kiváló és magas rosttartalmú. Érdekes, tapasztalatom 
szerint minél idősebbek vagyunk, annál jobban sze-
retjük a spenótot, sóskát, karfiolt, zöldbabot, zöldbor-
sót. Valamennyi egészséges és értékes tápanyagtar-
talmú. A zöldpaprika, még közepes méretben is több 
C-vitamint ad, mint egy narancs. Ugyanígy a kivi is, 

s ez még antioxidánsokban is gazdag. Lutein- és 
zeaxanthintartalma kapcsán szemvédő! A kivi vér-
nyomáscsökkentő szerepe kevesek által ismert. A 
zöldek közé sorolandó kakukkfű a memória megőrzé-
sében jelentős. A szájüregben élő baktériumok ellen 
igen jó hatású.

Felmerülhet a tudatos vásárlóban a kérdés: És 
mi a helyzet a vegyszerekkel? A kutató elemzése 
szerint igen gyakori a zöldségek és gyümölcsök 
rovarölőszer-tartalma, még alapos mosás után is. 
Így a legjobb választás a saját termelésű vagy őster-
melő által árult termék beszerzése. (folytatjuk!)

Együk egészségesre magunkat!
Jónak lenni, jobbá tenni!

zöldsarok
összeállította: danka klára
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pillanatképek – LEn női Vízilabda 
Bajnokok Kupája Döntő 
Eger, 2013. április 26–27. 



Tükörképben a megújulás, 
a kortárs divat és az egészség

Tükörképben – áTalakíTunk
Az egri bevásárlóközpont átalakulni 

hívta a hölgyeket. Olyan fiatal nők, asz-
szonyok jelentkezését várták, akik nem 
érzik jól magukat a bőrükben. Több tucat 
jelentkezőből három szerencsés hölgyet 
választottak ki, akiket tetőtől talpig átala-
kítottak. Hogy bárki láthassa, miből lesz a 
cserebogár, a TV Eger Tükörképben című 
trend és életmód műsorának kamerája is 
csatlakozott a kezdeményezéshez. Mi ott 
voltunk minden pillanatban. Elsőként Illés 
Barbarát vették kezelésbe a szakemberek. 
Barbi Mezőkövesden él, masszőrként dol-
gozik. Azért jelentkezett az átalakításra, 

mert nincs megelégedve a frizurájával, 
keveset tud a sminkelésről, túl szürkének 
tartja az öltözködését, szeretné elfelejteni 
a farmert és valami újat, elegánsat kipró-
bálni. Barbit először a Klier fodrászaira 
bíztuk. Levágták a haját, frufrut kapott 
és az arcformájához igazítva szárították 
be a frizuráját. Ez után az Orsay divatüz-
letben egy elegáns barna-fehér-rózsaszín 
összeállítást kapott, ami kiemelte karcsú 
alakját. Majd a Humanicban megtaláltuk 
a szetthez tökéletesen illő cipőt. Barbi el-
mondása szerint ritkán visel magassarkút, 
ami eleinte okozott is némi nehézséget a 

közlekedésben, de ebben igazán nőiesnek 
érezte magát. A Beauty Hands jóvoltából 
egy az új ruhájával is tökéletesen harmo-
nizáló gél lakkot kapott. Majd a Duglas 
parfümériába vezetett az utunk, ahol 
csodás smink került Barbi csinos arcára. 
A nap végére a jól megérdemelt pihenés 
is eljött. Szusszantunk egyet a Lilaszőlő 
bisztróban, ahol egy egészséges menüt is 
megkóstoltunk. Barbi megújult külsejé-
vel, sok hasznos tanáccsal felszabadultan 
és boldogan térhetett haza az Agria Park-
ból. A végeredmény a fotón látható!

(Fotó: Koncz János)

Tavasz, kikelet, nyárelő. Hirtelen ennyi szinonima jut eszembe erről az évszakról. A tavasz (vagy sok-
kal inkább már szinte nyár, ha a jelenlegi állapotot nézem) nekem inkább egy életérzés. Amikor jó be-
leszippantani az illatos levegőbe, a csicsergő madarak énekétől mosolyogni, a szél lágy simogatását 
élvezni, a nap sugaraiban fürödni. Jó. Kellemes. Természetes, hogy vágyunk a megújulásra. Testben és 
lélekben egyaránt. Most egy átalakítást mutatunk be hamarosan, ahol a saját bőrömön tapasztaltam 
meg, milyen lelki feltöltődést, örömet jelent valakinek, ha a külseje is átalakul, és jobban, sokkal jobban 
érzi magát a bőrében. Ehhez kell egy kis hazai divat is, hogy vállaljuk önmagunkat, és ne törődjünk 
a furcsa tekintetekkel, amelyek a nem éppen hétköznapi ruháink miatt szegeződnek ránk. Merjünk 
egyek lenni a tömegből! A lelki megújuláshoz pedig testi egészséget, könnyedséget társítunk finom, 
egészséges étellel most is. Még jobbat teszünk magunkkal, ha most ezt az újságot és ezt a cikket kint a 
szabadban, esetleg a fűben feküdve, vagy egy padon ülve tanulmányozzuk. Jó olvasgatást!

Tükörképben az éleTillaT páholy • Nemrég kortárs magyar divattervezők 
látogattak Egerbe azért, hogy megmutassák, hogy a divat igenis mindenkié. Az Életillat 
Páholyban több tervező mutatta be ruháit, kiegészítőit, táskáit, ékszereit. Az érdeklődés 
egyre nagyobb a magyar divattervezők egyedi termékei iránt. A páholyon Brehovszki 
Anita beszélgetett Szeles Anita szervezővel.

– Hogyan indult útjára az 
Életillat Páholy?

– Néhány hónappal ezelőtt 
kezdtük el gondolkodni azon, hogy 
kellene egy olyan megjelenési 
lehetőség, ahol a fiatal magyar di-
vattervezők bemutatkozhatnak. Az 
Életillat üzletnek is az volt a célja, 
hogy teret kapjanak a fiatal magyar 
divattervezők, és ne csak Budapes-
ten, hanem az ország más pontjain 
is megmutathassák termékeiket. 
Abban bíztunk, hogy a hölgyek egy-

re inkább érdeklődnek az egyedi, 
nem hétköznapi, izgalmas darabok 
iránt. Úgy gondoljuk, hogy a Páholy 
egy remek lehetőség arra, hogy nép-
szerűsítsük a kortárs ruhadarabokat 
a hölgyek körében.

– Mi a tapasztalat? A nők 
mennyire kedvelik a kortárs 
divattervezők egyes ruhadarab-
jait?

– Szerintem megoszló ez a kö-
zeg, ugyanis a különböző világmár-
kák hihetetlen gyorsasággal, hét-

ről-hétre újabb és újabb darabokkal 
állnak elő, ami mindig az aktuális 
trendről szól, és nem arról, hogy 
találja meg mindenki a saját maga 
stílusát, a saját világát. Divatosak 
mindig lehetünk, azonban a kortárs 
divat nemcsak ezt jelenti. Szerencsé-
re egyre többen nyitottak a kortárs 
darabok iránt, egyre több hölgy visel 
ilyen ruhákat, kiegészítőket. Az len-
ne a fontos, hogy merjünk egyedik 
lenni, merjünk kitűnni a tömegből!

(Fotó: Molnár Béla)

Tükörképben a ránToTT sajT • Jön egy újabb szuper recept Faragó Erzsébet „Böbe” kony-
hájából. Rántott sajt készült, de nem a hagyományos módon. Köretként barna bulgurt ajánlunk!

Hozzávalók:  30  dkg  trappista  sajt  •  20 
dkg apró szemű zabpehely • 20 dkg zabliszt • 
2-3 tojás • só, bors • szezámmag • 5 dkg barna 
bulgur • friss zöldségek.

Elkészítés: A trappista sajtot óvatosan, 
egy vékony kés segítségével szeleteld fel 
nagyjából 3-4 mm-es csíkokra. A tojást verd 

fel, és keverd bele a sót és a borsot. A szoká-
sos módon kezdj el panírozni, vagyis először 
a lisztbe, azután a tojásba, végül a szezámos 
zabpehelybe forgasd bele a sajtot. Ismételd 
meg még egyszer a műveletsort, a kettős 
panír szintén azért kell, hogy ne folyjon ki a 
sajt. Végül teflon serpenyőben kevés olíva 

olajon 5-10 perc alatt süsd aranybarnára a 
sajtokat. A bulgur elkészítése megegyezik 
a rizsével, kétszeres mennyiségű sós vízben 
puhára főzzük. Friss zöldséggel tálaljuk! Jó 
étvágyat hozzá!

Antal Anett, 
Brehovszki Anita, Tóth Bea

Ők mondták…
Gianni Lonzi, a LEN vízilabda tech-
nikai bizottságának vezetője: – A 
londoni olimpián látottak alapján nyil-
vánvaló, hogy a női vízilabda is magasabb 

szintre lépett. Most a megerősítésre várunk, erre lesz jó 
remélhetőleg ez az egri négyesdöntő is, ami azt is bizo-
nyíthatja, hogy Európa a női vízilabdázás terén is legjobb. 
Nem ülhetünk egyébként ölbe tett kézzel. Változtatni kell 
az európai kupák struktúráján, minél több csapatnak kell 
lehetőséget adni, hogy valamilyen szinten bekapcsolódjon 
a küzdelmekbe. Ez a vízilabda érdeke és nem csak a férfiak-
nál, hanem a nőknél is. 
Marco Birri, a LEN igazgatója: – Elég 
nehéz úgy eladni egy sportágat, hogy 
a játékosok – többnyire – csak nyaktól 
fölfelé látszanak, vagyis csak a sapkájukat 
látjuk. Ahhoz, hogy a vízilabda is eladható sportág legyen 
kell a jó körítés. Bármennyire is furcsa ez egyeseknek, ki kell 
mondani, hogy maga játék csak egy részét képezi annak a 
valaminek, amit mi vízilabda címszóval szeretnénk meg-
kedveltetni és megismertetni az emberekkel. Ez egyébként 
ugyanígy igaz a kézilabdára, a kosárlabdára, de a labdarú-
gásra is. Kell a jó körítés. Az egri szervezőktől ezen a téren is 
lehetne tanulni. Mindent megmozgattak az idei Final Four 
érdekében, szerintem nagyon jól sikerült ez a rendezvény, 
igazi vízilabda ünnepet láttunk. Már csak azon gondolko-
dom, mi lett volna, ha a házigazda csapat eljut a döntőig!

Bárány Attila, az Egri Vízilabda Klub 
ügyvezető elnöke: – A rendezéssel 
kapcsolatban elmondhatjuk, hogy nagyon 
jól sikerült ez a döntő, hiszen az elődöntőre 

és a helyosztókra, az Eger meccseire is sokan kijöttek, iga-
zán jó hangulatban telt a mérkőzés. Eddig mindenhonnan 
csak pozitív visszajelzéseket kaptunk, mind a csapatok és a 
LEN-delegáció részéről. Meg vannak elégedve mindennel, 
ami jó dolog és komoly elismerés számunkra. Bízom benne, 
hogy nem ez volt az utolsó kiemelt nemzetközi esemény, 
amit szerveztünk. A mieink szerepléséről szólva el kell 
mondani, hogy amikor év elején elkezdtük az idényt és azt 
mondtuk, hogy először elindulunk a nemzetközi kupában, 
akkor még elég távoli volt ez a döntő, aztán viszont menet 
közben megjött az étvágy, ahogy jöttek az eredmények. Ha 
azt is hozzátesszük, hogy végül újoncként mi rendezhettük 
az európai kupa-döntőt, akkor mindenképpen sikeresnek 
mondhatjuk az egész évet. Láthatjuk, hogy ott vagyunk a 
a világ, Európa elitjében, de ugyanakkor az is kiderült, még 
nem vagyunk a legjobbak. 
Antal Dóra, akit a Final Four legjobb 
magyar játékosának választot-
tak: – Ahogy a magyar bajnokságban, 
a Szentes ellen 8-2-ről lehet fordítani, 
egy Kirisi ellen ez már nem megy. Úgy gondolom, hogy 

nem szégyen bevallani, hogy ez a Kirisi jobb csapat volt 
nálunk. Nem tudom, hogy Nizzában hogy sikerült őket 
megverni 10-8-ra, de itt most nagyon magas színvonalú 
vízilabdát játszottak, minden tiszteletem az övék, iskola 
vízilabdát játszanak. Szombaton, a bronzmeccsen, a görög 
Vouliagmeni ellen az első három negyed már sokkal jobb 
volt. Jól tartottuk magunkat és úgy gondolom, hogy par-
tiban voltunk a görögökkel. Aztán jött a negyedik negyed, 
egy rövidzárlat, amikor egy perc alatt három gólt kaptunk. 
Nagyon sajnálom, mert meglehetett volna ez a mérkőzés, 
úgyhogy így egy kicsit keserű a szájíz, de nem baj, majd 
legközelebb javítunk.
Keszthelyi Rita, aki az egriek közül a 
teljes sorozatban a legtöbb gólt, har-
mincat szerzett: – Ha a négy csapatot, 
a játékosállományt és a tudást nézzük, ez 
egy reális helyezés, hiszen a másik három csapat többször 
vett részt BEK Final Four-ban, nekünk ez volt az első. Ta-
pasztalatszerzésnek ez jó volt. Nagyon sokat kell fejlődnünk 
a védekezésben és fizikálisan ahhoz, hogy egy meccsen tíz 
gól alatt tudjunk kapni. Tíz gólt lőttünk mindkét esetben, 
amivel elvben már meccset kellene nyernünk. A 16 és a 
13 kapott gól az az ami sok. A védekezésen és különösen 
az emberhátrányos védekezésen kell sokat javítanunk ah-
hoz, hogy esetleg a következő évben nagyobb esélyeink 
legyenek. A Kirisi meccsen letámadtak bennünket, sokkal 
nagyobb lendülettel jöttek be a vízbe, míg mi meg voltunk 
szeppenve az egész helyzettől, a környezettől, a hangzavar-
tól, mindentől. Az első negyeden ment el az a meccs. Ma, 
a görögök ellen nem éreztem azt, hogy rosszul kezdtünk, 
viszont most csak egy pici hiányzott. Ha iksznél mi lőjük az 
első gólt, akkor akár más is lehetett volna a vége. 

Kelemen Attila, a ZF-Eger vezető-
edzője: – Amikor realizálódott az Olim-
piakosz eleln, hogy bejutunk a legjobb 
négybe, akkor azzal már történelmet írt 

a csapatunk, amire joggal lehetünk büszkék. Sajnos, a két 
mérkőzés a Kirisi, illetve a Vouliagmeni ellen vereséggel 
zárult, de én úgy gondolom, hogy a lányoknak nincs miért 
szégyenkezniük, mert mindent megtettek azért, hogy jó 
eredményt érjenek el, de vannak náluk erősebb csapatok 
még, úgyhogy még „tanuljuk” ezt a nemzetközi mezőnyt. 
Mindkét csapattal találkoztunk már a csoportkörben, de 
teljesen másképp kell akkor játszani, amikor naponta egy, 
esetleg két mérkőzés is van és a csoporton belüli helye-
zésen múlik a továbbjutás, míg itt egy-egy mérkőzésen 
dől el a sorsunk. Nagyon sokat tanulhatunk ebből a két 
mérkőzésből és remélem, hogy tanulunk is és ezeket majd 
kamatoztatjuk is a magyar bajnoki döntőben.
Ignasi Guiu, az idei győztes CN 
Sabadell vezetőedzője: – Az elődön-
tőben, a görögök ellen kemény meccset 
játszottunk. A Vouliagmeninél nagyon sok 
tapasztalt és tehetséges játékos van. Talán annyit adtunk ki 

magunkból, ami a győzelemhez kellett. Ez is nagy dolog, 
hiszen ma várt ránk az orosz Kirisi, akik meglepően maga-
biztosan jutottak túl a házigazda együttesen. Ma végül is 
azt hiszem elég nagy volt a különbség a két csapat, a Kirisi 
és mi közöttünk, bár az eredményjelző csak kettőt gólt mu-
tat. Ennyivel mindenképpen jobbak voltunk az oroszoknál. 
Amikor a döntőről beszélgettünk a játékosaimmal, akkor 
csak azt tudtam nekik mondani mit akarok, ők viszont ezt 
meg is valósították, megnyerték a sorozatot. Nagyon jó já-
tékosaim vannak. Idén mi voltunk a legjobbak, ezt most itt 
is bebizonyítottuk.
Szűcs Gabriella, a Bajnokok Kupája 
győztes Sabadell magyar idegenlé-
giósa: – Küzdelmesebbnek éreztem a 
Vouliagmeni elleni elődöntőt, mint a Kirisi 
elleni döntőt. Az elején jól kezdtünk az oroszok ellen, hátul 
pedig nagyon jó kapusteljesítmény és védekezés segítette 
a csapatot, ezáltal könnyebben ment a folytatás. Persze, 
azért nincs könnyű mérkőzés. A harmadik negyedben is 
láttuk, elég egy kis kihagyás és máris megbosszulja az 
ellenfél. Szerencsére mi sem hagytuk magunkat. Az egri 
lányoknak nagyon szurkoltam a sorozat közben, de amikor 
szóba került, hogy Eger pályázik a rendezésre, és kiderült, 
hogy ők is bejutottak a legjobb négy közé, akkor talán én 
voltam a legboldogabb a csapatomban. Most is az vagyok, 
hiszen a Sabadell 2011-es Bajnokok Kupája győzelemének 
is részese lehettem, most pedig itthon, Magyarországon 
nyertük a második BK-címünket.

Rinat Szjudnyukov, a második he-
lyezett Kinef Kirisi csapatmenedzse-
re: – Először 2005-ben jutottunk be a 
Final Fourba. Azóta csak egyszer, 2008-ban 

nem sikerült idáig eljutnunk, vagyis nyolcadszor vettünk 
részt a négyesdöntőben. Ez volt az ötödik döntős szereplé-
sünk, de most is másodikok lettünk. Ezen kívül van még két 
bronzérmünk és egy negyedik helyünk. Szerintem nincs 
még egy ilyen csapat a Bajnokok Kupája történetében. 
Érdekes, hogy amikor mi rendezhettük a Bajnokok Kupája 
finálét, akkor vagy harmadik, vagy negyedik volt a csapat. 
Idegenben, ahol nincs annyi ismerős, rokon, sokkal felsza-
badultabban játszanak a lányok, mint például pénteken az 
egriek ellen. A döntő sajnos megint nem sikerült…
Végezetül a cikkíró is hozzátesz még valamit, amit éppen 
Rinatnak mondott, amikor átadták az érmeket a csapatok-
nak.
– Észrevettétek, hogy az egri mérkőzéseken, mindig a fe-
hér sapkában játszó csapatok, vagyis a „fehér oldal” nyert? 
A két elődöntőt a fehérsapkás Kirisi és a Sabadell, a bronz-
meccset a szintén fehér sapkában játszó Vouliagmeni, míg 
a döntőben megint csak a fehérben pompázó Sabadell 
nyerte! 
– Igaz! Jó lett volna a fehér-ágra kerülni! Bár a vízben nem 
a sapkák, hanem a sapkában levő emberek játszanak! :) – 
tette hozzá mosolyogva az orosz klubmenedzser.

Rendeztek már korábban ilyen európai kupadöntőt Eger-
ben? Ilyet nem, másfajtát viszont már igen! Hogy ne men-
jünk messzire, maradjunk a vízilabdánál! A 2007/08-as fér-
fi LEN-kupa döntőben az orosz Sturm Csehov és a magyar 
Brendon-UPC-ZF-Eger csapott össze. Ez a férfiaknál a má-
sodik számú kupa-sorozatnak számít – ma Európa Kupa a 
neve – és a döntőbe jutó két csapat itt két mérkőzésen dönti 
el az elsőség kérdését. Egerben 8-8 volt, míg Csehovban 12-

7-re nyertek az oroszok, vagyis az egriek a második helyen 
végeztek. Ebből is látszik, az a kupadöntő nem olyan volt, 
mint ez a kupadöntő. 

Aztán ha még „régebbre” ásunk a múltban, akkor emlé-
kezhetünk rá, hogy a hatszoros bajnok, négyszeres ezüst- és 
háromszoros bronzérmes, valamint ötszörös Magyar Ku-
pa-győztes egri női röplabdacsapat (Eger SE, Kordax-Eger 
SC, Agriacomputer RC Eger, EGUT RC Eger) rendre indult 

az aktuális kontinentális kupákban és ott még a legjobb 
nyolc közé is bekerült. A „kisebb” kupában, az Interligában 
háromszoros győztes, az Európai Szuperligában többször is 
volt negyedik, viszont a női röplabda BEK-ben – a Marshall 
Női Vízilabda Bajnokok Kupájával egyenértékű sorozatban 
– nem sikerült a döntőbejutás. Itt is oda-visszavágó alapon 
rendezték a mérkőzéseket. A hazai pálya a Kemény Ferenc 
Sportcsarnok volt. Turay zoltán
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Esélyegyenlőségi
pályázat
Az új Széchenyi Terv keretében meghirdetett „Esély egyen lőség okta-
tása az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tu dás technológiai 
Karán” című TÁMOP-5.4.6.A-12/2-2012-0023 azonosítószámú pályá-
zati konstrukcióban új pályázati program megvalósítása indult.
Tanfolyamok szervezésével a pályázat lehetőséget nyújt a fogya-
tékkal élők illetve hátrányos helyzetű emberek informá ció hoz való 
hozzáférését biztosító IKT-eszközök használatáról és a kapcsolódó 
módszerekről.
Akkreditált felnőttképzési program keretében közel 1000 órás képzést 
tartunk két témacsoportban:
•  „Az esélyegyenlőséget szolgáló info-kommunikációs technológiák” 

(60 óra)
•  „Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között” 

(30 óra)
A képzések a projekt futamideje alatt 2014. november 30-ig térítés-
mentesen vehetők igénybe. További információk: (36) 520-400/2254

 A projekt összege 100%-os támogatás mellett: 19 799 418 Ft.

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

ELADÓ!

 „A költészet nélkülözhetetlen, csak azt tudnám, 
mire való” – vélekedett Jean Cocteau, a kiváló francia 
író és költő.

Hogy mire való a költészet? Többek között arra, 
hogy életre keltsen egy halottat, hogy visszavarázsol-
ja a sírból az eltávozott szellemivé lényegült emlékét. 
A szónak csaknem isteni értelmében ez történik most 
kedves, szívbéli barátunkkal, B. Szabó Pállal, aki Hete-
dik utazás címen nagy gonddal összeállított versgyűj-
teményt hagyott örökül maga után. 

A közelmúltban sokunkat mély fájdalommal töltött 
el „Palika” korai és méltatlan halála. Megdöbbenten, 
reszkető szívvel, lehajtott fejjel próbáltuk megtalálni 
és megmagyarázni okait, megfejteni bizonyára hátbor-
zongató titkait, de mindhiába. Neki nem volt konvenci-
onális az élete, nem volt az halála sem. 

Aki a versgyűjteményt kézbe veszi, talán jobban 
megérti majd őt, s némi fogalmat alkothat a tragédia 
lehetséges előzményeiről és indítékairól is. Megren-
dítő, az egzisztencialista filozófiára emlékeztető frag-
mentumokkal is találkozhat benne a semmi és a halál 
markában vergődő, a lét eredendő abszurditásaival vi-
askodó, a végességének és tökéletlenségének zárt saját 
világában sínylődő modern emberről, annak világba 
vetettségéről, végzetes egyedüllétéről és kozmikus 
árvaságáról. Legtöbb verse a magányról s az egyedül-
lét feloldásának lehetőségeiről és módjairól beszél. 
Az önmagával és az önmagáért vívott küzdelemben a 
legfőbb kapaszkodója a szerelem volt, és persze Isten, 
„minden gondolatnak alján”. Az mozdult benne is, amit 
Tóth Árpádban: bejárhatatlanul hosszú az út „lélektől 
lélekig”, a magány falait még a két legemberibb érzés, a 
barátság és a szerelem sem tudja ledönteni. Mint a csil-
lagoké, kimért pályán fut az életünk, leküzdhetetlen, 
feloldhatatlan a távolság két öntörvényű és önmagába 
zárt individuum között.

Ő azonban olthatatlan vágyakkal akart otthon lenni 
– József Attila szavait idézem – korunk „otthontalan, 
csupa-csősz” világában, ahol szívünk „a semmi ágán” 
vacog. Az individualizmus, a magárahagyatottság 
kelepcehelyzetéből, kiszolgáltatottságából és fenye-
getettségéből a közösségi lét tágasságába és bizton-
ságába menekült. A nemzeti eszmében próbált olyan 
kapaszkodót találni, amely átsegíti őt az egzisztenciális 
válságokon, értelemmel és pátosszal tölti meg életét. 
Szenvedélyesen hitt a „sajátosság méltóságá”-ban, a 
magyarság értékteremtő hivatásában. Büszkén, föl-
emelt fejjel vállalta identitását, tudta, hogy van még 
írnivalónk az Ady Endre által fölnyitott ismeretlen Kor-
vin-kódex margójára. Érzékelte az egyedi és az általános 
közötti mérhetetlen távolságot, s rádöbbent, hogy len-
nie kell közöttük egy szervező középnek, a különösnek, 
mely kiemeli az embert korlátozott szubjektumából, s 
az egyetemeshez közelíti anélkül, hogy személyisége 
megsemmisülne egy parttalan univerzumban. Intelli-
genciája, műveltsége és embersége megóvta őt attól, 
hogy a haza iránt érzett, feltétel nélküli elkötelezettsé-

ge és rendületlen hűsége a nemzeti kizárólagosság és 
öncélúság veszedelmes örvényébe sodorja.

Romantikus és nosztalgikus vonásokat sem nélkü-
löző nemzet- és hazaszeretete dicső elődökről és bol-
dogabb jövőről álmodozott. Ő is szembeszállt „a lomha 
hortobágyi sivárság és a szűk égboltú magyarság” dé-
monaival. Reménytelennek tűnő küzdelmet folytatott 
a modern liberalizmus agresszív kozmopolitizmusa és 
nihilizmusa, a „perc-emberkék dáridója” ellen. Tudta, 
hogy amikor az otthontalanság, a gyökértelenség, a 
jelentéktelenség senkiföldjére, az elvontságok lakha-
tatlan pusztaságába akarnak taszítani minket s el akar-
ják rabolni tőlünk legfőbb kapaszkodóinkat, a hazát, a 
szülőföldet, az élni segítő és megtartó emberi közösség 
melegét, s el akarják venni tőlünk Istent is Mammon 
torzképű vigécei, zsoldosai és bohócai, tántoríthatatlan 
akarattal őriznünk és gyarapítanunk kell mindazt, ami-
vel Szent István népe, a mi magyar népünk gazdagítot-
ta az emberiséget. 

Feltehetően ebben a küzdelemben őrlődött föl B. 
Szabó Pál életereje. 

Hátrahagyott versei eddig ismeretlen arcát mutatják 
meg. Azt az arcát, amelyet közéleti arca elfödött előlünk. 
Legszemélyesebb, legbensőbb titkairól, vívódásairól, 
kételyeiről és kétségbeeséseiről vall bennük. Nemcsak 
tehetségéről, nemes és tiszta szándékairól tanúskod-
nak ezek a versek, hanem arról is, hogy milyen magas 
fokú intellektuális igénnyel és halálos elszántsággal 
választott sorsot. Az összeállításban természetükből 
adódóan közvetlenül nem ölthetnek formát az imént 
érintett gondolatok, a magyar szót egyetlenegyszer 
sem írja le, de a belőle áradó, filozófiai elvontságokba 
transzponált veszélyérzetnek és kétségbeesésnek az 
említett fölismerések és összefüggések szolgálhattak 
forrásául s magyarázatául. 

Hitelesek és érvényesek a versek nemcsak gondola-
ti, hanem esztétikai-poétikai szempontból is. Alkotójuk 
az őt körülvevő, közvetlenül megtapasztalt valóságot 
az esztétikum szférájába tudta emelni. Megteremtve 
a saját szótárát és szimbólumrendszerét, tudott ké-
pekben látni és láttatni, epigrammatikus tömörséggel 
fogalmazni. 

Költői szótárának, magányélményének az egyik 
kitüntetett, gyakran ismétlődő motívuma, kulcsszava 
a csönd. A csönd, a lélek magánya. A francia Rimbaud 
a korszerű költészet lényeges vonásának tekintette az 
érzékek összezavarását. Az érzékek összezavarásával – 
idegen szóval: szinesztéziával – sűrűn él B. Szabó Pál 
is, például a csend jelentésének elmélyítése és gazda-
gítása érdekében. Lámpafényben című versében „der-
mesztő”, a Mítosz címűben „rezzenéstelen” csöndről 
beszél. Fény a fű alatt című versében azt olvashatjuk: 
„szorít a csönd”. Szürkület című versében ez a megdöb-
bentő mondat tűnik föl: „A csöndben csak a megszokás 
hullafoltjai jelezték az idő múlását”. Csönd-zuhatag 
című versét így zárja: „A csend spirális zuhatagában oly 
könnyűvé vált a megsemmisülés”. Csend című versében 

a csönddé változott, kiüresedett, abszurd világ víziójá-
val néz szembe, melynek lírai hőse „Egyetemessé vált 
magányában most szárítja rongyait”. 

Két versének is a Végül címet adta. Mindkettőben 
úgy „üvölt a csönd”, mint Radnóti Miklós Levél a hitves-
hez című költeményében. Az egyik így hangzik: 

Csönd körülöttem 
dobhártyarepedésig. 

Mielőtt a másodikat idézném, szeretném külön is 
fölhívni a figyelmet a harmadik sorban fölbukkanó, 
gyönyörű bokros betűrímre:

Végül minden a torkodban lüktet
Végül minden liget leég
Végül a szél szétszórja szerelmünk
Végül a csönd szakítja fülünk

Végül a nádszál simítása
Ereinkben kifulladt erő

Virágillat után füstölgő mező…

Költészet ez, igazi költészet! És dráma, megrendítő, 
fölkavaró, katarzis nélküli dráma! Megéléséhez nem 
volt szükség a bori láger poklára sem. A reményte-
lenségnek ilyen mélységesen mély bugyrába zuhant 
József Attila is pályája végén:

Az ember végül homokos,
szomorú, vizes síkra ér,
szétnéz merengve és okos
fejével biccent, nem remél.

B. Szabó Pál tisztában volt azzal, hogy a líra egyik 
legfőbb titka az adagolás és az arányteremtés képes-
ségében rejlik. Tudott kevés szóval sokat mondani, 
anyanyelvi szinten sajátította el a fokozás, a szerves 
egészet alkotás művészetét. Nem hagyták őt érintet-
lenül a modern, formabontó költői irányzatok sem. 
Mindenekelőtt verseinek a tömörsége, képszerűsége, 
asszociatív ereje a megragadó. Olykor absztrakt régiók-
ba, éteri magasságokba szökken, de a földi valóságtól, 
a saját énjétől sohasem szakad el teljesen. Elvontságai, 
„eltűnő vonalai” nem torkollnak légüres térbe, öncélú 
formai játékokba, költői világképe érzelemgazdag és 
emberközpontú.

A versgyűjtemény a kötetben közölt formában 
bukkant föl hagyatékában. Tőle származik a cím és 
az előszó, ő szabta meg a versek sorrendjét, tagolta 
ciklusokra s adott címeket azoknak is. Maga készítette 
az illusztrációkat. Ő bizonyára javítgatta, csiszolgatta 
volna még a szövegeket. Mi úgy tettük közzé, mint egy 
szellemi végrendeletet.

Örülünk, hogy visszajöttél közénk, drága Palika! Is-
ten hozott!  Lisztóczky László

Ajánlás B. Szabó pál hátrahagyott 
verseihez
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„Versengünk, hogy kijöhessünk”
Félszázadik Börtön a városért
Ötvenedik alkalommal dolgoztak kint, közterületen a fogvatartottak. Az egri börtön 2008-ban indította a programot, azóta 

ötezer órát dolgoztak a városért. Most a Pásztorvölgy egyik parkját tették szebbé, a padokat is lefestették.

Öt év, ötven alkalom, ötezer óra munka – így lehet 
röviden összegezni a Börtön a városért eddigi törté-
netét. A 2008 végén indult program lényege azonban 
nem a számokban van. Juhász Attila parancsnok sze-
rint az eltelt öt év azt mutatja: a fogvatartottak akar-
nak és tudnak tenni a közösségért, a börtön szerves 
része a városnak, a lelkesedés pedig töretlen. 

- Igyekszünk úgy alakítani az intézeti programo-
kat, hogy hosszú távon fenntarthatóak, egyszerűek 
legyenek. A Börtön a városért könnyen értelmezhető, 
egyszerűek az üzenetei – állítja Juhász Attila, a Heves 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka. - 
Az egyszerűségben rejlik a program sikere. Nem kerül 
pénzébe senkinek, a fogvatartottak önként jelentkez-
nek. Önkéntes felajánlásként nagyon sokáig számít-
hat a város erre a programra. 

Jakab Zoltán, a Városgondozás Eger Kft. igazgatója 
szerint ez a munka mindenki hasznára válik, sokszor 
példaként is szolgál a börtön, hogyan lehet rendbe 
tenni egy közterületet. Örül annak, hogy mentálisan 
is hasznára válik a program a fogvatartottaknak. 
A Városgondozás 1 millió 200 ezer négyzetméter 
zöldterületért, 86 játszótérért felel a városban. Egy 
ekkora területen mindig jól jön a segítség. Ferenczy 
Tamás üzemegység-vezető, aki a program gazdája 
a Városgondozásnál, azt mondja: mindhárom fél 
nyertese a programnak, de leginkább a város, mert a 
fogvatartottak segítségével rendezettebbekké válnak 
a közterületek, tisztábbakká a parkok, játszóterek. 

Ötven esemény, ötven helyszín – ez jelentősnek 

számít a város életében – emelte ki Rázsi Botond 
alpolgármester. Nemcsak azért, mert ennyi helyszín 
megszépült, hanem azért is, mert az együttműködés 
a börtön és a város, a város közvéleménye között erő-
södhet, integrálódni tud a börtön a város szövetébe. 
A modern büntetés-végrehajtásnak az alpolgármes-
ter szerint ez a kulcsa: nem egyszerűen rács mögött 
tartani embereket, hanem segíteni az integrációt, a 
visszailleszkedést a társadalomba. 

Két területet tisztítottak meg a fogvatartottak 
Felnémeten. A férfiak árkot takarítottak, a nők pe-

dig parkot rendeztek, kapáltak, padokat festettek. 
A Börtön a városért 50. takarításán egy platánfát is 
elültettek a Pásztorvölgyben. 

– Sokadszor vagyok kint, pontosan nem is tudom 
már, hányszor vettem részt a programban. Szeretek 
kint dolgozni, szerintem jót tesz mindenkinek – 
mondja Zita, az egyik fogvatartott nő. Jónak tartja 
azt, hogy szabad levegőn vannak, hasznosat tesznek. 
Versengenek, hogy kijöhessenek. Zita szerint örülnek 
az egriek, hogy segítenek nekik, így el is fogadják 
őket.  Keszthelyi Valéria

Juhász Attila: nyitottnak kell lenni
Ismert ember Egerben Juhász Attila bv. ezredes, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka. Vezetése alatt 

több program is született a börtönben. Ilyen az Esti mese, amelyben a fogvatartott nők CD-re mondják meséiket, hogy aztán 
elküldjék a hozzátartozóiknak. Több helyszínen találkozhattak már az egriek a várost szépítő rabokkal is. Havonta rendbe te-
szik Eger valamelyik közterületét. Szerveztek már parkgondozói képzést, rendszeresen jár a börtönbe az Egri Pinceszínház, fo-
gyatékos gyerekeknek mondanak mesét a fogvatartottak. Juhász Attila nős, két gyermeke van, Füzesabonyban járt általános 
és középiskolába. Hobbija a futás. 1973-ban született, idén negyvenéves. A tegeződésért elnézést, de régóta ismerjük egymást 
a parancsnok úrral. Kis túlzással élve: félszáz Börtön a városért programról tudósítottam. 

– Jól tudom, hogy te angol–testnevelés 
szakos tanár vagy?

– Igen, itt végeztem Egerben, az Eszterházy Kár-
oly Főiskolán, angol–testnevelés szakon 1999-ben. 

– Hogy kerültél a büntetés-végrehajtás-
hoz?

– Tizennyolc évesen csillogó szemű titánként 
nem arról ábrándoztam, hogy bv-s legyek egyszer. 
Korábban már tanítottam nyelvtanárként börtönben, 
a balassagyarmati fegyház és börtönben nyaranta. 
A dohánygyárban dolgoztam tolmács-fordítóként. 
Mikor látszott, hogy a dohánygyár bezár, az egyik 
barátom szólt, hogy a börtönben van nevelői állás. 
A Törvényház 4.-ből átmentem a Törvényház 2.-be. 
Akkor nagyon fontos volt, hogy aki bekerül a börtön-
be dolgozni, az beszéljen nyelveket, mert futott egy 
Hollandiával közös program. Elsőként az a programot 
koordináltam. 

– Úgy képzelem, hogy a börtönt, az ottani 
légkört nem mindenki tudja elfogadni. 

– Láttunk példákat arra, hogy új felvételes kollé-
gák végigmennek az egész felvételi procedúrán, és a 
második héten leszerelnek. Vagy még hamarabb. Nem 
tudnak azonosulni azzal, hogy a fogvatartottaknak 
adott esetben segíteniük kell. Azt gondolom, hogy ha 
az ember nem tud elvonatkoztatni attól, hogy mi az 
elkövetett bűncselekmény, és nem tudja tudatosítani, 
hogy mi az ő feladata, akkor nem alkalmas, és jobb is, 
ha nem ezt a munkát választja. 

– Milyen tulajdonságok, világlátás kell, 
hogy meglegyen azokban, akik ide mennek 
dolgozni? 

– Biztos, hogy vannak, akik 18 évesen már ké-
szek, erre a pályára termettek, de azt gondolom, 
hogy fontos egyfajta élettapasztalat, rálátás. Meg 
mindenképpen egy erős empatikus készség. Tudomá-
sul kell venni, és el kell fogadni, hogy a mi munkánk 
a fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének 
elősegítése. Ez sokféle feladattal jár, segíteni kell őket 
például a kapcsolattartásban, a családi kapcsolatok 
felelevenítésében, a munkahelyteremtésben. Ha va-
laki nem az embert látja a fogvatartottban, hanem a 
bűnelkövetőt, akkor ez nem fog működni. Akkor soha 
nem lesz őszinte, és soha nem tud segíteni. 

– Ezért születik ez a sok program, amiket 
csináltok? 

– A büntetés-végrehajtás célja a jogszabályok – 
meg az én hitem – szerint is, hogy visszailleszkedjenek 
a fogvatartottak a társadalomba. Bár azt gondolom, 
hogy a célnak kettősnek kellene lennie: felkészíteni 
a fogvatartottakat a társadalmi visszailleszkedésre, 
másrészt pedig felkészíteni a társadalmat a befoga-

dásukra. Ma Magyarországon 18 135 fogvatartott 
van, tíz éve nem volt ilyen magas ez a szám. Ez a több 
mint 18 ezer ember vissza fog térni a társadalomba, 
akár tetszik, akár nem. Ezek az emberek kint fognak 
sétálni az utcán, találkozni fogunk velük, mi is, és 
a családtagjaink is. Hogy hogyan kerülnek vissza a 
társadalomba, ez a büntetés-végrehajtás egyik nagy 
kihívása és fő feladata. 

Több pillérre próbáljuk a reintegrációs stratégián-
kat felépíteni. A Börtön a városért program azért jött 
létre, hogy megmutassuk a helyi közösségnek: mi 
szerves részei vagyunk az egri közéletnek. Másrészt 
pedig építsük a fogvatartottak önértékelését, kap-
janak pozitív visszajelzéseket a kétkezi munkájukkal 
kapcsolatban. Azok az emberek, akik kijárnak hónap-
ról hónapra, nagyon komoly feltöltődést kapnak ettől 
a programtól. Sokat jelent nekik, hogy az elvégzett 
munkájukért dicséretet kapnak az egriektől. Ez olyan 
jó érzéssel tölti el őket, amit a benti munkavégzéskor 
nem tapasztalnak. Ez elindíthatja bennük azt, hogy 
tudatosan is szeretnének majd a munkaerőpiacon 
elhelyezkedni, munkából megélni. Emellett fontos a 
családi kapcsolatok ápolása, hiszen a szabadulás után 
a családjukhoz térnek vissza. Azért indult az Esti mese 
program, hogy a fogvatartottakat ebben támogassuk. 
A családi kapcsolataik legalább olyanok legyenek, 
mint akkor, amikor bekerültek, esetleg fejleszteni is 
tudják. A képzés, az oktatás, és minden olyan prog-
ram, ami az intézetben fut, azt a célt szolgálja, hogy 
szabadulásuk után sikeresen megállják majd a helyü-
ket ezek az emberek. 

– Szükség lenne még több ilyen program-
ra? 

– Igen, szükség lenne. Kicsit közhelyes lesz, amit 
mondok. Ha az egyén bekerül a börtönbe, az neki 
személyes kudarc. De nyilvánvalóan kudarc a család-
jának, a barátainak, az iskolájának, az egyháznak, az 
egész társadalomnak. A büntetés-végrehajtásban a 
reintegráció már a bejutáskor elkezdődik. Fontos len-
ne, hogy a börtönben minél több civil szervezet, minél 
több képző-oktató, egyházi felekezet, meg mindenki, 
aki csak lehet megjelenjen, és minél szélesebb kör-
ben tudjuk segíteni a fogvatartottak visszailleszkedé-
sét. Ugyanúgy beleilleszkedik ebbe a reintegrációba a 
Pinceszínház munkája is, akik drámapedagógia mód-
szerekkel a fogvatartottaknak saját magukat, egy új 
arcukat tudják megmutatni. 

– Amíg veled nem találkoztam, úgy gon-
doltam, hogy egy börtönparancsnoknak annyi 
a feladata: ügyeljen arra, hogy minden rendbe 
menjen a börtönben. 

– A biztonságos üzemelés az nem extra. Az egy 

olyan alapfunkció, amit joggal vár el az adófizető 
állampolgár. Ezzel nem tennénk semmit, csak em-
berraktárként funkcionálna az intézet. Ez nem fogja 
visszavezetni őket a társadalomba. Ahhoz, hogy bár-
milyen előrelépést tudjunk tenni, ennél többet kell 
vállalni, és többet kell kihoznunk a fogvatartottakból 
is. 

– Ahhoz, hogy valaki ilyen programokat ta-
láljon ki, innovatívnak, kreatívnak kell lennie. 
Te minden munkahelyeden ilyen voltál?

– Azt gondolom, hogy az új utakat keresni kell, 
mert az fogja előre vinni a társadalmat meg az embe-
riséget. És ilyen nagy szavakat tudnék még mondani. 
Nem szabad megelégedni azzal, ami van. Keresni kell. 
Azt lehet látni a bv-nél is, hogy nagyon sok erőfeszí-
tést teszünk, hogy visszavezessük a fogvatartottakat, 
mégis nagyon magas visszaesési rátával dolgozunk. 
Ebből azt kell leszűrni, hogy nem minden úgy műkö-
dik, ahogy előre elgondoltuk. Nyitottnak kell lenni új 
elképzelésekre, új utakra, új megoldásokra. De nem 
csak a büntetés-végrehajtásban, hanem az élet más 
területein is.  Keszthelyi Valéria

Eger Önkormányzata az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósítja meg a 
közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó szervezés- és infrastruk-
turális fejlesztését a Szilágyi Erzsébet Gimnázium kollégiumában.

A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-magyar-
országi Operatív Program ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2011-0001 támo-
gatási rendszere keretében 210.249.788 Ft összegű támogatásban 
részesült, amelyhez az Önkormányzat 10,01% pályázati önerőt és 
emellett jelentős többlet önerőt is biztosít.

A 233.636.835 Ft összértékű beruházás keretén belül a kollégiu-
mot a mai kor követelményeinek megfelelően alakítja át a Bástya 
Építész Kft. tervei alapján a nyertes kivitelező a Prím Építő Kft.

A felújítás keretében fejlesztik, korszerűsítik a kollégium neve-
lés-oktatáshoz kapcsolódó infrastrukturáját, átalakítják az épület 
energetikai rendszerét, térelhatároló szerkezeteit. A kivitelezési 
munka részeként felújítátják az épület gépészeti- és elektromos 
rendszerét, hőszigetelik az ingatlant, kicserélik a nyílászárókat és 
napelemeket telepítenek a tetőre. A két épületrész földszinti ösz-
szeköttetésénél egy portaegységet építenek, megszépítik és a sza-

badidő hasznos eltöltésére alkalmassá teszik az udvar. Fentieken 
túl megvalósul a kollégium hazai és európai előírásoknak megfe-
lelő, komplex akadálymentesítése, így azt mozgáskorlátozottak és 
látássérültek is gond nélkül használhatják. Az iskola ingatlanán 
található szabadtéri sportpálya új burkolatot és világítást kap.

A fejlesztés 330 tanulót és 24 intézményi dolgozót érint köz-
vetlenül. A korszerű képzés feltételeinek megteremtését a projekt 
eszközbeszerzési programmal segíti elő. Ez hozzájárul a legújabb 
pedagógiai módszerek elterjedéséhez és lehetővé teszi a kom-
petenciafejlesztéshez igazított tananyagok elérését, napi szintű 
használatát. A beruházás az eszközbeszerzéssel támogatja a diá-
kok kulcskompetenciáinak – zenei, életviteli, nyelvi készségeinek 
– fejlesztését.

A 2009-ben benyújtott pályázatot annak ellenére valósítja meg 
Eger Önkormányzata, hogy 2013 január 1-jétől az intézmény immár 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerületének 
fenntartásába került. A Szilágyi Gimnázium további működtetését 
a város önkormányzata vállalta magára. A beruházás műszaki át-
adása 2013 augusztusára várható.

Megújul az egri Szilágyi 
Erzsébet Gimnázium kollégiuma
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TAKARÍTÓSZOLGÁLAT EGER
(06 20) 9359 211

ÖKO TAKARÍTÁS
Szalagfüggöny-, szőnyeg-, 

kárpittisztítás és épülettakarítás.
Magánszemélyeknek és cégeknek 

egyaránt.
Lichtmatrix Technológia felhasználásával

A fogyasztók érdekében a 
szolgáltatás jövőjéért dolgoznak
A 90-es években darabjaira szakadt magyar víziközmű 

szolgáltatás jövőjét illetően a 2013. év meghatározó je-
lentőséggel bír. A társaságoknak ez év május 31. napjáig 
kell benyújtani az Energia Hivatal felé a rendkívül kiterjedt 
feltételrendszert teljesítő működési engedély iránti ké-
relmet. A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján 
a jövőbeni üzemeltetés legfontosabb feltétele, hogy a 
társaságok rendelkezzenek legalább százötvenezer fel-
használói egyenértékkel. Ennek elérése érdekében az or-
szágban a víziközmű-szolgáltatók között elindult egy in-
tegrációs folyamat. A jelenlegi körülbelül 400 szolgáltató 
közül az előrejelzések alapján 30-40 közötti társaság tud 
megfelelni a jogszabályi előírásoknak és kaphat működési 
engedélyt.

A Heves Megyei Vízmű Vállalat részvénytársasággá tör-
ténő átalakítása során szolgáltatási területét – ellentétben 
a többi megyei vízművel és a régió másik két megyéjével 
– sikerült egyben tartani, és így felkeltette a külföldi cégek 
érdeklődését is. Utóbbiak éveken keresztül a megszerzés 
szándékával közelítettek a társasághoz. Mindezek ellené-
re sikerült nemzeti tulajdonban tartani. Az egyben ma-
radás kedvező alapot jelentett ahhoz is, hogy a társaság 
2010-ben az országban elsőként hajtott végre társasági 
szintű integrációt a Délborsodi Víz- és Csatornamű Kft.-vel 
történő egyesülésével. A Zrt. jelenleg már öt megyében 
szolgáltat, felhasználói egyenértéke lényegesen megha-
ladja a törvényben előírtat. Az integráció során előtérbe 
helyezték az összefüggő szolgáltatási terület kialakítását.

Stratégiai tervükben már több mint 10 éve megfogal-
mazott, a tulajdonos önkormányzatok által támogatott 
integrációs stratégia eredménye, hogy a társaság a régió 
meghatározó víziközmű szolgáltatójává vált. Ennek is 
tulajdonítható, hogy a régió önkormányzati társaságai 
részéről érdeklődés mutatkozik a Heves Megyei Vízmű 
Zrt.-vel történő együttműködésre, közös jövőkép kiala-

kítására. Előbbiek, továbbá a szigorú költséggazdálkodás 
és a magas szintű szervezettség eredményeképpen azt 
is sikerült elérniük, hogy a régiót tekintve szolgáltatási 
díjaik átlag alattiak. A víz- és csatornadíjak mérséklésének 
kormányzati szándékát azért is támogatják, mert meg-
egyezik a társaság által 17 éve követett gyakorlattal. Így 
integráció során átvett területeken csökkentették az addi-
gi szolgáltatási díjakat. Szintén 17 éve érvényre juttatják 
díjképzésünkben a jelenleg kormányzati célkitűzésként is 
megjelölt és a víziközmű szolgáltatásról szóló törvényben 
is rögzített szolidaritás elvét. Az országban jelenlévő több 
ezer szolgáltatási díj helyett társaságuknál egységesen 
üzemegységi szintű díjak vannak, melyek a falvakban is 
lehetővé teszik a kedvezőbb díjtételek alkalmazását. 

A társaság egyben tartásában és a szolidaritás elvének 
kidolgozásában tulajdonosi konszenzus alakult ki, mely-
ben meghatározó szerepe volt Habis László úrnak, Eger 
akkori alpolgármesterének. Az akkor elfogadott és meg-
valósított célkitűzések jelenleg a víziközmű szolgáltatásról 
szóló törvény alapelveiben jelennek meg.

A díjképzés egyszerű, áttekinthető. A kibocsátott szám-
lák csak a fogyasztási időszakot, az elfogyasztott m3-t és 
annak árát tartalmazzák. 

A társaság tevékenysége során nagy hangsúlyt fektet a 
minőségre, valamint a környezet védelmére. Ennek érde-
kében minőség- és környezetközpontú irányítási rendszert 
működtet, melynek megfelelő működését az idén tartott 
külső felülvizsgálat észrevétel nélküli eredménye is igazol. 
A vállalat a tanúsító okirat megszerzése óta folyamatosan 
megfelel a nemzetközi szabvány követelményeinek.

A Heves Megyei Vízmű Zrt. minden munkatársa kez-
dettől fogva hivatásának tekintette a rábízott stratégiai 
jellegű vízkészletek megőrzését, az egészséges, jó minő-
ségű ivóvíz biztonságos szolgáltatását a fogyasztók részé-
re minél kedvezőbb díjak mellett. 

Elnyerték a „Korrekt Partner” elismerő védjegy haszná-
latának jogát, mely a tisztességes kereskedelmi és szolgál-
tatói magatartás garanciáját jelenti. Ez is a fogyasztók és a 
minőség iránti elkötelezettségüket bizonyítja.

A város és a térség biztonságos vízellátása szempontjá-
ból döntő jelentőségű, hogy az év első felének egyenletes 
csapadékmennyisége eredményeképpen az Eger, északi, 
almári, felsőtárkányi, Petőfi téri vízbázisok maximális 
vízkészlet szintre töltődtek fel, így számottevő tartalékkal 
kezdhetik a 2013-as évet.

A meglévők mellett a társaság jelenleg legfontosabb 
feladata a működési engedély megszerzéséhez szükséges 
dokumentáció összeállítása, mely minden részfeladatra 
kiterjedő, összehangolt munkát igényel. A szolgáltatási 
területek megtartásához, illetve megszerzéséhez kap-
csolódó versenyhelyzet érdek-összeütközéseket, és külső 
támadásokat is eredményez. Az ebből adódó nehézségek 
ellenére a kollektíva a térség szolgáltatási jövőjét megha-
tározó feladat teljesítésére koncentrál. (X)

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. 

Veronika rovata 
Nincs mire várni, segítséget kérni most nincs késő!
Visszavonhatatlanul, végérvényesen megérkezett 

a jó idő. Mondhatni, átmenet nélkül, télből toppant 
be már-már a nyári meleg. Persze jól van ez, hiszen 
mennyire vártuk! Nyithat szívünk, lelkünk, ruhatárunk. 
Fizikailag és lelkileg is töltődjünk a meleg napsugárral! 
Hallgassuk a csicsergő madarak játékos énekét, szip-
pantsunk mélyeket a napok alatt virágba borult bódító 
százszínű virágtenger kellemes illatából!

Legtöbben igyekszünk több színen megfelelni. Va-
gyunk egyszerre társak, szülők, munkatársak, barátok, 
rokonok, társaságok, közösségek tagjai. Működő eset-
ben – sajnos egyre nehezebb ez a sokoldalú megfelelés 
a hajszoltság, rohanás miatt – a nyílt, egyenes, egymás 
felé forduló kommunikáció jellemzi mindennemű kap-
csolatunkat. Beszéljünk és beszélgessünk, mondjuk el, 

mi foglalkoztat, mi esik rosszul, min kellene változtatni. 
Ne érezzük azonban elveszettnek, elhagyottnak ma-
gunkat, ha elakad valamelyik szerep, ha nem látjuk a 
folytatást! A lényeg, hogy képesek legyünk segítséget 
kérni. Mindenki számára a legfontosabb, hogy a neki 
megfelelő kinyújtott kézbe kapaszkodjon. A cél minden 
esetben azonos: az elégedettség érzésének visszaállítá-
sa, a lelki elakadás megszűntetése.

Minden társadalom alapja a család, és egyre inkább 
szükség van jól működő családokra. Ha ezen az egységen 
belül hatalmasodnak el a problémák, a családtagok nem 
beszélnek egymással, a félreértések, falak halmozódnak, 
a baj fokozódik. A segítség nélküli kiútkeresés több módon 
jelentkezhet: rossz társaságba keveredés, drog, alkohol ki-
próbálása, ezektől való függőség kialakulása, kapcsolatok 

visszafordíthatatlan, végleges megromlása, családok 
széthullása. Ezen folyamatok pedig súlyosan, kitörölhe-
tetlenül károsítják a család minden tagját, kiemelten a 
gyermekeket. Kár várni tehát a megoldás megtalálásával! 

Amennyiben nem megy úgy a munka, ahogy kelle-
ne, és ez mind fizikailag, mind lelkileg megterhelő, ha 
gyermeke viselkedése megváltozott, titkolózik, nem be-
szél, és ez Önt nyugtalanítja, ha partnere folyton rohan, 
nincs ideje a kapcsolatra, és ez Önnek fáj, ne habozzon! 
Érdemes megpróbálni, mert működik, válságmene-
dzserként segítek feloldani az Ön elakadását is. Közösen 
megtaláljuk az Ön jó megoldását, mert minden bajra 
van gyógyír, csak tudni kell élni vele.

veronika.saxinger@egerlifecoach.hu 
(+36 70) 592 8067 • http://egerlifecoach.hu

Hirdetésfelvétel Egri Magazin – (30) 254 0755 
• egrimagazin@mediaeger.hu  

A következő lapszám 2013. június 7-én jelenik meg. 
Hirdetésmegrendelés május 24-ig! 

www.mediaeger.hu
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SALON BRIGITTE
Wellness & Szépségszalon

Szalonunk májusi ajánlatai:
–  Alakformáló bérlet vásárlásához ajándék szoli 

bérlet!
– 3D-s szempilla 5000Ft!
– Teljes lábgyantához ajándék hónalj gyantázás!
–  Pedikűr 2×10 perc masszázzsal 1900Ft, Gél lak-

kozással 2500Ft
– Ceragem bérlet: 10+1 alkalom 5500Ft 
–  Vibro szoli 4 az 1-ben: 

barnulás, alakformálás, fi tnessz, 
cellulitiszkezelés

 Legújabb szolgáltatásaink:
– Tartós hajegyenesítés
– Hajhosszabbítás
– 3D-s szempilla

Anyák napjára kényeztesd anyukádat 
szépítő kezelésekkel: vásárolj ajándékutalványt 
5%kedvezménnyel!

Ballagási akció: Alkalmi frizurák és sminkek 
készítésére 10% kedvezmény!

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

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

Rendezvénytermek és kerthelyiség 
teszi teljessé szolgáltatásunkat!

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

várjuk vendégeinket!

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

2013. július 31-től még több szolgáltatással bővül a strandfürdő. A beru-
házás a fürdőfejlesztési projektnek köszönhetően – „Az Egri Ter málfürdő 
Turisztikai fejlesztése” című, ÉMOP-2.1.1/B-2f-2009-0008 számú pályá-
zat keretében – valósul meg több mint 700 millió forintból, 49%-os Eu-
rópai Uniós támogatás mellett. Többek között összesen közel 200 méter 
hosszú, háromféle színes csúszdából álló csúszdarendszer épül, az új na-
pozóterasz kialakításával pedig a napimádó Vendégeinknek szeretnénk 
kedveskedni. Továbbá az eddigi 7 medence mellé épül egy új, kifejezetten a 
legkisebbeknek tervezett babamedence, élményelemekkel. Az elvárások-
nak megfelelően a déli bejáratunkat akadálymentessé alakítjuk, hiszen 
termálfürdő révén a gyógyulni vágyók közkedvelt fürdőjévé vált az egri 
strand, mind a külföldi, mind pedig a belföldi betegek körében. Az elegáns, 
pihenőgalériás fürdőház megépítésével időjárás- és sze zon függetlenné 
válik a strand. Az újdonságok mellett a felújításokra is nagy hangsúlyt fek-
tetünk, a radonos gyógyvizű medencénket kibővítjük. 

Kortalan kikapcsolódás a borok  
és a fürdők városában, Egerben

A strandfürdő területén számos védett és különleges növény is találha-
tó. A fákra és a több évtizedes vízinövényeink gondozására nagy hangsúlyt 
fektetünk. A strand büszkesége a több mint 250 éves keleti platán, mely 
idén elnyerte az Európa Év Fája díjat. 

Az Egri Termál- és Strandfürdő közvetlen környezetében található a 
Török Fürdő. A két intézmény között átjárás lehetséges, mellyel Vendége-
ink előszeretettel élni is szoktak. 

Az egri Török Fürdő a város történelmi múltjának egyik meghatározó épü-
lete. Az írásos emlékek szerint 1610 és 1617 között épült Arnaut pasa paran-
csára. Mohamed próféta úgy tartotta, hogy a rendszeres tisztálkodástól javul 
a nemzőképesség is, ezért elrendelte híveinek, hogy minden héten legalább 
egyszer menjenek el egy fürdőbe, és tisztálkodjanak meg. Arnaut pasa – mint 
hithű mohamedán – eleget is tett a próféta parancsának, így neki köszönhető-
en épült fel Egerben a ma már országos hírnevű wellnessközponttá fejlődött 
Török Fürdő. Természetesen a Török Fürdő is átesett némi felújításon, de a 
védjegyévé vált csodálatos aranykupola mai napig érintetlen maradt. 

Az egri Török Fürdő különlegessége, hogy a három medence alját borí-
tó kövek között radonos gyógyvíz tör fel, a további medencéket pedig él-
ményelemekkel láttuk el. A radonos illetve kénes gyógyvizek többek kö-
zött ízületi és gerincbetegségekre, csontok, izmok, inak betegségeire, az 
idegrendszer betegségeire, kötőszöveti és bőrbetegségekre, nőgyógyászati 
panaszok egyes fajtáira, a vegetatív idegrendszer zavaraira, illetve kifára-
dásos állapotok kezelésére alkalmas.

A gyógyulás mellett a kikapcsolódás is fontos szerepet kap a Török Für-
dőben. A szokásos frissítő, nyugtató és gyógymasszázsok mellett, tradici-
onális török masszázsfajtákat is kipróbálhatnak a vendégek. Rendkívül 
népszerűek a hamam masszázsok, melyek valójában a török fürdőkultúrát 
idéző megtisztulási szertartások. A rituálé minden mozzanatában eredeti 
török! A Török Fürdő és Termálfürdő gyó gyá sza tain az ország egész terü-
letéről fogadunk betegeket. 

A fent bemutatott két fürdőn túl meg kell említenünk a Bitskey Aladár 
Uszodát is, mely az egri, sőt az országos sportélet fontos színterévé vált. 
Az organikus építészet mestere, Makovecz Imre által tervezett építmény 
Európa egyik legszebb uszodájának számít. 

Az idén 13 éves létesítmény lehetőséget teremt a helyi óvodák és iskolák 
diákjai számára az úszás és vízi sportok magas színvonalú elsajátítására, 
ezzel együtt a következő sportoló generáció felnevelésére. 

Az Egri Termálfürdő idén ünnepeli fennállásának 81. évfordulóját. Ez a szülinap azonban minden eddiginél emlékezetesebb lesz. Bár az elmúlt 
évek alatt több felújításon és bővítésen esett át, 2013 mégis fordulópont lesz a strand életében. 
Az Egri Termál- és Strandfürdő 1932 óta várja vendégeit a hevesi megyeszékhely kellős közepén. Az 5 hektáros parkfürdőben kicsik és nagyok 
egyaránt megtalálják a szórakozási lehetőségeket: felnőtt és gyermek élménymedencén, termálvizes medencén és gyógymedencéken túl  ját-
szótér, sportpálya, versenymedence, és kétféle gyógyvíz várja a látogatókat. 



Születésnapi ajándék  
egri vállalkozóknak

HMVTA Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány 
3300 Eger, Trinitárius utca 2.

Tel.: +36/ 36-410-724., fax: +36/36-413-265, E-mail: info@hmvk.hu
Fogadóóráink: munkanapokon 8–15 óráig

Mikrohitel: keddtől csütörtökig 8–15 óráig, pénteken 8–14 óráig

nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
előadása

országos Mikrohitel program az Alapítvánnyal
Országos Mikrohitel Program • 4,9%

Kedvezményes kamatozású mik ro hitel kezdő és működő mikro vál lal ko zásoknak
Legfeljebb 7 millió Ft beruházásra és forgóeszközre • futamidő: 8 illetve 3 év • türelmi idő: maximum  
6 hónap • minimum 20% önerő szükséges • ingatlanfedezet szükséges • FIX évi 4,9% ügyleti kamat

Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány
3300 Eger, Trinitárius u. 2. • Tel.: (+36 36) 410 724

www.hmvk.hu

Konferenciával ünnepelte Egerben 20. születés-
napját a Heves Megyei Vállalkozásés Területfejlesztési 
Alapítvány. Ezen az ünnepen azonban nem az ünnepelt 
kapott ajándékot, hanem azok, akikért dolgoznak. Va-
gyis a megyeszékhely vállalkozói.

Amennyiben valaminek két évtizedes múltja van, 
annak jó eséllyel jövője is van – kezdte megnyitó be-
szédét Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő. Elmondta: 
az alapítványt és a megyei vállalkozásokat mindig is 
a tetterő és a tenni akarás jellemezte, meggyőződése, 
hogy ezzel a jövőben sem lesz gond. A polgári politi-
kusok azt vallják, teret kell engedni a hazai vállalko-
zásoknak a tisztes profit reményében – tette hozzá a 
honatya.

– Bizakodással tekintünk a jövőbe, mivel a támoga-
tott hitelek alapot jelentenek a fejlesztésekhez. Ezért 

is jelentette be nemrégiben a Nemzeti Bank elnöke az 
új, 500 milliárd forintos, kedvezményes hitelcsomagot. 
Egerben a helyi Fidesz javaslatára is sikerült létrehozni 
az alapítvány és az önkormányzat együttműködésével 
egy olyan helyi vállalkozásokat segítő, kedvezményes 
hitelcsomagot, amelynek révén május 15-től 2,7 száza-
lékos támogatott kamattal, 10 millió forintot vehetnek 
fel helyi vállalkozók – hangsúlyozta Nyitrai Zsolt or-
szággyűlési képviselő.

Farkas Zoltán, a Heves Megyei Vállalkozás- és 
Területfejlesztési Alapítvány (HMVTA) Kuratóriu-
mának elnöke számolt be a születésnap alkalmából 
rendezett, a Szervezet a növekedés szolgálatában 
című konferencia résztvevőinek az elmúlt esztendők 
eredményeiről, valamint terveikről. Mint megtud-
hattuk, az alapítvány jelenleg 900 vállalkozást kezel, 

hitelportfóliójuk nagysága eléri a négymilliárd forin-
tot. Az elnök az elérhető helyi, országos és kombinált 
mikrohitelek bemutatásán kívül részleteket is elárult 
arról az Egri Hitelről, mely május 15-től áll a helyi vál-
lalkozók szolgálatába. Ebben a konstrukcióban a két 
százalékos kamattámogatás miatt az éves kamat csu-
pán 2,75 százalék lesz. Beruházás esetén legfeljebb 
tízmillió, forgóeszközre maximum hatmillió forintot 
adnak, tíz, illetve három éves futamidőre. A hitel 
felvételéhez ingatlanfedezetre és tíz százalék saját 
erőre, valamint arra van szükség, hogy a vállalkozó 
rendszeresen és pontosan fizesse a helyi adókat. Far-
kas Zoltán ismertette a Magyar Vállalkozásfejlesztési 
Hálózat ülésének eredményét is, ahol az alapítványok 
üdvözölték a Magyar Nemzeti Bank Növekedési hitel-
programját.

Dr. Fülöp Zsuzsanna előadásában kiemelte, hogy a 
közpénzen gazdálkodó szervezettel szemben elvárás, 
hogy ne csak szankcionáljon, hanem szolgáltasson is, 
ezért hozta létre az NFH a különböző innovatív kez-
deményezéseit, mint például a gyermekek részére 
fejlesztett Okoskosár elnevezésű játékot, a minősé-
gi, hazai termékeket tartalmazó, virtuális Nemzeti 
Fogyasztói Termékkosarat. A vállalkozások jogkövető 
magatartásának ösztönzését a Hatóság alternatív 

eszközökkel is segíti, melynek eredményeként került 
sor a Pozitív lista elindítására, a Fogyasztóbarát emb-
léma megalkotására. 

Szóvivő asszony a rezsicsökkentés gazdaságélén-
kítő hatásáról is beszélt, melynek következtében a 
fogyasztó szabadon dönthet a megtakarított jövedel-
me felhasználásáról. A terület kiemelt fontosságára 
tekintettel, az NFH központi szervén belül munka-

csoport jött létre a rezsicsökkentéssel összefüggő 
feladatok ellátására, melyet főigazgatói utasítás es 
az SZMSZ melléklete is rögzít. Ez a tevékenység egy 
szigorú fellépést eredményez azokkal szemben, akik 
nem tartják be az előírásokat. A Hatósághoz eddig 
közel ezer panasz érkezett, melynek többsége meg-
felelő tájékoztatással orvosolható volt, de van olyan 
eset is, amikor hatósági eljárás keretében indokolt 
vizsgálódni.



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

www.offi  .hu
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda

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

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

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

nem hiteles fordí tását. 

Esküvők
Ballagási vacsorák 
Családi rendezvények
Konferenciák

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

www.szepasszonyvolgy.eu

www.szepasszonyvolgy.eu

Nyaraljon, pihenjen nálunk 
Ne mes  vámoson – 10 percre 

a Balatontól, 10 percre a 
Bakonytól – csendes, falusi 

környezetben.

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

www.nyirfa-apartman.hu

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

Generátor: http://qr-kod.hu/

www.elevenkids.hu

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

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

Jelentkezni lehet: Varga Judit (+36 30) 281 9709

www.
hajduhegy

.hu

Egy városrész mindennapjai…

HANNA
tisztánlátó jósnő

(+36 30) 439 2069 • Eger, Kossuth L. u. 22.



Lelki egészségünk – kommunikáció 
a családban
Egészségünket egyszerre több tényező határozza meg. Ahhoz, hogy egy egészségesebb élet érdekében lépé-
seket tegyünk, fontos megismerkednünk azokkal a dolgokkal, amik alapvetően befolyásolják jóllétünket. Az 
egészség fogalma többet jelent a betegségek hiányától, egy olyan erőforrást jelent, ami alkalmassá tesz ben-
nünket arra, hogy aktív szerepet játsszunk a társadalomban. 

Egészségünket részben magatartásbeli tényezők (dohány-
zás, alkohol, drog, nem megfelelő étrend, mozgásszegény 
életmód), részben szociális és gazdasági tényezők (kép-
zettség, foglalkozás, munkanélküliség, családi kapcsolatok) 
határozzák meg. Ezek közül most a családi kapcsolatok fon-
tosságára térek ki. Minden embernek szüksége van arra, 
hogy átélje a valahová tartozás érzését, és azt, hogy tudatá-
ban legyen annak, hogy szeretik, hogy ő egy fontos személy 
valaki számra. Kutatásokkal bizonyították, hogy az egyén 
fontosságának az elismerése, illetve annak tudata, hogy tö-
rődnek vele, komoly védelmet nyújt a betegségek kialakulá-
sával szemben. Azok az emberek, akik társas támasz nélkül 
élnek, és nincs lehetőségük megélni ezeket a pozitív érzése-
ket, fogékonyabbak lehetnek a betegségekre, és a halálozási 
arányuk is magasabb. Tehát elmondhatjuk, hogy a társas 
támogatás, a családnak az összetartozás érzését nyújtó ere-
je védő hatással van az ember egészségére. Kommunikáció 
nélkül ennek elérése lehetetlen lenne. Nagyon fontos, hogy 
egy család tagjai hogyan tudják kifejezni egymásnak érzé-
seiket. Képesek-e a családtagok egymással nyíltan kom-
munikálni, kimondani olyan dolgokat, ami zavarja őket a 
másikban. Az alábbiakban két olyan módszert mutatok be, 
ami hozzásegítheti a családtagokat, hogy a kommunikáció 

gördülékenyebb legyen. Ahhoz, hogy ezek a technikák a 
hétköznapi beszélgetések szerves részévé váljanak, egy kis 
odafigyelésre van szükség.

Figyelmes hallgatás: beszélgetés közben általában fi-
gyelünk a másik szavaira, mégis gyakran előfordul, hogy 
félreértjük a másik szándékát, mondanivalóját, ami konf-
liktushoz vezethet. Ahhoz, hogy megértsük, hogy a másik-
nak mire van szüksége, vagy megtudjuk, hogy érzi magát, 
elengedhetetlen, hogy odafigyeljünk rá, és figyelmünket ő is 
érezze. Ezt leginkább a szemkontaktussal, néha bólintással, 
és a másik félbeszakításának elkerülésével tehetjük meg. 
Miután a másik befejezte mondanivalóját győződjünk meg 
róla, hogy jól értettük-e a lényeget. 

Én-üzenet: ennek használatával nyíltan kifejezhetjük 
érzéseinket és gondolatainkat, anélkül, hogy a másikat 
megsértenénk. A technika lényege, hogy mindig saját ér-
zéseinket fogalmazzuk meg, és ne a másik felet vádoljuk, 
vagy minősítsük, mert az további rossz érzésekhez, vagy a 
konfliktus elmélyüléséhez vezethet. Az én-üzenet megfo-
galmazása három részből áll. Először meghatározzuk azt az 
érzést, amit átélünk, majd megfogalmazzuk a másik konk-
rét viselkedését, és hozzátesszük, hogy ez a viselkedés mi-
lyen hatással van ránk. Pl.: „Engem nagyon zavar, amikor a 
tévét nézed, miközben hozzád beszélek, mert nem vagyok 
benne biztos, hogy megérted, amit mondani szeretnék ne-
ked.” Ha arról beszélünk, hogy mit érzünk, és ránk milyen 
hatással van a másik viselkedése, akkor üzenetünk köny-
nyebben célba ér, mintha a másikat bírálnánk. Az én-üzenet 
előnye, hogy mind a pozitív, mind a negatív érzések kifejez-
hetők vele. Ha valaki a másik hibáztatása helyett ezt hasz-
nálja, azzal megelőzheti a konfliktusok kialakulását, mivel 
az érzelmekkel szemben nem lehet vitatkozni. A másikra 
való odafigyeléssel, a mondanivalónk pontos, és nem sértő 
megfogalmazásával mi is hozzájárulhatunk családi kapcso-
lataink javulásához, és lelki egészségünk megőrzéséhez.

Tóth Róbert

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

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

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

tásban, fordításban és tolmácsolásban.
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Vállalkozók, 
vállalkozások!

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

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

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

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

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

• Új Széchenyi hitelgarancia program.

Várjuk érdeklődését 
a Takarékszövetkezet központjában!

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

www.egertksz.hu

Fodrászat • Szendrôdi Kata 
(20) 340 8807
– Női, férfi , gyermek hajvágás
– Hajfestés, satír, melírozás
– Alkalmi és esküvői frizura
–  Hőillesztéses és mikrogyűrűs hajhosszabbítás
– Afrofonás
– Hajújraépítés

Kozmetika • Lázár Krisztina 
(20) 591 3294
– 3-dimenziós és tincses műszempilla
– Sminktetoválás
–  Gépi kezelések: arccsiszolás és mezoterápia
–  Hyaluronsavas tűs és tű nélküli kezelések 

(Derma Roller)
– Arckezelések, arcmasszázs

Manikûr, mûköröm • Gregor Zita
(30) 945 7960
– Manikűr
– Japán manikűr
– Gel-lac
– Épített műköröm:  zselés és porcelán 
–  Extra formák: orosz mandula, gótikus mandula, 

pipe, stiletto

További szolgáltatásaink:
Szolárium, infraszauna, vibrációs tréner

3300 Eger Vörösmarty út 101. • Telefonszám: (36) 413-367
www.facebook.com/szepsegszalon.beautybox

Keratinos hajsimítás: 9500 Ft-tól • UV-mentes barnítás, egészségesen: 2500 Ft 
• Radiofrekvenciás zsírbontás: 5000 Ft
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Masszázs és testkezelések! Masszőrképzés! 

www.uraimasszazs.5mp.eu

Stressz és feszültség 
OLDÁSA

Balla Bútor

Eger, Cifrakapu u. 164.
(a DIEGo és az EuRoNICs mellett)

(06 36) 537 160
www.ballabutor.hu
az akció 2013. április 29-től 2013. május 27-ig, illetve a készlet erejéig tart!

minőségi bútorok  verhetetlen áron

Boss szekrénysor
Eredeti: 121 100 Ft • Akciós: 103 600 Ft

Anton konyha
Eredeti: 64 900 Ft • Akciós: 59 900 Ft

Marea szekrénysor
Eredeti: 138 800 Ft • Akciós: 119 900 Ft

July Box (ágyazható, ágyneműtartós)
Eredeti: 223 700 Ft • Akciós: 189 900 Ft

July Box (ágyazható, ágyneműtartós)
Eredeti: 181 900 Ft • Akciós: 169 900 Ft

Rocco 3-1-1 (ágyazható, ágyneműtartós)
Eredeti: 139 900 Ft • Akciós: 119 900 Ft

Minőségi
SZŐNYEGTISZTÍTÁS
Az ország legkorszerűbb 

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19



LAJOSVÁROSI MAJÁLIS
EGERBEN A KÕLYUKTETÕI PINCESORON

2013. MÁJUS 25-ÉN (SZOMBATON)
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Minden Lajosvárosban élõt szeretettel várunk a Majálisra, 
egy kellemes családi napra!

Vállalkozó kedvû fõzni szeretõ csapatok, baráti társaságok, családok jelentkezzenek a 
fõzõversenyre, mely a Majálison kerül megrendezésre. A nevezés díjtalan! Nevezni május 
21-ig lehet, nevezési lapok a lajosvárosi postaládákban kerülnek terjesztésre, illetve a 
Belga ABC-ben, a lajosvárosi iskolákban és óvodákban is hozzáférhetõk!

Program:
8-10 óra az Obsitos Fúvószenekar zenés ébresztõje. Utcáról utcára járják a városrészt, 
hogy aznap zeneszóra kezdõdjön mindenki napja!
9-10 óra tûzgyújtás, fõzõversenyre elõkészület
10 óra megnyitó az új út ünnepélyes átadója. A rendezvényt megnyitja: Sós István 
alpolgármester, a 3. vk önkormányzati képviselõje, köszöntõt mond Habis Lászó 
polgármester és Dr. Nyitrai Zsolt országgyûlési képviselõ
10-13 óra fõzés
13 óra az ételek bírálata
14 óra eredményhirdetés
18 óra programzárás

Fellépõk:
Mézvirág Együttes – Egri Cukorbetegek Egyesületének kórusa
Döm-dö-döm játszóház, arcfestés
Hungariddim Zenekar
Szomolyai Kicsi Virág Együttes
Felnémeti Fúvószenekar
Lajosvárosi Óvodások mûsora
Hunyadi Általános Iskola tanulóinak mûsora
Farkas Ferenc Zeneiskola növendékei
EKMK együttese

A helyszínen támogatói jegy vásárolható 200 Ft-os áron, mely tartalmaz 1 adag 
fõzõversenyen készült ételt + 1 dl a Kõlyuktetõi Pincesor borászai által felajánlott bort.
 Az adományjegyek értéke a Lajosvárosi Óvodák játék és sport eszközeit gyarapítja!

Fõvédnök: Dr. Nyitrai Zsolt Választókerületi Elnök, Országgyûlési képviselõ
Díszvendég: Habis László Eger MJV Polgármestere

Támogatók: Juhász testvérek, Demeter Pincészet, Média Eger Nonprofit Kft.,
Városgondozás Eger Kft., Obsitos Zenekar, EKMK, Heves Megyei Vízmû Zrt.,
Tesco, Varga Nyomda, Tengely Közmû, Bástya ABC, Egererdõ Zrt.
A Demeter Pincészetben Pincepiac várja az érdeklõdõket!

2013. május 25. szombat Lajosvárosi Majális Egerben a Kõlyuki Pincesoron

Minden Lajosvárosban élõt szeretettel várunk a Majálisra, egy kellemes családi napra! 

Vállalkozó kedvû fõzni szeretõ csapatok, baráti társaságok, családok jelentkezzenek a fõzõversenyre, mely a Majálison kerül 
megrendezésre. A nevezés díjtalan! Nevezni május 21-ig lehet, nevezési lapok a lajosvárosi postaládákban kerülnek terjesztésre, 
illetve a Bástya ABC-ben hozzáférhetõk!

Program:
8-10 óra az Obsitos Fúvószenekar zenés ébresztõje. Utcáról utcára járják a városrészt, hogy aznap zeneszóra kezdõdjön mindenki 
napja!
9-10 óra tûzgyújtás, fõzõversenyre elõkészület
10 óra megnyitó a út ünnepélyes átadója. A Rendezvényt megnyitja: Sós István alpolgármester, körzeti képviselõ
10-13 óra fõzés
13 óra az ételek bírálata
16 óra Eredményhirdetés

Fellépõk:
Mézvirág Együttes – Egri Cukorbetegek Egyesületének kórusa
Döm-dö-döm játszóház, arcfestés, játszóház,
Hungariddim Zenekar
Szomolyai Kicsi Virág Együttes
Felnémeti Fúvószenekar
Lajosvárosi Óvodások mûsora
Hunyadi Általános Iskola tanulóinak mûsora

A helyszínen támogatói jegy vásárolható 200.- F-os áron, mely tartalmaz 1 adag fõzõversenyen készült ételt + 1 dl a Kõlyuki 
Pincesor borászai által felajánlott bort. Az adományjegyek értéke a Lajosvárosi Óvodák játék és sport eszközeit gyarapítja!

Támogatók:
Eger a Te történeted
Juhász testvérek
Demeter Pincészet
Média Eger
Városgondozás
Obsitos Zenekar
EKMK
Vízmû
Tesco
Varga Nyomda
Tengely Közmû
Bástya ABC
Egererdõ Zrt.

Szenior sikerek
Kecskeméten rendezték meg 2013. április 12-13.-

án a III. Rövid Pályás Nyílt Szenior Úszó Országos Baj-
nokságot. Az egri csapat kiemelkedő eredményeket 
ért el, a nagyon jól megszervezett versenyen. A 362 
versenyző közül 21 aranyat, 12 ezüstöt, és 13 bronz 

érmet szereztek a nagy létszámú egri csapat tagjai, 
ami biztató a nyáron megrendezésre kerülő Világjá-
tékra, és az Európa Bajnokságra.

 A csapat tagjai:
Dinnyés Ildikó, Grósz Lászlóné, Karczag Szilárdné, 

Kiss Ágnes, Kurcweil Mária, Szabó Tamásné, Tóbiás 
Ottóné,  Szilva Jánosné.

BÖgös László, Fábián Béla, Fodor Béla, Heverdle Ist-
ván, Kiss Gábor, Patkó József, Szabó Tamás, Sehovics 
Sándor.

Meghívó

Jöjjön el 2013. május 9-én csütörtökön az Agria 
Parkba, ahol 20 civil szervezet mutatja be te-
vékenységét! Kérjük, támogassa a kezdeménye-
zésünk sikerét!

Amennyiben egy gazdasági szervezet támogat 
egy alapítványt vagy egyesületet, az összeget 
ráfordításként leírhatja, adóalapját csökkent-
heti. Ha a szervezet közhasznú, abban az eset-
ben +20% adókedvezményt tud érvényesíteni.

Jelentkezni lehet: Civil Információs Centrum
Egri Norma Alapítvány
(06 36) 420 660
normaalapitvany@gmail.com
www.egrinormaalapitvany.hu
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