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A tartalomból

Egri lányunk újabb rendezői sikere

Interjú Kovács Klaudiával
Iskolai paletta

Megújulva…
Az új év első hónapját éljük. A kezdet reményteli időszakát. Túl az ünnepeken, összegeztünk, 
talán már fel is készültünk a továbblépésre. Vannak, akik ilyenkor új célokat, fogadalmakat 
tűznek ki maguk elé, és vannak, akik nem hisznek a direkt változtatásban. Egyesek bátran 
fogadják az élet új fordulatait, míg mások óvatosabban fogadják az új év új eseményeit. 
Egy biztos: a boldog új év reménye mindenkiben ott él, akár szeretne újítani, akár nem… 

Az Egri Magazin számára az élet hozta a változtatást. Új arculattal, megújult tartalommal 
lépünk önök elé, törekedve arra, hogy szórakoztató, tartalmas magazint olvassanak. Kívá-
nom, hogy mindnyájunknak boldog új éve legyen, meg tudjunk felelni a kihívásoknak, 
képesek legyünk a megújulásra… Testben, lélekben, formában és tartalomban. 

 Harsányi Judit
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TV Eger ■ a látható érték

Köszönet
A szépségkirálynőknek, Oscar-díjasoknak könnyű köszönetet mondaniuk: sablon szerint teszik mindezt 
s a végén  kötelező elem a világbéke kívánása.

Én most közel másfél évtizedért mondok köszönetet, melyet első  munkahelyemen töltöttem, sok 
szép emléket, tapasztalatokat gyűjtve. Ez idő alatt történtek velem életem legfontosabb dolgai: meg-
nősültem, gyermekeim születtek. Megismertem egy várost, egy közösséget. 

Csapatban dolgozhattam, sok olyan embert megismerve, akiknek sok mindenért lehetek hálás. Na-
gyon fontosak voltak számomra mindig is a visszajelzések, a nézők, olvasók bíztatása, kritikája, ezért is 
köszönet jár.

Ezek után persze furcsának tűnhet, ha azt mondom, hogy az ember életében mégis eljön egy pillanat, 
amikor azt érzi, hogy valamit változtatni kell. Valami másra van szükség. Egy megtisztelő felkérés, egy 
felkínált szép feladat aztán döntés elé állított, s én a váltás mellett tettem le voksomat. 

S ha valaki azt gondolná, hűtlen lettem az olvasókhoz, nézőkhöz, nincs igaza, mert egy remek csapat 
folytatja a munkát, akik odaadással és szeretettel dolgoztak eddig is Önökért.

Antal Anett
Fogadóóra: hétfőnként 18:30-tól

Egri Magazin: hétfőnként 19:20-tól
Tükörképben: a hónap utolsó keddjén 19:30-tól

Turay Zoltán
AgriaSport: hétfőnként 20:20-tól

Sport+: hétfőnként 20:50-tól
Pénzvilág: kéthetente szerdánként 18:30-tól

Tóth Beáta

Margó: szombatonként 19 órától
Mozaik: a hónap első péntekjén 18:30-tól

Aranyosi Éva

Adó-zóna: a hónap első csütörtökjén 19:30-tól
Életmódi: a hónap első szombatján 18:30-tól 

Puzsár Zsófia

Környezet: a hónap második csütörtökjén 18:30-tól
Kisebbségben: a hónap utolsó keddjén 18:30-tól

Szüle Rita

Ezüstidő: a hónap második csütörtökjén 19:30-tól
Egészségmozaik a hónap első keddjén 18:30-tól

www.tveger.hu
www.eger.hu

Híradás – mindennap

Harsányi Judit

Kultúrkorzó: a hónap első szerdáján 19:30-tól

Keszthelyi Valéria

Kilátó: vasárnaponként 19 órától

Borszentelés
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Háromszázhatvanöt nap – 
fél órában

ANTAl ANETT

„Teszünk a város jó híréért”
– Sokszor az a benyomásom, hogy a 

munka, a döntések és az ezekről szóló be-
számolók között nem mindig találjuk meg 
az optimális egyensúlyt. Hajlok arra, hogy 
ezért leginkább az időhiányt okoljam, hi-
szen egyébként az elmúlt években sikerült 
jelentősen előrelépnünk a kommunikációs 
munkánkban. A helyi tájékoztatás mellett 
2013-ban is rendszeresen jelen volt Eger az 
országos írott- és elektronikus sajtóban: az 
újságíróknak, valamint kreatív városmar-
keting munkánknak köszönhetően számos 
alkalommal volt lehetőségünk arra, hogy 
öregbítsük Eger jó hírét, beszámoljunk tu-
risztikai akcióinkról, vagy éppen a nagy-
szabású beruházási programokról. Tapasz-
talom, hogy a városunknak jó híre van az 
országban, sőt, nemzetközi viszonylatban 
is. Nem keveset teszünk is azért, hogy ez így 
legyen.

A Közgyűlés tizenöt alkalommal ült ösz-
sze az elmúlt esztendőben, ez óvatos kalku-
láció szerint is több mint 500 döntést jelent. 
Igyekszünk a 2007-13-as uniós fejlesztési 
ciklust eredményesen zárni, és 2014-ben 
különösen intenzív munkára késztet ben-
nünket az a tény, hogy ezzel párhuzamosan 
el kell készítenünk a 2020-ig szóló városfej-
lesztési terveket. Számítunk az egriek véle-
ményére: az its.eger.hu oldalon (Integrált 
Településfejlesztési Stratégia), valamint a 
varosfejlesztes.eger.hu oldalon is megtalál-
ják az erről szóló dokumentumokat. Azt 
hiszem, nem túlzás azt mondani, hogy sok 
szempontból történelmi időket élünk.

„Tovább fejlesztjük a gazdaságot”
Az adópolitikánkat stabilitás jellemzi. 

Továbbra is kiszámítható környezetet biz-
tosítunk az ügyfeleknek: nem emeltünk 
adókat, 2012-ben a talajterhelési díjat töröl-
tük el, 2013-ban pedig a magánszemélyek 
telekadójáról hoztunk hasonló döntést. 

Fenntartottuk a mikrovállalkozások 50%-
os adókedvezményét. Az iparűzési adóbe-
vételek fele a déli iparterületen realizálódik, 
ezért is tartjuk fontosnak a térség fejleszté-
sét: tizennyolc hektárral bővítjük a déli ipari 
területet, a tulajdonszerzés első lépésére 
130 millió forint önerőt különítettünk el. 
Ugyanitt elkezdődött egy milliárdos nagy-
ságrendű kármentesítési program, amely 
később szintén nagy ipari beruházást, ka-
pacitásfejlesztést tesz lehetővé 15 hektáron. 
Gazdasági és környezetvédelmi szempont-
ból is fontosnak tartom, hogy a déli város-
részben két hulladéklerakó rekultivációja 
is folyamatban van, ezt mintegy 600 millió 
forintból végzi a hulladékgazdálkodási tár-
sulásunk.

„Esélyt teremtünk a munkavállalásra”
A megváltozott munkaképességűeket 

foglalkoztató önkormányzati cégünk, az 
Agria Humán Kft. két pályázatot is nyert az 
elmúlt időszakban: sikerült több mint száz 
fővel, összesen csaknem 500 főre növelni az 
alkalmazottak létszámát. Mindez nagyon 
fontos társadalmi és szociális problémát 
kezel a városban és a térségben. A szociális 
szférában is lépéseket tettünk: az év végén 
kétezer embert kerestünk meg, közülük 
ezer fő kapcsolódott be a közmunka prog-
ramba. Csaknem ötszázan vettek részt kép-
zési programban, köztük 150 olyan mun-
kanélküli, aki ennek hiányában képtelen 
lenne elhelyezkedni.

„Egyre többen kíváncsiak Egerre”
Sokszor vitatkozunk Eger pozíciójáról. 

Az elmúlt évtizedekben emlegettük azt, 
hogy Budapest és a Balaton után ez a térség 
a legkedveltebb, ez a harmadik legjelentő-
sebb turisztikai régió az országban. Ez igaz, 
de ha a városok pozícióját nézzük, Eger 
stabilan őrzi a helyét az első tíz között. Ha 
a megyeszékhelyeket vizsgáljuk, amikor a 
konferenciaturizmus, a kulturális turizmus 
a számadó, akkor azt látjuk, hogy Sopron-

nal küzdünk az első helyért. A városunkban 
idén is nőtt a vendégéjszakák száma, ez jel-
lemzően felfelé ívelő tendenciát mutat már 
évek óta. Ebben fontos szerepük van a tu-
risztikai szolgáltatóknak, de az önkormány-
zatnak is. Néha olyan vád is ér bennünket, 
hogy nem tett a város semmit a turizmusért. 
Nos, 2013-ban például megvalósítottuk a 
termálfürdő újabb fejlesztését, ez egy hét-
száz milliós nagyberuházás volt. Fontosnak 
tartom a Márai Látogatóközpont létrehozá-
sát, ezt négyszáz millió forintból építhettük 
fel a Szépasszonyvölgyben. Itt egyébként 
december végén zártunk egy 210 millió 
forintos csapadékvízrendszer-fejlesztést, 
s ezzel a kettővel értéket hoztunk létre, és 
értéket is mentettünk: megvédtük a lépcsős 
pincesort. Beszélni kell mindenképp a vá-
rosmarketingről is. Létrehoztunk egy telje-
sen új, korszerű, és a város sokszínű bemu-
tatására kiválóan alkalmas honlapot – az új 
eger.hu december elején különdíjat kapott 
az Év Honlapja pályázaton. Az 1552-höz 
kapcsolódó programokkal sokat szerepel-
tünk az országos tévékben és rádióállomá-
sokon. Mindig egyre több látogatót vonz és 
talán egyre színesebb is a Bikavér Ünnep, de 
hogy a vár és a bor ügye mellett mást is em-

Az irodájában fogad bennünket. Alaposan felkészült, egy fontos döntést sem szeretne kihagyni. Nehéz lehet 
egy egész évet értékelni. Kinek-kinek a maga 12 hónapját. Neki viszont egy egész város elmúlt esztendejét ér-
tékelnie kell, akár saját magának is, tükröt tartva arról, milyen döntések születtek. Milyennek látja a mögöttünk 
álló évet Habis László, Eger polgármestere? Kíváncsian hallgattam a beszámolót, amint az egri közélet más-más 
területei között rendszerszerűen lépkedve sorra vettük a 2013-as év történéseit, nagy feladatait és eredményeit.

lítsek, a különleges búvársport-eseményen, 
a víz alatti hoki világbajnokságon 1500-nál 
is többen vettek részt a világ minden tájáról. 
Szeptember végén a „Magyarország, szeret-
lek!” című program is óriási hírverést adott 
Egernek: két nap alatt 14 ezren fordultak 
meg a várban, és Eger egyike volt a köz-
médiában legtöbbet szereplő városoknak. 
Nem szabad megfeledkeznünk a Gárdonyi-
emlékévről, az egri remete házának felújí-
tásáról, a sokszínű várbéli programról, az 
országos olvasást, és a Gárdonyi-műveket, s 
ezzel együtt Egert is népszerűsítő rendezvé-
nyekről és akciókról. Úgy látom, 2013 sok 
szempontból Eger éve volt.

„Arccal a fiatalok felé”
Az IFI Pont 50-60 négyzetméteres helyi-

ségét megnöveltük, kétszer akkora területet 
biztosítunk a fiatalok számára a hasznos, 
tartalmas időtöltéshez, emellett nagyon 
hasznos információkat kaphatnak például 
a pályaválasztással, vagy a felnőtt léttel kap-
csolatban. Az a szándékunk, hogy a fiatal 
alkotóközösségeket is támogassuk. Ismert 
talán az a konfliktus, ami az AgriArt kez-
deményezéshez és az Agria Park bevásárló-
központhoz kötődött. Az az álláspontunk, 
hogy fenntartható megoldásokat kell talál-
nunk, ezért döntöttünk úgy, hogy az Egri 
Kulturális és Művészeti Központ új felada-
ta lesz a Vitkovics-ház működtetése, és ezt 
elsősorban fiatalok alkotóházaként szeret-
nénk fenntartani. Támogatandónak tartom 
a kreatív iparhoz kapcsolódó felvetéseket is.

„Eger iskolaváros, gyermekeink jövője 
a legfontosabb”

2014-ben három bölcsőde teljes felújítá-
sára nyertünk mintegy 300 millió forintos 
pályázati támogatást. Fontos dolog ez, hi-
szen a 2014-ben megvalósuló beruházások 
350 kisgyermeket és családjaikat érintik: 
tovább javulnak az ellátás feltételei. Az óvo-
dai hálózat szakmailag erős, színvonalas. 
Előrelépés, hogy a speciális fejlesztési igé-
nyű gyermekek gondozása érdekében húsz 
szakértővel kötöttünk megállapodást. Az 
új szisztémában mi óvodafenntartók va-
gyunk, s a központi intézkedéssel megva-
lósult, közel 170 milliós bérfejlesztés majd 
20 százalékát az önkormányzat biztosította. 
Az általános és középiskolák tekintetében a 
városé a működtetői szerep, e feladatra ön-
erőből megközelítőleg egymilliárd forintot 
fordítunk, és összesen több 10 milliós felújí-
tási programot valósítottunk meg. Mind-
emellett a nyár folyamán több mint 450 
rászoruló diáknak biztosítottunk ingyenes 
étkeztetést. A belvárosi rehabilitációs prog-
ramban teljesen megújult a Lenkey iskola 
homlokzata, a tetőfelújítást pedig önkor-

mányzatunk finanszírozta. Büszkeségünk a 
Szilágyi Gimnázium újjáépített kollégiuma, 
ahol 140 fiatal folytathatja tanulmányait 21. 
századi körülmények között.

„Évtizedes lemaradásokat pótol a bel-
város rehabilitáció”

A belváros rehabilitációja alapvetően 
három pilléren nyugszik. Az egyik ilyen az 
épületek felújítása, megmentése, mint pél-
dául a Minorita templom, a Valide Sultana 
fürdőrom, az Irgalmasok kápolnája, a Kál-
vin-ház, a Senator-ház, vagy a Bartakovics 
Béla Közösségi Ház homlokzatának felújí-
tása. A másik pillér a közösségi terek sorá-
nak kialakítása, a belvárosi terület funkciói-
nak bővítése. Az Eszperantó sétányon is lesz 
egy kis terecske, a Dobó utca, a kis Dobó 
tér is megújul, parkként, találkozási- és ki-
sebb rendezvénytérként funkcionál majd a 
Szúnyog-közből lett Végvári vitézek tere, a 
Centrum parkolóból kialakuló Gárdonyi 
tér. A Dobó tér is teljesen átalakul, de a kör-
nyező utcák sem maradnak érintetlenek, 
egységes, igényes díszburkolatot kapnak. A 
harmadik pillér a kevésbé látványos rész: a 
közmű- és vezetékcserék, kábelkiváltások 
sora, amely mindenütt együtt jár a közte-
rületi felújítással. Szeretnénk, ha a rehabili-
táció folytatódna a környező területeken is, 
nem szabad, hogy kontraszt legyen a belvá-
ros és a környező térségek között. Ezeknek 
az évtizedes lemaradásoknak a pótlására 
4,2 milliárdnyi uniós és állami támogatás 
érkezett a városunkba.

„Egeré a vár”
Ez egy hatalmas feladat. Sokkal jobb 

pénzügyi-költségvetési feltételek közé 
helyeztük ezt az intézményt, mint ami-

lyenben eddig bármikor működött. A 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő segítsé-
get adott az állagmegóváshoz, és még az 
év utolsó napján, december 31-én alá-
írtuk azt a 7 projektelemről szóló, 950 
millió forintos kivitelezői szerződést, 
melynek nyomán végre elindulhat a vár 
turisztikai fejlesztése. Ez esetben össze-
sen 1,7 milliárd forintos attrakciófejlesz-
tési programról beszélünk.

„Nem voltunk az eladósodott városok 
között”

Két lépésben történt meg az adósságkon-
szolidáció. Először 2012 végén az adósság-
állomány hatvan százalékát, 4,8 milliárd 
forintot vett át az állam a város adósság-
állományából. Most, 2014. február 28-ig 
valósul meg a második ütem, a fennma-
radó 3,2 milliárd átvállalásáról is döntött a 
kormányzat. Ezzel a megyeszékhely adós-
ságmentessé válik. Egyébként nem voltunk 
az eladósodott városok között, hiteleinket 
mindig beruházási céllal vettük fel, és pon-
tosan, stabilan törlesztettük, ám a nyolc 
milliárd mégis csak nyolc milliárd. Fontos, 
hogy a 2012-es év utolsó munkanapján 
egymilliárd forint kormányzati támoga-
tásban részesült az önkormányzat. Idén 
kaptunk a belváros rehabilitációhoz is 927 
millió forint plusz forrást, most az év végén 
pedig 1,1 milliárd forint külön támogatás-
ban részesültünk. Ez utóbbi összegből szá-
nunk a közösségi közlekedésre, a vízilabda 
támogatására, a birkózócsarnok és a Városi 
Sportcsarnok felújítására, továbbá orvosi 
rendelők, óvodák nagyobb lélegzetvételű 
fejlesztését kiegészítő, kisebb, kapcsolódó 
felújításokra. A patak felső szakaszán szük-
séges egy árvízvédelmi beavatkozás, a Ker-
talja utcában pedig - a szociális városhabi-
litációhoz kapcsolódóan – közművesíteni 
fogunk.

„Ha a sors megadja nekem, szívesen 
dolgoznék még a következő ciklusban is 
Egerért”

Nem tudom, hogy mikor elégedett egy 
polgármester, én ritkán vagyok az. Persze, 
ez nem jelenti azt, hogy nem ad örömet a 
munka. Jól esik az, amikor jóindulatú kri-
tikák kapok, vagy amikor valaki megerősít 
abban, hogy jó úton haladunk. Számomra 
nagyon fontos ez az oda-vissza irányú véle-
ményáramlás, és ebben a civil szervezetek, 
a kamarák is igen aktívak. Remélem, hogy 
2014-ben folytatni tudjuk azt a lendületet, 
amely a város megújulását eredményezi, és 
amennyiben a választók újból megtisztel-
nek a bizalmukkal, úgy szeretnék a követ-
kező ciklusban is polgármesterként dolgoz-
ni Eger fejlődéséért.
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Közgyűlés – röviden
December 19-én több mint hatvan napirendi pontot tárgyalt Eger 
Önkormányzatának Közgyűlése. Ezekből válogattunk.

Az első napirend az önkormányzat 2014-es átmeneti gazdál-
kodásáról szólt. A polgármester elmondta: a költségvetés elfo-
gadásáig – ami februárban várható – most is szigorú szabály-
rendszert alkottak. Hozzátette: a közbeszerzések elindíthatóak, 
hiszen megvan a fedezet.

A „Szala városrész szociális rehabilitációja” című pályázathoz 
kapcsolódóan, de nem a pályázat részeként valósulna meg a 
Kertalja utcában a szennyvízcsatorna, vízvezeték és csapadék-
víz bekötések megépítése. A tervezett fejlesztésre kiviteli tervek 
és építési engedélyek rendelkezésre állnak, a munkálatokhoz 46 
millió forintot kell biztosítani a 2014. évi költségvetésben. 

A városi kerékpárút-hálózat kiviteli terveinek elkészítésére a közgyűlés 15 millió forint felhasználásáról döntött. 

Az Egri Városi Sportiskola a Kemény Ferenc Sportcsarnok felújítá-
sát tervezi, az előkészítéshez 7,8 millió forintot biztosít a város.

Az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. részére tíz-
millió forint támogatást juttat az önkormányzat a következő fel-
adatok elvégzéséhez: programfüzet, Eger leporelló, szálláskata-
lógus, imázs kiadvány készítése, Utazás Kiállítás 2014 kiállításon 
való részvétel.

A Zirci Ciszterci Apátság részére az egri Ciszterci 
Templom felújításához 1 millió forint támogatást 
nyújt a város a jövő évi költségvetésben.

Létrehozták az Egri Értéktár Bizottságot. A magyar nemzeti értékekkel és 
a hungarikumokkal kapcsolatban az Országgyűlés törvényben állapította 
meg, hogy a magyar nemzeti értékek és azokon belül a hungarikumok meg-
őrzendő és egyedülálló értékek, amelyeket össze kell gyűjteni, dokumentálni 
kell. A magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta és természet 
adta értékeit átfogó értéktárban kell összesíteni. Az önkormányzatok megyei 
és települési értéktár bizottságokat hozhatnak létre. Az Egri Értéktár Bizott-
ság elnöke Sós István alpolgármester lesz.

A közbiztonságot érintő kérdés kapcsán az egri 
rendőrkapitány elmondta: a közterületre vezé-
nyelt járőrök létszámát megemelték december 
1-jétől. Rendszeresen túlszolgálatot rendelnek el, 
külön figyelmet fordítanak a zseblopások megelő-
zésére. Habis László hozzátette: jövőre fejlesztik a 
város térfigyelő kamerarendszerét.

Néhány utcanevet megváltoztattak. A jövőben az Ankli József utca a Vízto-
rony nevet veszi fel, a Papkert nevet kapja a Kolacskovszky Lajos utca, Régi 
Határ utca lesz a Lájer Dezsőből, a jelenlegi Vályi István utca pedig Kádas 
Géza nevét viseli majd.

Tanácskoztak a Bolyki pincészet és környékére vonatkozó szabályozási terv-
ről is.  A jövőben kiszélesítenék az utat, beépítik az egyik udvart, lehetőséget 
nyújva vendégfogadásra, szálláshelyek kialakítására.
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Eljött a bontás ideje

A decemberi közmű-kutatás után Karácsonytól Vízkeresztig szünetelt 
a munka, ám a január 6-ával kezdődött héten már gőzerővel folytatódik 
az egri történelmi belváros megújítását célzó program. A nagy munka 
leglátványosabb eleme, a közműcserék és közterületi fejlesztések sora 
előtt állunk. A január 6-án, hétfőn délután tartott egyeztetést követő-
en Eger Önkormányzata, az Egri Városfejlesztési Kft. és a kivitelezést 
végző PCC Eger Konzorcium az alábbi, igen fontos információkra hív-
ja fel a figyelmet:
DOBÓ TÉR: január 6-án elkezdték a Dobó téren a közműépítést, és 
megkezdődik a főtér burkolatának felszedése, az erre megérett, rossz 
állapotú, beteg, illetve a közműcsere útjában álló növényzet eltávolí-
tása, elindul a Dobó tér végleges formájának kialakítása, így a majdani 
szökőkút alépítményeinek elhelyezése is. Amíg a bontás és építés tart, 
a vállalkozó a tér két szélén biztosítja a gyalogos (!) forgalmat.
KIS DOBÓ TÉR: a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája 
folyamatosan egyeztetett az érintett üzlettulajdonosokkal, akiket a 
bontás híre nem ér váratlanul. Legkésőbb január 7-én megszűnnek a 
macskaköves téren az éttermi kitelepülések, és a keddi napon - a kis 
hídtól indulva - indul a burkolatbontás és közműcsere, valamint egy 
teljesen új csapadékvíz-rendszer építése. A Kis Dobó téren csak gya-
logosan (!) lehet majd közlekedni, a Hibay utca így zsákutcává válik, a 
forgalmat pedig - ideiglenesen - a Fazola utca irányába engedik ki, egé-
szen addig, amíg el nem érkezik a Dobó utca rekonstrukciója.
ESZPERANTÓ SÉTÁNY: itt január 8-án kezdődik a teljes körű mun-
ka - közművesítés, díszburkolat telepítése, közösségi tér kialakítása.
BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA: január 13-án, hétfőn szennyvízépí-
téssel kezd a kivitelező, jó darabig lezárásra kell számítani, így a de-
cemberben bevezetett közeledkési rend megmarad, s a Jókai utca to-
vábbra is a Kossuth utca irányába egyirányú!
A 25 elemből álló, több mint 5 milliárd Ft-os belvárosi rehabilitációs 
program legizgalmassabb részéhez érkeztünk: egy új belvárossá érnek 
össze az eddig elszigeteltnek tűnő homlokzati felújítások és hídépíté-
sek. Mindez egyben a legnagyobb kihívást is jelenti.
Az egri belváros mindennapjait jelentősen érintő beruházás idején 
figyelemre, türelemre, megértésre, bölcs belátásra van szükség - váro-
sunk jövője, fejlődése érdekében ezt kérjük tisztelettel minden kedves 
egri polgártól. 
A Dobó tér – Eger patak – belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja 
című, ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2011-0001 azonosító számú projekt az Új 
Széchenyi Terv keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Közadakozás
Összefogás a Pyrker tér rendezéséért és 
országzászló állításáért

Eger országzászlót állít a Bazilika mögötti Pyrker téren, 
a volt „felszabadulási” emlékmű helyén. A cél egy köz-
park létrehozása a Pyrker tér komplex átgondolásával, s 
e megújuló terület központi eleme lesz az eredeti formá-
jában kialakított országzászló, valamint a köré szervezett 
reprezentatív dísztér. A Közgyűlés mellett működő Egri 
Országzászló- és Emlékhelybizottság meghívásos ötlet-
pályázatán Wild László okleveles építészmérnök, műem-
lékvédelmi szakmérnök csapata nyert, így a Közgyűlés 
2013 nyarán őket bízta meg a további tervezési munkák-
kal.

Az elkészült tervek szerint az országzászló a talapzattal, va-
lamint az obeliszken elhelyezkedő zászlórúddal és zászlóval 
együtt 20 méteres magasságba emelkedik, s az országzászló 
körül négy alacsonyabb obeliszk helyezkedik majd el. Az aka-
dálymentesen megközelíthető emlékhelyet sövénysor határolja.

A kivitelezés I. üteme valósul meg 2014 tavaszán, melyhez 
az Egri Országzászló- és Emlékhelybizottság – együttműködés-
ben az Egri Városszépítő Egyesülettel – társadalmi összefogást 
kezdeményez.

Tisztelettel kérik, hogy azok a lakosok és vállalkozók, akik ado-
mányaikkal, felajánlásaikkal segíteni szeretnék ezt a beruházást, 
jelezzék ezt február 10-ig (hétfő) az orszagzaszlo@ph.eger.hu cí-
men, valamint az Egri Városszépítő Egyesület ismert elérhetősé-
gein. Köszönettel veszik továbbá az építő, és építőipari kiegészítő 
tevékenységet folytató cégek részéről az egyes munkafázisok el-
végzésére vonatkozó felajánlásokat is.

A kivitelezés I. ütemének legfontosabb elemei: tereprende-
zés; fák és cserjék átültetése, növényzet rendezése; az obeliszkek 
megépítése; az átközlekedést biztosító nyomvonal, valamint az 
országzászlóhoz felvezető fő tengely kiépítése; gyepes parter ki-
alakítása; az országzászló megvilágítása; az építkezésben érin-
tett zöldfelület helyreállítása.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Eger Városá-
ban a bolhapiac fenntartójának kiválasztására.

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefax száma (e-mail)
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
3300 Eger, Dobó tér 2.
telefon: 36/523-850
telefax: 36/523-777
e-mail: cserged.csaba@ph.eger.hu

2. A pályázat tárgya
Eger városában Malomárok utca 1. szám alatti, Balassi Bálint Általános 
Iskola és Előkészítő Szakiskola udvarán használtcikk piac (bolhapiac) 
megrendezése és fenntartói feladatainak ellátása a vásárokról, a pia-
cokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. ren-
deletben foglalt előírások mellett. A megállapodás időtartama 1 év, 
amely a kiválasztott fenntartó részére kiadott kereskedelmi hatósági 
engedély jogerőre emelkedését, illetve a településképi bejelentési iga-
zolás beszerzését követő naptól kezdődik. A megállapodást az ingat-
lan hasznosítását végző Eger Közszolgáltatások Városi Intézménye köti 
meg az Önkormányzat képviseletében. Ha az Önkormányzat döntést 
hoz a bolhapiac hosszabb időtartamú engedélyezéséről a fenti terü-
leten, abban az esetben a felek közös megegyezésével a vonatkozó 
megállapodás megfelelően hosszabbítható, ennek során a bolhapiac 
működésének tapasztalataitól függően további feltételek is előírhatók 
a fenntartó számára.

A fenntartó feladatai:
•   az 55/2009.  (III. 13.) Korm. rendeletben, továbbá a tevékenység fel-

tételeire vonatkozó más jogszabályokban meghatározott fenntartói 
és működtetői feladatok ellátása, a megrendezés feltételeinek bizto-
sítása, ideértve különösen a különböző hatósági engedélyek és hoz-
zájárulások beszerzése, az ezekben előírt feltételek megteremtése, az 
előírások betartása és betartatása;

•  a bolhapiacon árusítani szándékozóktól a díjak beszedése;
•   Önkormányzat a helyszín rendelkezésére bocsátásán túl a megren-

dezés feltételeinek biztosításában nem vállal részt. A feltételek bizto-
sítása, különösen a takarítás, hulladékgyűjtés és -szállítás, nyilvános 
illemhely biztosítása és a terület rendeltetésszerű állapotban való 
visszaszolgáltatása a fenntartó feladata saját költségen;

•   a  fenntartó kizárólag a bolhapiac  időtartama alatt,  illetve az ahhoz 
szükséges előkészítő munkálatok alatt jogosult a terület használatá-
ra;

•   a bolhapiaccal kapcsolatosan keletkezett személyi, vagyoni és egyéb 
károkért a fenntartó teljes körű kártérítési felelősséget vállal.

3. A fenntartó által fizetendő díj
A fenntartó piaci naponként a megjelent árusítani szándékozó szemé-
lyektől helypénzt szed, melynek százalékos arányát, mint hasznosítási 
díjat köteles megfizetni az EKVI részére a terület használatáért. A fize-
tendő díj magába foglalja az előre megállapított 18 000 Ft. költséget 
is. A díjfizetés havonta utólag történik, az EKVI pénzforgalmi számlájára 
történő átutalás útján, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig. 

4. Bírálati szempontok
Az Önkormányzat az összességében legelőnyösebb ajánlatot fogadja 
el.

Bírálati szempontok:
–  A fenntartó által fizetendő díj mértéke: az értékesítést végzők által 

a fenntartó részére fizetett helypénz összegéből a fenntartó által 
megjelölt, %-os arány alapján megállapított összeg, de minimum 
18 000 Ft alkalmanként. (A fenntartó minden értékesítést végző 
személytől meghatározott mértékű helypénzt szed, melynek szá-
zalékos arányú összegét megfizeti területhasználati díjként az EKVI 
számára. Ez az összeg tartalmazza a 18 000 Ft összegű költséget 
is, melyet minden esetben meg kell fizetni az EKVI részére. Bírálati 
szempont ennek megfelelően a fenntartó által megjelölt %-os arány 
a helypénz összegéből). Súlyozás: 50 pont.

–  A bolhapiacok működtetése terén meglévő tapasztalatok. Súlyozás: 30 
pont.

–  A bolhapiac színvonalas fenntartására és fejlesztésére a fenntartó 
által tett vállalások. Súlyozás: 20 pont

5. Pályázathoz csatoltandó dokumentumok
–  köztartozás-mentesség igazolása (90 napnál nem régebbi okirattal)
–  személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum másolata,
–  egyéni vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén 30 napnál 

nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány legalább egyszerű 
másolatban,

–  a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekez-
désében meghatározott esetekben az ott előírt cégszerűen aláírt 
nyilatkozat

–  nyilatkozat arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd, illet-
ve felszámolási eljárás nincs folyamatban

6. Pályázat benyújtási határidő
2014. január 11. (szerda) 12.00 óra

7. A pályázat benyújtásának helye/címe
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, postázó
3300 Eger, Kossuth l. u. 28. 
8. Egyebek
•   A pályázatokat zárt borítékban, 2 példányban, kell beadni „bolhapiac 

fenntartó” jeligével.
•   Az önkormányzat fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot – az eljárás 

bármely szakaszában – indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
•   A pályázat nyertesének személyéről való döntést a Költségvetési és 

Gazdálkodási Bizottság elnökéből, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
elnökéből, az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság elnöké-
ből, vagy a bizottsági elnökök által delegált bizottsági tagokból, to-
vábbá a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájának, Jogi és 
Hatósági Irodájának és Gazdasági Irodájának képviselőiből álló mun-
kacsoport hozza meg, legkésőbb a pályázatok benyújtási határidejé-
től számított 5 munkanapon belül. Az eredményhirdetés nyilvános, 
annak időpontjáról a pályázók külön kapnak értesítést.

•   Az EKVI fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ, vagy az Intézmény részéről a bolhapi-
ac tervezett időpontját legalább 15 nappal megelőzően jelzés érke-
zik a terület más célú hasznosítására, abban az esetben a bolhapiac 
megtartására más időpontban is sor kerülhet, ebben az esetben a 
megállapodás időtartama megfelelően hosszabbítható.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad a Polgármesteri 
Hivatal Városüzemeltetési Irodáján Cserged Csaba urbanisztikai ügyin-
téző (Tel.: 20/469-6476).

Pályázati felhívás
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a használtcikk piac (bolhapiac) 55/2009. (III. 13.) 
Korm. rendelet szerinti fenntartója kiválasztásának érdekében nyilvános felhívást tesz közzé 
az alábbi tartalommal.
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Válogatás az elmúlt hónap egri 
eseményeiből
1 milliárd a városnak

További 1,1 milliárd forint plusz forrást kap a kormánytól az egri önkor-
mányzat – jelentette be dr. Nyitrai Zsolt a Fidesz Heves Megyei Szervezeté-
nek elnöke. Habis László polgármester szerint a döntés nagyban megköny-
nyíti az önkormányzat 2014-es költségvetésének tervezését. A pénzt a város 
fejlesztéseire, beruházásaira fordítják majd.

Eger adósságának átvállalása

Az állam átvállalja Eger teljes adósságát – ezt dr. 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes jelentette 
be decemberben. Az önkormányzati adósság-
konszolidáció lépéseként 2012-ben a város adós-
ságának hatvan százalékát, mintegy 4,8 milliárd 
forintot, a mostani lépéssel a fennmaradt 3,2 
milliárd forintot vállalta át az állam.

Aláírták a szerződést –  
megújul a vár

Januárban megkezdődhet az egri vár turisztikai 
fejlesztése, aláírták a kivitelezővel a szerződést. A 
város másfél milliárd forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert a fejlesztésre, rehabilitációra. 
A most aláírt szerződés értelmében a kivitelező 
közel bruttó 950 millió forintból kiépíti többek 
között a várfalsétányt, felújítják, kiépítik a köz-
műveket, felépül a fegyvertár, helyreállítják a Tö-
rökkertet, a Szép-bástyát. Az összesen 1,7 milliárd 
forintba kerülő turisztika fejlesztés Habis László 
polgármester szerint a vár elmúlt évtizedeinek 
legjelentősebb állomása.

Domus-lépcső

23 millió forintból épült újjá a Domus-lépcső, melyet már har-
madjára kellett felújítani. A lépcsőfokok lengyel gránitból ké-
szültek.

www.eger.hu, a különdíjas

A város honlapja különdíjat kapott az Év honlapja címmel 
indított online marketingkommunikációs versenyen. Az eger.
hu weboldalt az Önkormányzatok és települések kategóriában 
díjazták.

Felvilágosító kampány 

Közbiztonsági fórumot tartott Felnémeten 
a rendőrség, a polgárőrség, a körzet önkor-
mányzati képviselője. Rázsi Botond úgy 
fogalmazott: egyre több olyan jelzést kap 
a felnémetiektől, hogy nem érzik magukat 
biztonságban, ezért gondolta, hogy szakem-
berek segítségével felvilágosításba kezdenek. 
Arról beszélnek majd a kampány során, 
hogy mit tehet az állampolgár saját szubjek-
tív biztonságérzetének növelése érdekében, 
milyen támogatást nyújt a rendőrség és a 
polgárőrség.

Megszülettek az új év első babái

A hagyományoknak megfelelően Heves megye és Eger vezetői 
a kórházban köszöntötték 2014 első babáit és édesanyjukat. 
Heves megye első újévi babája Martin, 2014. január 1-jén 1 
óra 15 perckor látta meg a napvilágot. A kömlői anyuka és 
kisfia egészségesek. Martin 3600 gramm súlyú és 51 cm hosz-
szú, második gyermek a családban. Eger újévi babája, Mirella 
később született meg, 13 óra 10 perckor örvendeztette meg 
anyukáját, harmadik gyermekként, 3900 grammal és 51 cm-
rel. Mindketten jól vannak, megészségesek.
Az új év babáit Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés el-
nöke, és dr. Fűtő László, a Markhot Ferenc Oktatókórház és 
Rendelőintézet főigazgatója köszöntötték ajándékokkal. Az 
örömteli eseményen dr. Hernádi László, a Szülészeti-Nőgyó-
gyászati osztály vezetője elmondta, 2013-ban 1501 baba szü-
letett a kórházban, 52-vel többen, mint a megelőző évben. Az 
idén született két első baba természetes szüléssel jött a világra, 
a szülők és a csecsemők is jó egészségnek örvendnek.
(A képen Szabó Róbert és dr. Fűtő László köszönti a babákat és 
anyukáikat)

Látássérült judo EB

A Magyar Paralimpiai Bizottság, együtt Eger városával, min-
dössze két hónap előkészület után vállalta a britek helyett a 
látássérült judo Európa-bajnokság megrendezését. A verseny-
re 22 országból 150 sportoló érkezett. A kétszeres paralimpiai 
bronzérmes, Szabó Nikoletta, a 70 kg-osok között harmadik 
helyen végzett. Burányi Flóra az 57 kg-osok, Vincze Gábor a 
81 kg-osok mezőnyében ugyancsak bronzérmes lett.

ZF tető alatt

Bokrétaünnepet tartott a ZF Lenksysteme, tető alá került 
ugyanis a 23 ezer négyzetméteres maklári üzem. A ZF Lenk-
systeme Hungária tavasszal vette meg a 18 hektáros területet, 
az alapkövet szeptemberben rakták le. Úgy tervezik: a mun-
kákkal április elejére elkészülnek, ekkor érkeznek ugyanis a 
gyártósorok. A maklári üzemben elektromos kormányművek 
összeszerelése és gyártása folyik majd. 
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Heves megyéért díj

Átadták a Heves megyéért díjakat. 
A megyei közgyűlés által alapí-
tott díjjal a művészet, a szociális 
tevékenység és a sport területén 
maradandót alkotott személyek, 
közösségek munkáját ismerik el. 
Díjazottak: Lőrinczi Enikő sporto-
ló, Oravecz Imre költő, műfordító, 
a Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences 
Plébánia és Rendház, valamint 
a Grassalkovich Énekegyüttes. 
Posztumusz díjat kapott Kiss Péter 
hegymászó.

Érsek úr köszöntése

60. születésnapja alkalmából köszöntötték dr. Ternyák Csaba 
egri érseket. Az ünnepségen Palánki Ferenc püspök méltatta 
az ünnepeltet. Mint mondta: dr. Ternyák Csaba tíz évet töl-
tött az egyház szolgálatában a Vatikánban, a Klérus Kongre-
gáció titkáraként, és 2007 óta áll az egri egyházmegye élén.  
Az ünnepelt úgy fogalmazott: a Jóistennek és édesanyjának 
kell elsősorban köszönetet mondania. Hozzátette: hálával 
tartozik a paptestvéreknek és világi munkatársai nak is.

Hatvanéves a Zeneiskola

Kiállítással, hangversenyekkel ünnepelte 60. születésnapját az 
Egri Farkas Ferenc Zeneiskola. A hangversenyeken az iskola 
pedagógusai, volt és jelenlegi tanulói adtak koncertet. Az idén 
hatvanéves iskolában jelenleg több mint ötszáz gyerek tanul, az 
oktatói munkát közel ötven pedagógus látja el.

Gárdonyi-levelek

Gárdonyi Gézával kapcsolatos, több mint harminc darabból 
álló hagyatékot  vásárolt meg a Dobó István Vármúzeum közel 
egymillió forintért. A dokumentumok között tizenhét Gárdo-
nyi-levél is található. A gyűjtemény egy antikváriumból került 
Egerbe.

Könyv a Líceumról

Átfogó kötet jelent meg Domus Univer-
sitatis és Líceum címmel az egri főisko-
láról az „Eszterházy 250” jubileumi év 
alkalmából. A könyv a kezdetektől nap-
jainkig mutatja be a Líceum történetét.

Nagy könyv a Dobóban

Egy nap alatt az egész iskola összefogá-
sával másolták át az Egri csillagokat a 
dobósok. Az egyedi kézirathoz minden 
diák és oktató másolt egy oldalt. A nagy 
könyvet illusztrálták is. A kötetet a Gár-
donyi-év méltó lezárásának szánták a 
Dobó István Gimnáziumban.

Olaszul is olvasható az 
Egri csillagok

A török után idén olasz nyelven 
is megjelent az Egri csillagok. A 
fordítás három év alatt készült el 
az egri Nagy Patrícia olasz nyelv 
és irodalom szakos tanár jóvoltá-
ból. Gárdonyi regénye így most 
már huszonegy nyelven és rovás-
írásos változatban is olvasható.

Eger Csillagai

Az Egri Lokálpatrióta Egylet kezdeményezésére idén is szavazhattak az egriek Eger 
Csillagaira. Az egylet kiírása szerint azok kerülhetnek a jelöltek közé, akik munká-
jukkal sokat tesznek a városért. A szavazatok alapján intézmény kategóriában a Dobó 
István Vármúzeum, szervezet kategóriában az Egri Úszó Klub nyerte a díjat, fiatalok 
közül Gál Tibor borászt, magánszemélyek közül Nagy Ernő festőművészt tüntették 
ki. A gazdasági társaságok kategóriában a Városgondozás Eger Kft. kapta a legtöbb 
szavazatot.

Újévi koncert

Január 1-jén a huszadik, jubileumi újévi koncertjét adta az 
Egri Szimfonikus Zenekar. A jubileum program repertoárja a 
közönség kívánságaiból állt össze, így operett- és Strauss-dal-
lamok csendültek fel a Gárdonyi Géza Színházban. A művé-
szek két koncerttel is várták a közönséget: délután Keller Péter, 
Gárdonyi dédunokája, míg este Nagy Ernő festőművész mon-
dott köszöntőt. A műsorban Egyházi Géza, Sáfár Mónika, Bódi 
Barbara és Kurkó József, a Budapesti Operettszínház művészei 
mellett felléptek a GG Tánc Eger táncosai is. Az Egri Szimfoni-
kus Zenekart Szabó Sipos Máté vezényelte.

Príma díj

Kiosztották a megyei 
Príma-díjakat. A Vál-
lalkozók Országos 
Szövetségének megyei 
szervezete nyolcadik 
alkalommal tüntette ki 
a kultúra, a tudomány 
és a népművészet kép-
viselőit. 
A díjat ezúttal dr. Nagy 
Andor, a Tomory Gá-
bor Néptánciskola és 
a Gonda-Báder duó 
kapta, a közönségdíjat 
Kakucsi-Csernák Zol-
tán vehette át.
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MIKA ISTVÁN

„Azért választottam az erdész szakmát, 
mert bíztam a jövőmben. Nem csalódtam. 
A diploma megszerzése óta, közel másfél 
évtizede a társaság jövőjéért dolgozom” 
– fogalmazott a frissen kinevezett vezér-
igazgató. Beszélgetésünk kezdetén azt gon-
doltam, a kinevezése teszi magabiztossá. 
Később arról is meggyőződtem: erős egyé-
niség. És következetes. 
Erdőmérnök szeretett volna lenni – az is 
lett. Mátrafüreden erdésztechnikusi okleve-
let kapott, majd a Soproni Egyetemen dip-
lomázott 1999-ben. A tudományok iránti 
szenvedélye azonban nem hagyott alább. 
Munka mellett tovább tanult, másoddip-
lomás mérnök-közgazdász lett. Első mun-
kahelye a Parádfürdői Erdészet; mindössze 

három hónapig volt erdőmérnök-gyakor-
nok, ezt követően fahasználati műszaki ve-
zetőnek nevezték ki. A fiatal mérnök mun-
kájára az egri központ is felfigyelt: 2006-tól 
a termelési, majd az erdőgazdálkodási osz-
tály helyettes vezetője lett, innen osztályve-
zetőként került vezérigazgatói beosztásba. 
A társaságnál a kinevezését azért is tartják 
szerencsésnek, mert „belső szakember, aki 
kiváló menedzsere volt a céginformatikai 
rendszer üzemeltetésének és fejlesztésének, 
rutinos a fahasználatban, az erdő- és vad-
gazdálkodásban, nagy gondot fordít az új 
vasút üzem zavartalan működésére. Részt 
vett több uniós és nemzeti pályázat kidol-
gozásában és megvalósításában is.”

– 2010-ben dr. Jung László vezetésével új 
stratégiai pályára álltunk. Azóta – az alap-
tevékenység mellett – az erdőgazdaság fej-
lesztésére, a közjóléti beruházások megva-
lósítására, a marketing- és kommunikációs 
tevékenység hatékonyságára koncentrálunk 
– sikerrel. Az akkor elfogadott döntések 
számunkra ma is mérvadóak. Elvünk: meg-

felelő embert a megfelelő helyre – szögezi le. 
A vezérigazgató osztályvezetőként maga is 
sokoldalúan közreműködött a beruházások 
előkészületeiben, amelyek között nem egy 
országos jelentőségű. Felújították például 
a szilvásváradi Szalajka-völgyet. 2013 au-
gusztusától, mint ismeretes, a völgy minden 
turisztikai látványossága megközelíthető 
kerekesszékkel is. Rendbe hozták a kisvasút 
irodaépületét, újjávarázsolták a Halas-tavi 
megállót és korszerű utasváró épületet húz-
tak fel a végállomásnál. Az erdei kisvasutak 
– a mátrai, a szilvásváradi, a felsőtárkányi 
– közös vasútüzemi irányítással működnek 
szilvásváradi központtal. Jelentősebb kivite-
lezéseik közé tartozik az egri Tűzifa-udvar, 
amelyhez hasonlót terveznek Gyöngyösön, 
a parkettagyár területén.

Stratégiájuk része az objektív tájékoz-

tatás. – A Pilisi Parkerdőt turisztikailag az 
Egererdő követi. A Mátra és a Bükk az or-
szág második leglátogatottabb célpontja, 
ami a szakma csúcsára emeli a társaságot 
az Északi-középhegység és a magánerdők 
között. Legfőbb gondunk egyrészt látoga-
tóink tájékozatlanságából, másrészt a ter-
mészetvédelmi korlátozásokból következik. 
Nyitott üzem vagyunk, időnként valótlan 
feltételezések is lábra kapnak rólunk. Nem 
igaz például az a közkeletű vélekedés, mi-
szerint hazánkban, vagy akár működési 
területünkön, a Mátrában, a Bükk nyugati 
részén és a Heves-Borsodi dombvidéken 
erdőirtások történnek, és emiatt csökken az 
erdőterület. Épp ellenkezőleg. Az állomány 
mennyiségben és minőségben gyarapodik, 
fejlődik. Az egyensúlyra – a fakitermelésre 
és az újulat létrehozására – szigorú terveink 
vannak, betartásán az erdészeti hatóság őr-
ködik – mondja. 

Másik gondjuk a természetvédelmi kor-
látozás, amely próbára teszi munkaszerve-
zésüket a fakitermelési idény szeptembertől 

Stratégiájuk folytatását ígéri

Az Egererdő Zrt. új vezérigazgatója
Az Egererdő Erdészeti Zrt. két vezetője 2013. október 4-étől a korábbinál magasabb beosztásban kamatoztatja tudását 
és képességeit. Az addigi vezérigazgatót, dr. Jung Lászlót, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Agrár- és Turisztikai Befektetési 
Főigazgatóság vezetésével bízták meg, ugyanakkor Dobre-Kecsmár Csaba er-
dőgazdálkodási és természetvédelmi osztályvezető a cég vezérigazgatója lett. 
Egyidejű kinevezésük az egri erdésztársadalom elismerése is.

Addig csináld a közösségi munkát, ameddig lelked diktálja…

Portré Cseh Istvánról
Amikor negyven évvel ezelőtt elromlott a mini olajkályhánk, és a hidegben dideregtem néhány hónapos kisfiammal, ajánlot-
tak nekem egy talpraesett szerelőt, akit úgy jellemeztek: ég a keze alatt a munka. Megkerestem. A Hajdú-hegy egyik utcájában 
a csengetésre egy vidám, mosolygós, nyurga fiatalember nyitott ajtót, és meghallgatva panaszomat, máris futott a szerelő 
táskáért… Mondanom sem kell, hogy a magát megmakacsoló kályhámban cirka 15 perc múlva lobogott a láng. Telt az idő, s 
ha a hűtőgépem adta meg  magát, csak Cseh Istvánnak üzentem, s ugyanígy tettem akkor is, amikor a mosógépem romlott el. 
Ha egy mondatban kellene őt jellemeznem, csak annyit mondanék: szolgál és szolgáltat…

F. MOlNÁr GABrIEllA

– Világéletemben szolgáltam, de számom-
ra ez egyáltalán nem teher, inkább szülői 
indíttatás. Édesanyám iparos, kereskedő, 
földművelő családból származik. Ő a ven-
déglátásban dolgozott és arra törekedett, 
hogy a vendég mindig megelégedéssel tá-
vozzon. Édesapám már tőzsgyökeres egri, 
szőlőművelő családba született. Két fiuk, 
a bátyám és én bizonyos mértékben foly-
tatjuk a földműves tradíciót is. Én a csalá-
dommal az édesanyám visszalicitált sarudi 
birtokán gazdálkodom. 

– Én azt hittem, hogy egy virtigli ipa-
rosemberrel készítek interjút…

– Természetesen nagyon szeretem a 
szakmámat. Főfoglalkozású vállalkozóként 
ez a kenyérkereső munkám, de a visszaka-
pott szántóföldjeinken való gazdálkodás 
amolyan hobbi és kikapcsolódás. Szeren-
csém van a családommal, a gyermeke-
inkkel, mert szinte minden területen ők a 
segítőink. Feleségem gyógyszerész a laká-
sunkon kialakított patikában, az ő jobb keze 
Zsuzsa lányunk, aki szintén a gyógyszerész 
szakmát választotta. Az én mindenesem, 
segítőm a fiam, aki informatikai mérnök, 
de a gazdálkodásban is támaszom. Jóma-
gam elvégeztem az Ezüst és Aranykalászos 
Gazda tanfolyamot, hogy e téren is szakér-
telemmel végezzem a feladatokat.

– Sokrétű a munkád és érdeklődésed 
is. Nem lett volna kedved továbbtanulni 
felsőfokú intézményben?

– Igen, szerettem volna főiskolára vagy 
egyetemre bekerülni. Viszont, aki ismeri 
a hatvanas évek történéseit, az tudja, hogy 
származás miatt bizony sokunknak lehetet-
len volt a továbbtanulás. Így lettem tehát a 
Bornemissza Gergely Szakmunkásképző 
diákja. Tanulmányaimat színjelesre végez-
tem. 

Szeretem a szakmámat, és voltaképpen 
ez segített hozzá a folyamatos tanuláshoz, 
önképzéshez. Igyekeztem az elsők között 
megszerezni a mestervizsgát is. Büszke va-
gyok rá, hogy ötvenéves koromban megcsi-
náltam a háztartási gépszerelői mestervizs-

gát és elmondhatom, 
hogy az országban 
mindössze tizenhár-
man vagyunk mes-
terek. Bevallom, au-
todidakta módon a 
közgazdaságtant ta-
nulmányozom, mert a 
mai világban ennek jó 
hasznát veszi az em-
ber.

– Hány éve gya-
korlod a szakmádat 
és mióta vagy vállal-
kozó?

– 1968-tól folya-
matosan. Persze társul 
a munka iránti elkötelezettségemhez egy 
mély emberszeretet, a közösségért való ten-
ni akarás. Örömmel jelenthetem ki, hogy az 
egységes iparostársadalom szinte azonnal 
befogadott. A hadrafoghatóságom miatt 
annak idején pártvezetőt akartam belőlem 
faragni, de 1980-tól inkább a magánvállal-
kozást választottam. Az iparosok testületé-
nek 1980 áprilisától vagyok a tagja. Aztán 
rövid időn belül elnökségi tag lettem, majd 
elnökhelyettesnek választottak meg. 1994-
től lettem az IPOSZ Egri Szervezetének 
elnöke. Iparos munkám elismeréseként 
elnyertem az Aranykoszorús Kiváló Iparos 
kitüntető címet. 2009-ben pedig megkap-
tam az Eger Város Gazdaságáért kitüntetést. 
Jólesik, amikor elismerik az ember munká-
ját, bár nem teszek egyebet, csak tisztessé-
gesen dolgozom, és fontosnak tartom az 
önkéntes, közösségi munkát.

– Igen, itt rá is szerettem volna kérdez-
ni arra, hogy hányféle szervezetnek vagy 
tulajdonképpen tagja?

– 20 éve vagyok ipartestületi elnök, az 
országos elnökség tagja. Ez a munka a két 
évtized alatt paradigmaváltáson ment ke-
resztül, hiszen időközben megalakult a He-
ves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 
Mind a mai napig arra törekszem, hogy a 
két testület között szoros együttműködés és 
ne széthúzás, egymásra mutogatás legyen. 
Az IPOSZ megmaradt az általános érdek-

„A Mátra és a Bükk az ország második leglátogatottabb 
célpontja, ami a szakma csúcsára emeli a társaságot az 
Északi-középhegység és a magánerdők között.”

képviseleti feladatok-
nál, s ha valamit esetleg 
nem tudunk megol-
dani, akkor a megfe-
lelő helyre irányítjuk 
iparos társainkat. S 
mivel tagja vagyok a 
HKIK elnökségének 
is, a folyamatos pár-
beszéd biztosítva van. 
Nagyon jól segíti ezt 
az együttműködést a 
HKIK főtitkára, Fülöp 
Gábor, akivel kiváló a 
munkakapcsolatunk. 
1991-től 1995-ig baráti 
kapcsolatot ápoltunk a 

münsteri németekkel. Szakmai továbbkép-
zéseket szerveztünk, iparosokat küldtünk 
tapasztalatcsere utakra. Sajnos a válság 
közbeszólt itt is. Én arra vagyok azonban a 
legbüszkébb, hogy mindjárt az újra alapítás 
évében, 1996-ban ott lehettem az első fer-
tálymesterek között, majd a választmány is 
tagjai közé fogadott. 

Talán itt valósíthatom meg mindazt az 
önkéntes szolgálatból fakadó elképzelése-
met, amit a közösségért, a Hatvani V. ne-
gyedben élő emberekért tehetek. Három 
éve rendszeresen tartunk ünnepi meg-
emlékezést, összejövetelt augusztusban, 
Nagyboldogasszony ünnepén, hiszen itt a 
Farkas-völgyben áll egy szép Mária-szobor. 
Advent idején pedig műsorral, szertartással 
a karácsonyra hangolódunk néhány pohár 
forralt bor mellett. Reméljük, idővel egy 
szakrális tér alakulhat itt ki…

Névjegy / Cseh István 

Született: Egerben, 1950. június 10-én 
Foglalkozása: elektroműszerész, 
hűtő- és háztartási gépszerelő mester, a 
Hatvani V. negyed fertálymestere
Felesége: dr. Dudás Mária gyógysze-
rész
Család: három lány, egy fiú és három 
unoka

fotó: vozáry róbert

márciusig tartó időszakában. Csak kevesen 
tudják, hogy erdőbirtokaik közel 70 száza-
léka (a Bükki Nemzeti Park, a tájvédelmi 
körzetek, a Natura 2000) természetvédelmi 
oltalom alatt áll a különleges növény- és 
állatfajok védelme érdekében. Ami gaz-
daságilag gond, az ökológiailag előny. Az 
erdészek az egyes számú természetvédők, 
teszi hozzá. Nem hagyja szó nélkül a Gyön-
gyösi Parkettagyár válsághelyzetét sem. 
Mint mondja, a tömörfa parketta prémium 
kategóriás termék, az lenne természetes, ha 
az ebből a fából készített burkolóanyag a 
több lábon állást jelentené számukra. Ezzel 
szemben, sajnos, a válság öt éve alatt közel 
egymilliárd forint lett a parkettagyár vesz-
tesége, amit a megrendelések elmaradása és 
visszafogottsága miatt a fakitermelés hasz-
nából tudnak csak pótolni. Mindezt úgy, 
hogy mintegy száz dolgozó munkahelyét 
sikerült megőrizni. Az alaptevékenység – 
a fakitermelés – jelentőségét növeli, hogy 
elsősorban a kitermelt és értékesített fater-
mékek biztosítják azt a gazdasági hasznot, 
amelyből a természetvédelmi és közjóléti 
szolgáltatások költségeit is finanszírozzák.

A társaság a gazdasági előrelépésért dol-
gozik. Újabb szakmai jellegű pályázatokat 
nyújtanak be, szerkezetátalakításokat ter-
veznek. Folytatják a népszerű nyílt napokat 
Egerben és Gyöngyösön, számítanak rájuk 
az Országos Kék-Túra program megvaló-
sításában is. Dobre-Kecsmár Csaba becsüli 
munkatársai tudását, amit továbbképzések-
kel kívánnak teljesebbé tenni. Jól ismeri a 
cég helyzetét, lehetőségeit, értékeit, azt az 
irányt, melynek mentén immár három éve 
haladnak.
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Egri lányunk újabb 
rendezői sikere 
Kovács Klaudia, egri születésű színész, rendező, ezúttal a 
Broadway színpadán mutatkozott be. A lyukas zászló című 
többszörösen díjnyertes film rendezője egy olyan monod-
rámát vitt színre, mely az amerikai társadalom problémáiról 
fest képet.

HArSÁNyI JUDIT

– Hogyan született meg a New York-
i bemutató?

– A Hallo America: Ne tedd le!! (Cal-
ling America: Don’t Hang Up!!) című 
darabbal meghívást kaptunk a varos 
Broadway részében található „United 
Solo” nemzetközi színházi fesztiválra. A 
darabot az apai ágon magyar származá-
sú színésznő, Sky Palkowitz írta, es rám 
esett a választása, amikor rendezőt kere-
sett. Nemcsak írója, hanem előadója is 
az új, szociálpolitikai Hallo America: Ne 
tedd le!! monodrámának. 90 perc alatt 
50 karaktert játszik el a darabban. A mű 
az Amerikai Egyesült Államok politikai 
és társadalmi polaritásáról szól, melyhez 
a jobboldali Donald Rumsfelddel, Mitt 
Romneyval, Karl Roveval és a baloldali 
hollywoodi celebekkel való személyes ta-

lálkozások adták az alapötletet. De nem-
csak hírességekről, hanem az amerikai 
átlagemberről is szól az előadás, továbbá 
olyan aktuális társadalmi és egyéb prob-
lémákat is felvet, mint az olajért folytatott 
háborúk, az egészségügyi ellátáshoz való 
jog, a humanitás szükségessége, a XXI. 
századi tömegvándorlás, és az egyenlő-
ség kérdése. Az emberi jogokat előtérbe 
helyező dráma – tematikája ellenére – 
humoros és igen szórakoztató.

– Milyen a darab fogadtatása?
– A bemutatón állótapssal jutalmazta 

a közönség a munkánkat. Ennek termé-
szetesen roppantul örültünk! 

– Milyen a darab által bemutatott 
amerikai társadalom?

– Annak ellenére, hogy rengeteg ná-
cióból áll az amerikai társadalom, ösz-
szességében mindenki ugyanazt akarja: 
békében, biztonságban, és jólétben élni. 

Arról, hogy ez miként valósítható meg, 
természetesen nagyon eltérőek az elkép-
zelések. A darab tükrözi a különböző po-
litikai felfogásokat és a más-más etniku-
mok, kultúrák megközelítését.

– Mint művészt, milyen téma foglal-
koztat most leginkább?

– Az emberiség nagy feladatok előtt 
áll: szembe kell néznünk saját törté-
nelmünkkel, a szenvedésekkel, amiket 
okoztunk önmagunknak és másoknak, 
felelősséget kell vállalnunk traumáink 
feldolgozásáért es egy nemesebb világ 
létrehozásáért. A l’art pour l’art már ré-
gen nem elég... A művészetnek, a művé-
szetemnek a fenti folyamatok elősegítése 
a feladata, értelme. 

– Milyennek látod a mai magyar 
film jelenét, jövőjét?

– Elég kevés magyar filmet van alkal-
mam megnézni, ezért nem érzem ma-

gam jogosultnak arra, hogy véleményt 
alkossak a témát illetően. Azonban sok 
magyar filmest ismerek és volt alkalmam 
betekintést nyerni abba, hogy miként 
gondolkodnak. A beszélgetésekből azt 
szűrtem le, hogy hasznos lenne, ha az al-
kotók nemcsak a filmek tartalmáért, ha-
nem sikeréért, nézettségéért is felelősnek 
éreznék magukat. Egy film nem attól lesz 
sikeres, hogy tehetséges a rendező, vagy 
jól van megírva a forgatókönyv, illetve 
kiválóak a színészek, hanem inkább attól, 
hogy jó a PR, a marketing. Több területen 
kell „kézbe venni” egy jó filmet ahhoz, 
hogy díjakat, magas nézőszámot, nem-
zetközi forgalmazást is felmutathasson. 

– Szerinted mi kell ahhoz, hogy egy 
magyar film sikereket érjen el külföl-
dön is?

– Többek között az, hogy már a film-
készítési folyamat elején – még a forgató-

könyv megírása előtt – a filmet marketing 
szempontból is megfelelően pozícionál-
ják és figyelembe vegyék a célközönsé-
get, illetve azoknak a fesztiváloknak az 
igényeit, ahol az adott film feltehetően 

majd szerepelni fog. Itt ragadnám meg az 
alkalmat, hogy elmondjam, sok magyar 
filmes, színész keres meg azzal, hogy 
konzultánsként segítsek nekik nemzet-
közi es hollywoodi sikerek elérésében, 
amit szívesen meg is teszek. 

– Van-e színházi viszonylatban érde-
kes észrevételed a magyar, ill. az ottani 
színházi világ között?

– A magyar színházi életet sokkal jobb 
minőségűnek tartom, mint az amerikait. 
Több benne az eredetiség, a vulkanikus-
ság, az érzelem, a mélység. Ez részben 
a történelmünkből es szenvedélyesebb 
temperamentumunkból fakad. Az ame-
rikai színház vagy profi „business” vagy 
amatőr es pancser. 

– Milyen gyakran tudsz hazalátogat-
ni?

– Régebben gyakrabban jártam haza, 
de mostanság már kevésbé. Szívesen 
dolgoznék itthon, pl. a színházban, de 
magyarországi felkérést még soha nem 
kaptam. 

– Hogyan éled a mindennapjaidat?
– Fegyelmezetten. Növényi alapú, 

zsírmentes, nyers és kizárólag bio étele-
ket eszem. Nem élek sem droggal, sem 
alkohollal vagy cigarettával. Minden 
reggel edzek, hetente ötször-hatszor, és 
minden napomat úgy kezdem, hogy – a 
hosszú távú terveimet figyelembe véve – 

megtervezem, mit szeretnék aznap elérni 
és ehhez mit kell tennem. Úgy próbálok 
élni, hogy a testem, lelkem, es szívem 
mindig pozitív energiával feltöltve Ma-
hatma Ghandi hitvallását közvetítse: „Az 
életem az üzenetem.”

https://www.facebook.com/MySuccess-
ConsultantKlaudiaKovacs

A magyar színházi életet sokkal jobb minőségűnek 
tartom, mint az amerikait. Több benne az eredetiség, 
a vulkanikusság, az érzelem, a mélység.

Már megint január
Nem tudom, hogy vagy vele, nekem már megint elröpült. Még nem 
oly rég akasztottam fel a tavalyi naptárt s minap új kalendáriumot 
vásároltam. Gyakran jut eszembe, hogy olyan ez az élet, mint egy 
felgyorsított filmszalag, minek kockái között lélegzetnyi idő sin-
csen. A rossz hír, hogy nem befolyásolhatod. A jó meg, 
hogy te töltöd meg. Hogy mivel? No ez az. A tölteléket 
magad szerkeszted, magad színezed, magad kevered 
eleggyé, amit az életednek hívhatsz. De az időt, bará-
tom – hát, igen – azt nem uralod. Megy előre, egyre 
csak halad, hátra hagyva napokat, hónapokat, éveket 
s úgy kapsz utána, mint gyermek a pöttyös labdáért. 
Mert meg szeretnéd fogni, magadhoz húzni, fogva 
tartani s belegyömöszölni egy fényes sztaniolpapírral 
bevont dobozba s lelked kulcsával lezárni. Szíved sze-

rint így bánnál az idővel, mi úgy pereg ki ujjaid között, mint finom 
homok.
Biztos te is gondoltad már egy osztálytalálkozón, hogy mindenki 
mennyire megöregedett, csak te maradtál a régi. No, igen. Meg-

tréfálják érzékeinket az emlékek s miközben jól tudod, 
hogy mindenki öregedett, magadat bakfisnak érzed 
s csak akkor döbbensz rá, hogy fölötted is eljártak az 
évek, amikor megkérdezik a találkozón a nevedet. Hm. 
No, igen. Egy null oda. Nem tudom, hogy vagy vele, de 
én még utazni is tudok az időben. Nem mondom, nem 
egyszer előfordul, hogy csúszkálok és felbukom benne. 
Történt minap, hogy elbeszélgettem egy fiatal lánnyal a 
buszmegállóban, akit iskolai emlékeimbe is beavattam. 
Jókat derültem saját magamon, a régi sztorikon s fel 

sem tűnt, hogy a lány csak szelíden mosolygott búzakék szemeivel. 
Csak akkor döbbentem rá, hogy hibáztam, amikor hazaértem. Mert 
a lány nem az volt, akinek véltem, hanem annak a leánya. Nem is 
tudom neked elmesélni hirtelen, hogy mit éreztem, amikor ráesz-
méltem: megtréfált az idő, amikor a kislányt saját anyjának hittem. 
Szőke volt, akár az anyja, magas volt, akár az anyja, kékszemű, akár 
az anyja. Ja? Hogy közben eltelt huszonöt év? Kettő null oda. Hát, így 
vagyunk, barátom.
Szóval, Január. Jut eszembe! Mi van az újévi fogadalmaiddal? No, ki 
vele! Hogy idén semmi cigi, semmi szesz, semmi irinyó-pirinyó kilen-
gés. Hm? Hogy idén több Hemingway-t veszel le a polcról? Hogy nem 
lógsz annyit a fészen? Hogy beiratkozol egy indulatkezelő tréningre? 
Hogy jobban állsz a stresszhez? Hogy istenbizony megtanulsz leg-
alább egyetlen egy meditációt? Hogy nem állsz soha többé szóba 
azzal a pletykafészek Matilddal, aki azt híresztelte szegény Vilmáról, 
hogy jóban van a főnökével. Leszoksz a disznóságokról? Itt arra gon-
doltam, hogy több szárnyast és halat eszel jövőre. Megfogadod, hogy 
eztán becsületesen eljársz a gyerek szülői értekezletére? Kőbe vésed, 

hogy max. este tizenegykor sipirc az ágyba és fel bírsz tápászkodni a 
Texas Holden csábító szorításából? Hogy semmi nasi és ezért képes 
leszel idén elhagyni a kandírozott gyümölcsöket és a török mogyorót 
ami fehér izzásig van cukorral? Bevállalod, hogy idén zipzárt húzol a 
szádra amikor anyósod szapul, milyen lúzer vagy ha villanykörtét kell 
cserélni? No és hogy el ne feledjem, biztos megfogadod, hogy idén 
nem jársz turkálóba, mert otthon már kétannyi van hacukából, mint 
magában a turciban. Megfogadod, hogy soha többé nem neveted 
ki szegény Belluskát, amikor az a pangásos seprűvénáiról ebédszü-
netben panaszkodik, mert olyankor eszedbe fog jutni, hogy Belluska 
is csak egy ember, még akkor is, ha percenként áll fel a szőr a karodon 
tőle. Szóval fogadalmak és miegymás. Mindenki csinálja. Ki sutyiban, 
ki meg rajzszöggel tűzi ki az öreg tölgyfára. Tudom én, nem most jöt-
tem a hat húszassal! 
Akkor hát mit is kívánjak magunknak? Feltétlen örömöt a lét gyönyö-
rűségében, türelmet azokra az időkre, amikor homok kerül a gépe-
zetbe, füleket az élet dallamára, szemeket a felfoghatatlanul pom-
pás világra és könnyű szívet az új esztendő minden áldott napjára!

szelavi Juhász Julcsi blogja

fotó: jason jennfotó: vanie poyey
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VErES PETrA

A folyamatos utalások biztosítják, hogy 
a film ne vegye magát túl komolyan, 
így ugrik be a főhős Pókemberként egy 
pillanatokon belül felrobbanó épület-
be, hogy megmentsen egy kiskutyát, 
később pedig Forrest Gumpot megszé-
gyenítő sebességgel futva fejezi be az 
izlandi kerékpározást, de Dumbledore 
professzor és Benjamin Button különös 
élete is kap némi fricskát a történet so-
rán. Miközben hol tiszteleg, hol gúnyt 
űz a filmes elődökből, saját jellegzetes 
és igen erőteljes képeket is teremt. 

Ilyen a látványosan fényképezett film 
azon pillanata, mikor Sean O'Connell 
(akit egyébként Sean Penn alakít) „víz-
ről” készített fotóinak negatívjai gyö-
nyörűen mosódnak egybe a következő 
jelenet szökőkútjával. 

A főszereplő vágyai szélsőséges for-
mában nyilvánulnak meg, ehhez nyújt 
segítséget a műfajok kavalkádja. A film-
ben kaland, vígjáték, akció, melodráma, 
detektívtörténet és katasztrófafilmes 
elemek is keverednek.  A romantikus 
szál egy kissé kidolgozatlan, Mitty sze-
relméről – azon kívül, hogy van egy 
fia, aki szeret gördeszkázni – nem sok 

mindent tudunk meg. A hősnő jellem-
ábrázolása bár hiányos, a cselekmény 
mozgatórugójaként mégis őt „okolhat-
juk”, hiszen miatta akar megváltozni a 
címszereplő, neki akar bizonyítani. Az 
eszményített nő képe után érez csak 
elegendő erőt magában, hogy egy épp 
felszálló helikopterre is beugorjon. 

A hölgy megszerzése érdekében a fő-
hős végig fenntartja a kapcsolatot egy 
társkereső oldal üzemeltetőjével, akivel 
szituációtól függetlenül megoszthatja 
az éppen történteket. Majd, hogy Mitty 
adatlapját „eladhatóbbá” tegye, az üze-
meltető átveszi az irányítást és átír rajta 
néhány dolgot. A film egyfajta kritikát 
fogalmaz meg a közösségi oldalak irá-
nyába, ahol mindenki egy kicsit jobb 
színben tüntetheti fel magát. De ahhoz, 
hogy elég népszerű legyen valaki, akci-
óra, mozgalmasságra van szükség, arra, 
hogy nyomot hagyjon, érezzen – mind-
ezt lehetőleg a valóságban.

Erről szól a Life mottója is, amely újra 
és újra visszatérő motívum. A film kissé 
didaktikusan nyomja a néző arcába az 
üzenetét, miszerint ne álmodozzunk, 
inkább éljük az életünket. A magazin 
jelmondatát először végighallgatjuk, 
majd pénztárcába nyomva is megkap-
juk, de a repülőút során feliratokban is 
végignézhetjük, hogy biztosan tudjuk, 
mi az élet célja.

Walter Mitty titkos életéről 1947-ben 
is készült film – a 2013-assal megegye-
ző címmel, ám ezt teljesen átdolgozták, 
s a kettő csak alaptörténetében ha-
sonlít egymásra. A korábbi anyafigura 
sokkal rámenősebb, teljesen elnyomja, 
szinte uralkodik fia fölött, míg a 2013-as 
filmben egy fiát mindenben támogató, 
gondoskodó anyát ismerhetünk meg. 
De a többi mellékkarakter (a film főbb 
női szereplői, illetve főnöke) is könnye-

dén érvényesíti akaratát a ’47-es Mitty 
felett, aki mellett a Ben Stiller alakította 
hős határozottnak tűnik.

Az eredeti mű mindhárom alapmű-
fajt kiaknázza – melodráma, western 
és burleszk elemeket vegyít egybe, de 
megjelennek benne a kaland, a krimi 
és a musical legjellegzetesebb eszkö-
zei is, műfajparódiát teremtve ezzel. A 
’47-es műben finoman mosódik egybe 
Mitty élete és álomvilága, valamint a 
különböző műfajok. A feldolgozásban 
viszont ezek élesen váltják egymást ér-
zékeltetve a film valóságát elválasztó 
vonalat a képzelgésektől. 

Walter Mitty mindkét változatban jel-
lemfejlődésen megy keresztül; vagy az 
őt irányítók befolyásából próbál kitörni, 
vagy épp határozottabban próbál fel-
lépni és kiállni a saját igazáért.

A Ben Stiller rendezte filmben ő maga játssza a címszerepet. Walter Mitty a Life 
magazin negatív osztályán dolgozik; ő maga unalmas, a képzelete teremtette világ 
viszont annál izgalmasabb. Ebbe képes úgy belefeledkezni, hogy a környezetének 
kell visszazökkentenie - például egy jól irányított gémkapoccsal, vagy kopogta-
tással a homlokán. Egy fotó elveszett negatívja azonban valódi kalandokra váltja 
Mitty filmszerű ábrándjait.  A bonyodalmat okozó képet történetesen a Life utolsó 
számának címlapjára szánták, mielőtt a magazin elektronikussá válna.

A férfi, aki még nem vesztett el negatívot, avagy 

Walter Mitty titkos élete
Walter Mitty titkos élete (The Secret Life of Walter Mitty)

114 perc, 2013
Rendezte: Ben Stiller
Szereplők: Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn, Adam Scott 

Újrakezdés 
Pályát váltott Horváth Ferenc, a színház művésze

Talán élete legkomolyabb „szerepére” vállalkozott a Gárdonyi Géza Színház színművésze: a színészi pályával szakítva men-
torként fog dolgozni egy terápiás házban, Ráckeresztúron. Az új „szerep” olykor drámai, máskor komikus, vagy abszurd 
jeleneteket is rejthet, de minden megformálásnak hitelesnek, őszintének kell lennie – akárcsak a színpadon. Egy különbség-
gel: ezt a szerepet az élet írja majd.

HArSÁNyI JUDIT

– Mi mindent adott neked a színészi 
pálya?

– Elsőre általánosságok jutnak eszembe: 
sikert, örömöt, egyfajta kellemes izgalmat. 
Önismeretet, és persze fájdalmat is. Ösz-
szeveszéseket és összeborulásokat. Együtt-
rezdülést, kíváncsiságot. Nagyon nehéz ezt 
ízekre szedni… Kitöltötte az életemet, és 
olyan volt, mint az élet: Hullámhegyek, hul-
lámvölgyek…

– Mért döntöttél a váltás mellett, mióta 
érlelődik benned ez a belső igény? 

– Ez is összetett. A végéről kezdem. Most 
egy terápiás otthonban dolgozom mentor-
ként. Drogos fiatalokat segítek abban, hogy 
megtanuljanak és tudjanak absztinensen 
élni. Ez egyfajta tanítás, támogatás. Majd’ 
tíz évvel ezelőtt a függéseim (alkohol- és 
szerencsejáték) olyannyira elhatalmasod-

tak, hogy segítséget kellett kérnem. Az 
életben maradáshoz változnom kellett. A 
változás mentén felvetődött a kérdés: mi 
dolgom a világban? A válasz a szolgálat és 
a tanítás lett. A színházat nézve mindket-
tő rendben volt… Józanodásom folyamán 
azonban belekóstoltam abba, milyen a sors-
társaimon segíteni, hogyan tudnám őket 
tanítani, szolgálni. Nagyon vonzott, izgatott 

a dolog. Azt is éreztem, hogy az ösztönös 
megnyilatkozások néha kevesek, vagy fél-
resiklanak, jól jönne a tudatosság, a tudás. 
Ekkor döntöttem úgy, hogy szociá lis mun-
ka szakon fogok tanulni. 2007-ben jutottam 
be a jászberényi egyetem szociá lis munkás 
képzésére. Diplomázás után úgy gondol-

tam, a színház mellett ezzel is tudok majd 
foglalkozni. Rövid ideig dolgoztam máso-
dállásban egy terápián, ez külső okok miatt 
azonban megszakadt, én viszont teljesen rá-
kaptam a segítés ízére. A színház vonzása is 
gyengült bennem… 2011 óta nyitott voltam 
a változtatásra. Nem kerestem mindenáron, 
de figyeltem… Közben elvégeztem a mes-
terképzést a Semmelweis Egyetem Mentál-

higiéné Intézetében. Novemberben kiírták 
a mentori állásra a pályázatot, és mintha 
nekem írták volna ki…(Túl a szakmai kri-
tériumokon a felvételnél előnyt jelentett a 
gitár- és énektudás.) Megpályáztam, és úgy 
tűnik, az égiek – és a földiek – úgy gondol-
ták, ott a helyem. Még egy nyomós érv szólt 

a változtatás mellett: a feleségem Budapes-
ten dolgozik. Hétvégi házasok voltunk, így 
most végre összeköltöztünk.

– Mit vársz az új lehetőségtől?
– Szakmai és emberi kiteljesedést. A 

szakmai rész, gondolom, egyértelmű. Az 
emberi bővebb magyarázatra szorul. Ah-
hoz, hogy tartósan őrizzem a józanságo-
mat, folyamatosan monitoroznom kell 
magamat. Felderíteni a jellemhibáimat, és 
dolgozni velük, hogy búcsút vegyenek tő-
lem. Egy függőkkel folytatott munka a leg-
jobb tükör. És, persze, tanítva lehet a legha-
tékonyabban tanulni.

– A színházban is nagy a felelősség; es-
ténként hiteltelenül nem lehet, vagy nem 
érdemes kiállni. A színpadon azonban 
szerepet játszol, a gondok, a tragédiák 
nem valóságosak, vagy legalábbis nem 
közvetlenül érintenek. Itt azonban a leg-
keményebb, olykor talán legreménytele-
nebb helyzetekkel is szembekerülhetsz, a 
függönyt nem lehet összehúzni. Fel vagy 
készülve erre?

– A jó szakember egyik ismérve, hogy 
bár empatikus, de nem vonódik be, nem 
azonosul a problémával, hiszen akkor kép-
telen lenne segíteni. Az önismeret, az ön-
monitorozás, és a szupervízió megvéd ettől. 
Eddigi tapasztalataim alapján úgy érzem, 
ebből a szempontból felkészült vagyok. 
Persze megtörténhet, hogy ennek ellenére 

megvisel egy-egy esemény, viszont tudom, 
hogy honnan kérjek segítséget ebben az 
esetben.

– Mit adott Eger, ill. a színház, mit a 
legnehezebb itt hagyni?

– Forog a szívemben a kés… Huszonhat 
évet töltöttem a városban. (Fehér Pista ba-
rátom szavai jutnak eszembe: Petőfi ennyi 
idősen már halott volt.) Szerettem Egerben 
élni. Szerettem a belvárost, a várat, az Eged 
hegyet, a patakot, az embereket… Sok-sok 
jó embert ismertem meg… a barátokat fáj 
itt hagyni… Bár nem a világ végére me-
gyek, tudom, hogy ez már nem lesz „olyan”.

A színház tanított. Mindvégig. Megesett, 
hogy nem akartam tanulni, vagy nem vet-
tem észre, hogy tanulnom kéne, de a szín-
ház akkor is tanított. Voltak sikereim, de 
voltak bukások is… Csodálatos pillanatok, 
remek kollégák, tanulságok, életszag… 
Nem is tudom… Ez egy gyönyörű, nagy 
egységcsomag. Nem tudok súlyozni. Jó volt 
az egész! Akkor is, ha voltak nehéz, vagy ke-
serű időszakok. És kár, hogy vége! De nem 
tudom megfogni az új szerelem kezét, ha 
nem engedem el a régit… Köszönöm, hogy 
Egerben tölthettem az életem felét! Köszö-
nöm, hogy szerettek!

nem tudom megfogni az új szerelem kezét, ha nem 
engedem el a régit…

fotó: gál gábor

Megnéztük!
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Az örömzenéléstől a nagylemezig
Három egri testvér egy akaraton

Minden azzal kezdődött, hogy a három Várfi testvér közül Laci, az idősebbik fiú elcsente a padlásukról édesapja agyonhasznált 
akusztikus gitárját, és azt mondta az ikreknek – Istvánnak és Andrásnak – megtanulok játszani az elfelejtett hangszeren! Az ezred-
fordulón az általános iskolákban már a tizenévesek is a híres énekesek és együttesek hatása alatt álltak – a Várfi család is együtt élt a 
zenével. Az édesanya szabadidejében gyakran zongorázott, az édesapa csellózott is. Gyerekeik zenei érdeklődésére akkor figyeltek 
fel jobban, amikor gitáros és szintetizátoros műsorral lepték meg őket. „Olyan volt a kamaszhangom, mint a víz, egy csepp is elég 
lehetett belőle…” – emlékezik ironikusan András. Igaz, a szülők sem voltak túlságosan elragadtatva, de talán a saját zeneszeretetükre, 
hangszeres játékukra is gondolhattak titkon. Tény: hamar megegyeztek, ha a gyerekek tanulni akarnak, hadd zenéljenek. Válassza-
nak egy-egy hangszert maguknak. Laci az elektromos gitárba, István a billentyűs hangszerbe, András a basszusgitárba szeretett bele. 

MIKA ISTVÁN

Kezdetben a maguk szórakoztatására 
zenélgettek, megbabonázta őket a le-
hetőség: nemcsak hallgatják, játsszák 
is kedvelt számaikat, a hard rock zenét. 
Kedvtelésükkel közösséget teremtettek. 
Barátaik gyakran összejöttek András 
szobájában, ahol – a 2005-ben bejegyzett 
Viharcsillag név felvétele után – már pró-
bákat is tartottak. (A hard rock stílus a 
rock and roll zene egyik típusa. Magyar-
országon az 1970–80-as években terjedt 
el. Nagy hangsúlyt fektet a kemény hang-
zású dallamra, a „lázadó” rock megteste-
sítőjeként vált ismertté.) 

A 2006-os legelső koncertjüket több 
szempontból is különlegesnek tartják a 
fiatalok. Mint mesélik, a koncert hely-
színe az átrendezett lakásukban volt, 

hogy a zenekar és a közönség is elférjen. 
Zenéjükre sokan voltak kíváncsiak az 
iskolatársak, a barátok, tanárok közül. 
Tetszett nekik a dalszöveg, a lüktető dal-
lam. „Alig hittünk a szemünknek, újra és 
újra rá adást kértek.” Ezután több iskolai 
rendezvényre is meghívást kaptak – volt 
közöttük olyan is, ahol hiányzott a han-
gosítás, a színpadtechnika, ám az előadás 
ilyen körülmények között sem maradt el. 

A Viharcsillag együttes 2006-ban és a 
rákövetkező évben már fellépett néhány 
egri klubban, önállóan és az Extázis zene-
karral együtt. Ők azóta is odaadó támo-
gatójuk. 2008-ban jelentették meg az első 
bemutatkozó kislemezüket, melyre öt új 
saját szerzemény került. 2009 szilveszte-
rén találtak rá a negyedik „testvérükre” 
Szerencsés Ákosra, ő lett a zenekar do-
bosa. „Jó vele zenélni: énekel, improvi-
zál, ütős hangszereken játszik.” Azóta 
minden évben történik valami változás, 
ami jó hatással van az immár negyedik 
testvérrel, illetve Kranczi Kinga vokalista 
belépésével öttagúra bővült csapatra. Ez 
idő tájt készítették el a második kisleme-
züket, azóta a korábbinál is több helyen, 
főleg a siroki motoros rendezvényeken 
lépnek fel. Szerepeltek a fővárosban és 
Kunmadarason is. 

A testvérektől megtudhattuk, hogy a 
zene szeretete és művelése teljesebbé, ér-
tékesebbé teszi életüket. De milyen em-
berek ők a mindennapi életben? Milyen 
a természetük, miről és kinek énekelnek? 

Miből élnek, mit csinálnak a próbákon, 
a koncerteken kívül? A válaszokból szá-
momra kiderült: a zenében szerzett tu-
dásukat, népszerűségüket személyiségük 
kialakítására, jellemük erősítésére fordít-
ják. Egyszerűek, barátságosak, intelligen-
sek. Hozzáteszem: szüleiktől olyan indít-
tatást kaptak, amely igazodási pontot, 
fogódzót jelent számukra. Ezzel is ma-
gyarázható, hogy az ikrek közül István a 
Műszaki Egyetem utolsó éves hallgatója 
a villamosmérnöki szakon, Andrásnak 
most volt a záróvizsgája a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem Egészségügyi 
Közszolgálati karán; mesterképzésen 
szeretne tovább tanulni, illetve Laci, az 
idősebb fiú szintén villamosmérnöknek 
készül, mesterképzéses hallgató. De ne 
feledkezzünk el Szerencsés Ákosról sem, 
aki tanulmányai befejezésére készül a vil-
lamosmérnöki szakon. Az együttes női 
énekese utolsó éves gimnazista Egerben.

István a zenekarban grafikai tervezés-
sel és koncertszervezéssel is foglalkozik. 
Amikor a feladatait kell megoldani teljes 
egészében odateszi magát. – Számomra is 
fontos a zenekar teljesítménye – mondja 
András –, de vannak olyan élethelyzetek, 
amikor mérlegelni kell. Tanulmányaim 
miatt egy ideig távol voltam a testvére-
imtől, de már itt vagyok, visszajöttem, 
keresem az újabb lehetőségeket, megol-
dásokat, hogy sokszor csattanjon a taps, 
zúgjon az ováció műsorszá maink jutal-
mául.” Rengeteg próba, kemény mun-

ka után alakult ki az együttes mostani 
felállása. Eleinte főleg feldolgozásokkal, 
újabban egyre több saját szerzeménnyel 
állnak a közönség elé. Várfi Laci higgadt-
ságát, megfontoltságát a testvérei irigylés-
re méltónak tartják. Ő azt mondja: ösz-
szetartók vagyunk, kiegészítjük egymást. 
A dalszövegeket együtt írja Istvánnal. 
Kérdem tőle, hogy egy dinamikus rock 
zenekar, mint az övék, miről énekel. – Fi-
atalok vagyunk, nyitott szemmel járunk. 
Olyan üzenetekre van igény, amelyek 
gondjainkra, problémáinkra is reagál-
nak. Például arra, hogy állandó rohanás 
az életünk. Arra, hogy vannak közöttünk 
sorstalanok, akik nem találják a helyüket. 
Műsorainkban szólunk az alkohol, a ká-
bítószer áldozatairól, segítséget kínálunk. 
Kell a munka, a barátság, a szerelem, a 
boldogság. Akik koncertjeinket látogat-
ják, azt érezhetik, hogy az ő mindennapi 
örömeiket, bánataikat mondjuk el a szín-
padon. Mint annak a vak embernek, aki 
dalunk két sorát énekelgeti az utcán: „Ha 
nem tudod, hogy merre jársz, A szívedre 
hallgass és hazatalálsz…”

Sikeres dalszövegeik – például: Szem-
ben a világgal, Őrült tánc, Legendák 
útján, Éjszaka, Száguldás – és nagy tet-
széssel fogadott zenéjük hatására jelenik 
meg első nagylemezük a közeljövőben. 
Látogassuk gyakrabban koncertjeiket, 
segítsük művészi fejlődésüket. Bátorít-
suk őket, adjunk még több teret és lehe-
tőséget a Viharcsillag számára.

A Viharcsillag Együttes. Balról jobbra: Várfi András, Kranczi Kinga, Várfi László, Várfi István, 
Szerencsés Ákos

Kapunyitási pánik
A középkorúak problémáiról már sokat hallottunk és mindenki tisztában van a kapuzárási pánik fogalmával. De mi a helyzet a fia-
talokkal és az őket érintő válságokkal? Ezekről keveset hallhatunk a különböző médiumokban, a kapunyitási pánikról pedig még 
kevesebbet. Dr. Szerdahelyi Ferenc pszichiáter szakorvos segít nekünk abban, hogy tisztábban lássuk ezt a problémát.

TóTH BEÁTA

– Mi az a „kapunyitási pánik”? Miért 
alakult ki ez a fogalom, és mióta létezik 
egyáltalán?
–  A „kapunyitási  pánik”  vagy „quarterlife 

crisis” a 21-35 éves korosztályra jellemző vál-
ság. Azokat a fiatalokat érinti, akik félnek el-
kezdeni önálló életüket, nem igazán találják 
a helyüket a világban. 

Ez a fogalom a 90-es évek végén Ale-
xandra robbins és Abby Wilmers: Quarter-
life Crisis: The unique challenges of  life  in 
your 20-s című bestsellere révén került be 
a köztudatba, de a probléma már régeb-
ben is ismert volt. A fejlődéslélektan szerint 
a serdülőkor és a fiatal felnőttkor alapvető 

megoldandó problémái közé tartozik a 
szülőktől való érzelmi és egzisztenciális ön-
állósulás és a saját felnőtt identitás kialakí-
tása. Az utóbbi évtizedekben ez a folyamat 
egyre későbbi (25–35 éves) életkorra toló-
dott. Magyarországon a 21–29 éves kor-
osztály jelentős része nem tud, vagy nem 
akar elszakadni a családjától – derült ki egy 
a pályakezdő fiatalok jólétét vizsgáló felmé-
réséből. A megkérdezett fiatalok többsége 
még mindig a szüleivel él – az ország keleti 
részén 67% ez az arány.

– Kiket érint ez elsősorban?
–  A  „kapunyitási  pániktól”  szenvedők 

egyik csoportjába azok tartoznak, akik elé-
gedetlenek a munkájukkal, úgy érzik, nem 
a megfelelő foglalkozást választották. Elége-

detlenek a helyzetükkel, úgy vélik, nem azt 
az életet élik, amit elképzeltek, céltalanokká 
váltak. Feleslegesen tanultak hosszú évekig 
és kétségbe esnek, hogy ezen már nem le-
het változtatni. 

A másik csoportba azok a fiatalok tartoz-
nak, akiknek fogalmuk sincs, mit akarnak 
kezdeni az életükkel. Halogatják a tanul-
mányaik befejezését, a munkába állást. Az 
utóbbit a gazdasági válság és a munkanél-
küliség is nehezíti, de ők sem erőltetik. A 
magánéletben sem akarnak elköteleződni 
egy tartós partnerkapcsolatba, a házassá-
got és a gyermekvállalást is halogatják vagy 
nem is akarják. 

– Mit tegyen, aki „kapunyitási pánik-
ban” szenved? Mit javasolna nekik?

– A munkába állással kapcsolatos prob-
lémák megelőzésére célszerű, ha már az 
egyetem, főiskola vagy szakmunkásképző 
végzése közben is elkezdenek pl. nyaranta 
dolgozni, hogy ne legyen akkora a kontraszt 
a tanulás befejezése után a munkába állás, 
célszerű kihasználni, komolyabban venni 
a szakmai gyakorlatokat is. Nem érdemes 
halogatni az iskola befejezését, mert csak a 
szorongást és a családon belüli feszültséget 
növeli.

Ha tartósan nem motiválja a munkája, ak-
kor viszont meg kell próbálni valami más, az 
érdeklődésének jobban megfelelő munkát 
keresni.

Amennyiben a problémák hátterében 
önismereti, önértékelési zavarok állnak vagy 
szorongásos, depressziós tünetek jelent-
keznek, célszerű, ha pszichológushoz vagy 
pszichiáterhez fordul, esetleg önismereti 
csoportba kezd járni. Nem előnyös, ha a fi-
atal visszahúzódik a szűkebb család vagy a 
számítógép, internet világába. Fontos, hogy 
ápolja a baráti kapcsolatait vagy újakat ala-

kítson ki, személyiségéhez illő, érdeklődésé-
nek megfelelő hobbit választva, pl. sporto-
lás, tánc, jóga, színjátszó kör, zenélés stb.

– Hogyan tudnak segíteni a szülők?
– Nem könnyű a szülők feladata, mert 

egyszerre kell érzelmi támaszt, biztos hát-
teret nyújtani, ugyanakkor motiválni is az 
immár felnőtt gyermeket a változásra, ön-
állósulásra. Nem célszerű a fiatal túlzott ki-
szolgálása, elvárható, hogy ő is vegyen részt 
a család életében, a közös feladatok elvég-
zésében, ha otthon lakik. Fontos a szülők 
személyes példája, hogy ne csak panasz-
kodjanak a fárasztó munkájuk miatt, hanem 
a jó élményeket is osszák meg. Abban is 
segíthetnek, hogy pályaválasztáskor, vagy 
pályamódosításkor a gyermekük 
ismerje meg, hogy a megszer-
zett diplomával, szakmával 
milyen munkára, hogy tud 
elhelyezkedni. Ezt meg-
ismerve az a cél, hogy a 
fiatal az érdeklődésének 
megfelelő iskolát, tanfolya-

mot vagy munkát válasszon, s abban támo-
gassák, hogy azt végig is tudja csinálni. 

Aki úgy érzi, magára ismert, 
egy kicsit megnyugodhat, 
hiszen nincs egyedül. 
Mások is járnak ebben 
a cipőben, és mások 
is összezavarodhat-
nak. A lényeg, hogy 
találjuk meg az 
utunkat és a cé-
lunkat, amiért 
nap mint nap 
teszünk valamit.
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KEllEr rICHÁrD

– Mintha érettebb, letisztultabb 
lenne az új albumotok, amely egy ki-
érlelt, „entellektüel” alkotásnak, igazi 
kísérleti albumnak tűnik. Szemtelenül 
fiatalok vagytok, honnan jött hirtelen 
ez az érettség, komolyság?

– A 2011-es első albumunk, a „Fülön 
csíp” óta rengeteget változtunk. Felnőt-
tünk, kevésbé csapodár az életmódunk, 
és az ízlésünk is sokat formálódott. 
Például, tinédzserként ki nem állhat-
tuk a sört, most már szeretjük. Na, de 
komolyan. Az utóbbi egy-két évben 
„lehiggadtunk” és érzékenyebbek, be-
fogadóbbak lettünk az árnyaltabb, igé-
nyesebb zene iránt. Egymásra mindig is 
nagy hatással voltunk, megalakulásunk 
óta alakítjuk, formáljuk egymást. Egyé-
ni tapasztalatainknak, különböző zenei 
ízlésünknek köszönhetően rengeteg 
stílussal gazdagítottuk a zenekart, talán 
ezért sikerül mindig olyan különleges, 
semmihez sem hasonlítható, innovatív 
zenét kitalálnunk. Az előző album na-
gyon jól sikerült, de a mostaninál, va-
lóban, valami nagyon megérett, beért. 
Remélem, a februári megjelenés után a 
rajongóink is így gondolják.

– Milyen zenei stílusokat képvisel-
tek a zenekarban?

– Az együttes alapítója Okos Gergő 
és a basszusgitárosunk Kocsis Levente 
a rockos vonalat, Simon Ádám, aki a 
Szederinda Néptáncegyüttesnek is tag-
ja, a magyar autentikus folklórt viszi 
nálunk. Egyre dominánsabb az elekt-
ronikus zene is az Őrsi Andris révén, 
aki DJ-ként csatlakozott hozzánk, a jó-
voltából sok a scratch és a sampler az új 
albumon. Elsőként kellett volna említe-
nem szólóénekesünket és hegedűsünket 
Okos Violát, aki, mindannyiunk nevé-
ben mondhatom, a legnagyobb tehetség 
közöttünk. Az új albumon jóval több 
szerepet kapott, nagyon szeretnék, ha a 
következő albumokon minél jobban ki 
tudna teljesedni a tehetsége.

– És mi a helyzet veled?
– Én a Farkas Ferenc Zeneiskola 

volt zongoristanövendékeként, Révász 
Ágnes és Kalmárné Anka Ildikó tanít-

ványaként klasszikus zenei, elsősorban 
jazz elemekkel gazdagítom az együttes 
stílusát. Sok ötletet, témát is én hozok, 
így mondhatjuk, az én ízlésem is meg-
határozó az albumokon.

– Különleges az új album címe is. 
Miért Kókuszmúzeum?

– Nemrég Kiskunfélegyházán a Kis-
kun Múzeumban volt fellépésünk, de 

telefonon félreértettük az intézmény 
nevét, így lett belőle Kókuszmúzeum. 
Eleinte csak egy jó poén volt, aztán rá-
jöttünk, hogy tipikus, ethnofiles cím. 
Egyrészt különleges, egzotikus hangzá-
sa van, a múzeum szó pedig egyet jelent 
az értékteremtéssel, hagyományőrzés-
sel. Szóval tökéletesen illik ránk, hiszen 
a kezdetektől arra törekszünk, hogy a 
magyar népdal fennmaradjon és gazda-
godjon.

– Ez tetten érhető az albumon is, de 
a népdalok ezúttal mintha elhalkul-
tak, megszelídültek volna. Nekem úgy 
tűnik, sokkal diszkrétebben, vissza-
fogottabban jelennek meg a számok-
ban, nehogy megtörjék az új, egységes 
hangzást…  

– Valóban. A Kókuszmúzeum sze-
rintem azért is különleges, mert a leg-
újabb népdalfeldolgozásaink, már csak 
árnyalt, népies elemként színesítik a 
modern hangzást. Továbbra is nagyon 
fontosnak tartjuk a magyar folklór nép-
szerűsítését, de már nem ez a fő irány-
vonal.

– Milyen újdonságokat tartalmaz 
még az album?

– Sokkal kiforrottabbak, kidolgo-
zottabbak a legújabb számaink, mert 
a harmonikus, koherens hangzás ér-
dekében határt szabtunk az egyébként 
csapongó kreativitásunknak. Kissé ne-
hezünkre esett, de ezúttal egy számon 
belül, három helyett általában csak egy 
témát dolgoztunk fel. Nem fő célunk, 
hogy angol nyelvű dalaink legyenek, de 

Kókuszmúzeum
Zenei kísérletek, művészeti áthágások, meg Parti Nagy Lajos

Az Ethnofil frontemberével, Weil Andrással beszélgettünk a februárban megje-
lenő új albumról.

néhány azért szerepel az albumon. Új-
donság még, hogy fúvós hangszerek is 
megszólalnak dalaikban Zahár Fanni-
nak köszönhetően. Említetted az interjú 
elején, hogy kísérleti album: a Kókusz-

múzeummal nemcsak zenei műfajokat 
átívelő különleges zenét szeretnénk 
teremteni, hanem egy olyan alkotást, 
amely kapcsolatot teremt  más művé-
szeti ágakkal. Idén együttműködünk 
kortárs művészekkel, arra törekszünk, 
hogy táncelőadás, performance, fény-
festés, némafilmvetítés is legyen egy-
egy fellépésünkön. Már az album borí-
tóját is ennek szellemében készíttettük 
el Ipacs Géza grafikus segítségével. Kan-
dinszkij orosz teoretikus és festőművész 
koncentrikus körei annyira megihlettek 
minket, hogy műve alapján festettük 
meg saját ízlésünk szerint az albumot 
díszítő kókuszokat.

– Meglepően fedeztem fel, hogy 
Parti Nagy Lajos Kossuth-díjas költő 
is szerepel az albumon, nagyon élve-
zetes és humoros formában meséli el a 
róka és a kakas történetét.

– Hatalmas megtiszteltetés számunk-
ra, hogy elvállalta a felkérésünket, és 
egyben ő az első „kritikusa” is az album-
nak. Elárulom, nagyon tetszett neki, 
amely hatalmas önbizalmat adott, hi-
szen ezzel az albummal fejest ugrottunk 
a mély vízbe.

– Mik a terveitek 2014-re?
– A sör mellett szeretnénk megked-

velni az unicumot is. Egyébként febru-
árban jelenik meg az album, amelyből 
egy „teaser”, kivonat letölthető a közös-
ségi oldalunkon is. Márciusban pedig 
tartunk Budapesten egy nagykoncertet, 
ahol fellép az albumon közreműködő 
összes előadó.

„Továbbra is nagyon fontosnak tartjuk 
a magyar folklór népszerűsítését, de már nem ez a fő 
irányvonal.”

http://egerhirado.hu

Balla Bútor
eger, Cifrakapu u. 164.

(A JYSK mellett)

(06 36) 537 160
www.ballabutor.hu

minőségi bútorok  verhetetlen áron

www.hajduhegy.hu

Egy városrész mindennapjai…
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MASSZÁZS ÉS TESTKEZELÉSEK! 
Masszőrképzés: svéd-frissítő és 

reflex-talp tanfolyamok Egerben!
www.uraimasszazs.5mp.eu
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1 szerda Újév, Fruzsina
2 csütörtök Ábel
3 péntek Genovéva, Benjámin
4 szombat Titusz, Leona
5 vasárnap Simon
6 hétfő Boldizsár
7 kedd Attila, Ramóna
8 szerda Gyöngyvér
9 csütörtök Marcell
10 péntek Melánia
11 szombat Ágota
12 vasárnap Ernő, Cézár
13 hétfő Veronika
14 kedd Bódog
15 szerda Lóránt, Loránd
16 csütörtök Gusztáv
17 péntek Antal, Antónia
18 szombat Piroska
19 vasárnap Sára, Márió
20 hétfő Fábián, Sebestyén
21 kedd Ágnes
22 szerda Vince, Artúr
23 csütörtök Zelma, Rajmund
24 péntek Timót, Xénia
25 szombat Pál
26 vasárnap Vanda, Paula
27 hétfő Angelika, Angéla
28 kedd Károly, Karola
29 szerda Adél
30 csütörtök Martina, Gerda
31 péntek Marcella

1 szombat Ignác, Virginia
2 vasárnap Karolina, Aida
3 hétfő Balázs
4 kedd Ráhel, Csenge
5 szerda Ágota, Ingrid
6 csütörtök Dorottya, Dóra
7 péntek Tódor, Rómeó
8 szombat Aranka
9 vasárnap Abigél, Alex
10 hétfő Elvira
11 kedd Bertold, Marietta
12 szerda Lívia, Lídia
13 csütörtök Ella, Linda
14 péntek Bálint, Valentin
15 szombat Kolos, Georgina
16 vasárnap Julianna, Lilla
17 hétfő Donát
18 kedd Bernadett
19 szerda Zsuzsanna
20 csütörtök Aladár, Álmos
21 péntek Eleonóra
22 szombat Gerzson
23 vasárnap Alfréd
24 hétfő Mátyás
25 kedd Géza
26 szerda Edina
27 csütörtök Ákos, Bátor
28 péntek Elemér

1 szombat Albin
2 vasárnap Lujza
3 hétfő Kornélia
4 kedd Kázmér
5 szerda Adorján, Adrián
6 csütörtök Leonóra, Inez
7 péntek Tamás
8 szombat Zoltán
9 vasárnap Franciska, Fanni
10 hétfő Ildikó
11 kedd Szilárd
12 szerda Gergely
13 csütörtök Krisztián, Ajtony
14 péntek Matild
15 szombat Nemzeti ünnep, Kristóf
16 vasárnap Henrietta
17 hétfő Gertrúd, Patrik
18 kedd Sándor, Ede
19 szerda József, Bánk
20 csütörtök Klaudia
21 péntek Benedek
22 szombat Beáta, Izolda
23 vasárnap Emőke
24 hétfő Gábor
25 kedd Irén, Írisz
26 szerda Emánuel
27 csütörtök Hajnalka
28 péntek Gedeon, Johanna
29 szombat Auguszta
30 vasárnap Zalán
31 hétfő Árpád

1 kedd Hugó
2 szerda Áron
3 csütörtök Buda, Richárd
4 péntek Izidor
5 szombat Vince
6 vasárnap Vilmos, Bíborka
7 hétfő Herman
8 kedd Dénes
9 szerda Erhard
10 csütörtök Zsolt
11 péntek Leó, Szaniszló
12 szombat Gyula
13 vasárnap Ida
14 hétfő Tibor
15 kedd Anasztázia, Tas
16 szerda Csongor
17 csütörtök Rudolf
18 péntek Andrea, Ilma
19 szombat Emma
20 vasárnap Húsvét, Tivadar
21 hétfő Konrád
22 kedd Csilla, Noémi
23 szerda Béla
24 csütörtök György
25 péntek Márk
26 szombat Ervin
27 vasárnap Zita, Mariann
28 hétfő Valéria
29 kedd Péter
30 szerda Katalin, Kitti

1 csütörtök Munka ünnepe, Fülöp, Jakab
2 péntek Zsigmond
3 szombat Tímea, Irma
4 vasárnap Mónika, Flórián
5 hétfő Györgyi
6 kedd Ivett, Frida
7 szerda Gizella
8 csütörtök Mihály
9 péntek Gergely
10 szombat Ármin, Pálma
11 vasárnap Ferenc
12 hétfő Pongrác
13 kedd Szervác, Imola
14 szerda Bonifác
15 csütörtök Zsófi a, Szonja
16 péntek Mózes
17 szombat Paszkál
18 vasárnap Erik, Alexandra
19 hétfő Ivó, Milán
20 kedd Bernát, Felícia
21 szerda Konstantin
22 csütörtök Júlia, Rita
23 péntek Dezső
24 szombat Eszter, Eliza
25 vasárnap Orbán
26 hétfő Fülöp, Evelin
27 kedd Hella
28 szerda Emil
29 csütörtök Magdolna
30 péntek Janka, Zsanett
31 szombat Angéla, Petronella

1 vasárnap Tünde
2 hétfő Kármen, Anita
3 kedd Klotild
4 szerda Bulcsú
5 csütörtök Fatime
6 péntek Norbert, Cintia
7 szombat Róbert
8 vasárnap Pünkösd, Medárd
9 hétfő Pünkösd, Félix
10 kedd Margit, Gréta
11 szerda Barnabás
12 csütörtök Villő
13 péntek Antal, Anett
14 szombat Vazul
15 vasárnap Jolán, Vid
16 hétfő Jusztin
17 kedd Laura, Alida
18 szerda Arnold, Levente
19 csütörtök Gyárfás
20 péntek Rafael
21 szombat Alajos, Leila
22 vasárnap Paulina
23 hétfő Zoltán, Szidónia
24 kedd Iván
25 szerda Vilmos, Viola, Vilma
26 csütörtök János, Pál
27 péntek László
28 szombat Levente, Irén
29 vasárnap Péter, Pál
30 hétfő Pál

1 kedd Annamária, Tihamér
2 szerda Ottó
3 csütörtök Kornél, Soma
4 péntek Ulrik
5 szombat Emese, Sarolta
6 vasárnap Csaba
7 hétfő Apollónia
8 kedd Ellák
9 szerda Lukrécia
10 csütörtök Amália
11 péntek Nóra, Lili
12 szombat Izabella, Dalma
13 vasárnap Jenő
14 hétfő Örs, Stella
15 kedd Henrik, Roland
16 szerda Valter
17 csütörtök Endre, Elek
18 péntek Frigyes
19 szombat Emília
20 vasárnap Illés
21 hétfő Dániel, Daniella
22 kedd Magdolna
23 szerda Lenke
24 csütörtök Kinga, Kincső
25 péntek Kristóf, Jakab
26 szombat Anna, Anikó
27 vasárnap Olga, Liliána
28 hétfő Szabolcs
29 kedd Márta, Flóra
30 szerda Judit, Xénia
31 csütörtök Oszkár

1 péntek Boglárka
2 szombat Lehel
3 vasárnap Hermina
4 hétfő Domonkos, Dominika
5 kedd Krisztina
6 szerda Berta, Bettina
7 csütörtök Ibolya
8 péntek László
9 szombat Emőd
10 vasárnap Lőrinc
11 hétfő Zsuzsanna, Tiborc
12 kedd Klára
13 szerda Ipoly
14 csütörtök Marcell
15 péntek Mária
16 szombat Ábrahám
17 vasárnap Jácint
18 hétfő Ilona
19 kedd Huba
20 szerda Állami ünnep, István, Vajk
21 csütörtök Sámuel, Hajna
22 péntek Menyhért, Mirjam
23 szombat Bence
24 vasárnap Bertalan
25 hétfő Lajos, Patrícia
26 kedd Izsó
27 szerda Gáspár
28 csütörtök Ágoston
29 péntek Beatrix, Erna
30 szombat Rózsa
31 vasárnap Erika, Bella

1 hétfő Egyed, Egon
2 kedd Rebeka, Dorina
3 szerda Hilda
4 csütörtök Rozália
5 péntek Viktor, Lőrinc
6 szombat Zakariás
7 vasárnap Regina
8 hétfő Mária, Adrienn
9 kedd Ádám
10 szerda Nikolett, Hunor
11 csütörtök Teodóra
12 péntek Mária
13 szombat Kornél
14 vasárnap Szeréna, Roxána
15 hétfő Enikő, Melitta
16 kedd Edit
17 szerda Zsófi a
18 csütörtök Diána
19 péntek Vilhelmina
20 szombat Friderika
21 vasárnap Máté, Mirella
22 hétfő Móric
23 kedd Tekla
24 szerda Gellért, Mercédesz
25 csütörtök Eufrozina, Kende
26 péntek Jusztina
27 szombat Adalbert
28 vasárnap Vencel
29 hétfő Mihály
30 kedd Jeromos

1 szerda Malvin
2 csütörtök Petra
3 péntek Helga
4 szombat Ferenc
5 vasárnap Aurél
6 hétfő Brúnó, Renáta
7 kedd Amália
8 szerda Koppány
9 csütörtök Dénes
10 péntek Gedeon
11 szombat Brigitta, Gitta
12 vasárnap Miksa
13 hétfő Kálmán, Ede
14 kedd Helén
15 szerda Teréz
16 csütörtök Gál
17 péntek Hedvig
18 szombat Lukács
19 vasárnap Nándor
20 hétfő Vendel
21 kedd Orsolya
22 szerda Előd
23 csütörtök Nemzeti ünnep, Gyöngyi
24 péntek Salamon
25 szombat Blanka, Bianka
26 vasárnap Dömötör
27 hétfő Szabina
28 kedd Simon, Szimonetta
29 szerda Nárcisz
30 csütörtök Alfonz
31 péntek Farkas

1 szombat Mindenszentek, Marianna
2 vasárnap Halottak napja, Achilles
3 hétfő Győző
4 kedd Károly
5 szerda Imre
6 csütörtök Lénárd
7 péntek Rezső
8 szombat Zsombor
9 vasárnap Tivadar
10 hétfő Réka
11 kedd Márton, Martin
12 szerda Jónás, Renátó
13 csütörtök Szilvia
14 péntek Aliz
15 szombat Albert, Lipót
16 vasárnap Ödön
17 hétfő Hortenzia, Gergő
18 kedd Jenő
19 szerda Erzsébet, Zsóka
20 csütörtök Jolán
21 péntek Olivér
22 szombat Cecília
23 vasárnap Kelemen, Klementina
24 hétfő Emma
25 kedd Katalin, Katinka
26 szerda Virág
27 csütörtök Virgil
28 péntek Stefánia
29 szombat Taksony
30 vasárnap András, Andor

1 hétfő Elza
2 kedd Melinda, Vivien
3 szerda Ferenc, Olívia
4 csütörtök Borbála, Barbara
5 péntek Vilma
6 szombat Miklós
7 vasárnap Ambrus
8 hétfő Mária
9 kedd Natália
10 szerda Judit
11 csütörtök Árpád
12 péntek Gabriella
13 szombat Luca, Otília
14 vasárnap Szilárda
15 hétfő Valér
16 kedd Etelka, Aletta
17 szerda Lázár, Olimpia
18 csütörtök Auguszta
19 péntek Viola
20 szombat Teofi l
21 vasárnap Tamás
22 hétfő Zénó
23 kedd Viktória
24 szerda Ádám, Éva
25 csütörtök Karácsony, Eugénia
26 péntek Karácsony, István
27 szombat János
28 vasárnap Kamilla
29 hétfő Tamás, Tamara
30 kedd Dávid
31 szerda Szilveszter

Január Február Március Április Május Június

Július Augusztus Szeptember Október November December

Egri Magazin 2014-ben is a város híreivel – ingyen az Önök postaládájában
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Iskolai paletta
A Neumann 14 éve a megye legeredményesebb középiskolája, az országos 
toplistákon is előkelő helyeken szerepel. Az intézmény helyi tanterve alapján 
a 9. és 10. évfolyamokon egységes képzés folyik, azonban valamennyi induló 
osztálynak van valamilyen specialitása, amit az emelt óraszámban oktatott 
tantárgyak kölcsönöznek. A 10. évfolyam lezárása után a tanulók gimnázium-
ban vagy szakközépiskolában folytathatják középiskolai tanulmányaikat. 

A 11–12. évfolyamra a tanulók a következő tagozatok közül 
választhatnak:

a)  Gimnáziumi ág 
• matematika – fi zika tagozat 
• matematika – informatika tagozat 
• biológia – kémia tagozat 
• humán tagozat 
• idegen nyelvi tagozat 
• általános tagozat

b)  Szakképző ág
• informatikai szakirány 
• közgazdasági szakirány

 
Intézményünkben lehetőség van két tanítási nyelvű, hat évfolyamos 
képzésre, továbbá indulnak nyelvi előkészítő osztályok is. Mindezek a 
tehetségfejlesztés kiemelt terepei.

Az iskola részt vesz a hátrányos helyzetű tanulók Arany János tehetség-
gondozó Programjában. Ez egyfajta küldetés, amelyben egyedüliként 
valódi integrációt valósít meg. Ezeknél a tanulóknál a tanulói motiváltság 
kialakítása, a tanulás iránti elkötelezettség kifejlesztése, a sikeres érettségi 
legalább akkora teljesítmény, mint más gyerekeknél a tanulmányi csúcsok 
elérése. 

A Neumann sikereinek kulcsa a kiváló felkészültségű, motivált tanárok és 
diákok hatékony együttműködése. 

Neumann János 
Középiskola és Kollégium

3300 Eger, Rákóczi út 48.

Az IQ-Pont Középiskola kiadványszerkesztő 
tanulóinak országos sikere

Az Egri Magazin  
melléklete iskolaválasztás  
előtt álló diákoknak

A Nyomda- és Papíripari Szövetség évek 
óta megszevezi az országos Pro Typhog-
raphia versenyt. A verseny célja, hogy 
megméresse és a nagyközönség számára 
bemutassa a hazai nyomdák kiemelkedő 
minőségű termékeit különböző kategó-
riában. Az egri IQ-Pont középiskola a Ju-
nior kategóriában indult a 2012. évi, és az 
idei versenyen.

A 2012-es versenyen  az IQ-Pont 
középiskola tanulói a következő 
eredményeket érték el: Lisztes Nóra 
országos Arany fokozat, Bódi Adrián 
országos Ezüst fokozat. Kiváló minősí-
tésű oklevelet kaptak: Hideg Renáta, 
Cseresznye Balázs, Korsós Péter, Nagy 
Melinda, Tóth Mária. 

Dr. Garáné Bardóczy Irén, a zsűri elnöke 
(a Magyar Grafika, Papír- és Nyomdaipari 
Egyesület szakmai folyóiratának szerkesz-
tője), így nyilatkozott a tanulók munkáiról 
MAGyAr GrAFIKA (2012/3) szaklapban: 
„Szükségesnek tartom megemlíteni, hogy 
az Egri Szakközépiskola diákjai a Junior 
kategóriában több mint huszonöt pálya-
művel szálltak be a minőségi versenybe, 
közöttük szép számmal szerepeltek olya-
nok, amelyek mind a kreativitás, mind az 
igényesség, helyes szakmai látásmód és 
a középiskolai szinten elvárható szakmai 

ismeret tekintetében a zsűri elismerését vív-
ták ki.”

A Pro Typhographia 2013. versenyen 
az IQ-Pont középiskola tanulói újra szép 
eredményeket értek el: Karasawa And-
rás Akira országos Arany fokozat, 
Lékó Péter Kiváló  termék minősítés.

A tanulókat mindkét évben Az IQ-Pont 
Középiskola tanára, Kiss Zoltán készítet-
te fel. Az ünnepélyes díjátadására 2013. 
november 19-én került sor Budapesten 
a SyMA rendezvény és kongresszusi köz-
pont-ban, a PPD EXPO keretében, olyan  
neves nyomdák képviselői között, mint 
az Állami Nyomda Nyrt., a Dürer Nyom-
da Kft., az Alföldi Nyomda Zrt., az STI Pe-
tőfi Nyomda Kft., a Pénzjegynyomda Zrt., 
a Codex Értékpapírnyomda Zrt, vagy a 
Zrínyi Nyomda Zrt. Az idei rendezvény 
már a második alkalom volt, hogy az egri 

IQ-Pont középiskola az országos verseny 
győztese lett Junior kategóriában. Ezzel 
nem csak saját iskolájuk, hanem Eger vá-
rosának a hírnevét is öregbítették. 

Az eredmények és a nyertes munkák a 
fedprint.hu weboldal, DÍJAK menüjében 
megtekinthetők.

Dr. Peller Katalin, a Nyomda- és Papír-
ipari Szövetség főtitkára, és dr. Horváth 
Csaba ünnepélyes keretek között adta 
át a díjakat az egri IQ-Pont kiadványszer-
kesztő tanulóinak. 

Az eseményen hazánk több szaksaj-
tójának média képviselte is jelen volt, 

Dr. Peller Katalin, dr. Horváth Csaba átadja az Országos 
arany fokozatért oklevelet Kiss Zoltánnak,  
Karasawa András Akira díjnyertes tanuló tanárának

Dr. Peller Katalintól Kiváló munkáért oklevelet vesz át  
Lékó Péter tanuló

többek között a Magyar Grafika, a Print & 
Publishing is.

Kiss Zoltán (az egriek felkészítő tanára) 
külön elismerése, hogy a jövő évi Pro Ty-
pographia 2014. verseny zsűrijének tagjai 
közé kapott meghívást.

Az IQ-Pont Középiskola kiadványszer-
kesztői és a szakmai nyomdaipari orszá-
gos 2. helyezéssel (felkészítő: Szabó Alpár 
tanár) is bizonyítják a szakirány sikeressé-
gét, a nyomdaipari technikus, nyomdai 
gépmester és könyvkő képzés magas 
színvonalát.

A Pro Typographia 2013 győztesei, a zsűri tagjai és a 
Nyomda- és Papíripari Szövetség képviselői

Kedves Érdeklődő Szülők és Diákok!

Intézményünk széles képzési kínálatot nyújt az élelmiszeripar, a kereskedelem-
marketing, a mezőgazdaság és a vendéglátás-turisztika területén. Az élelmi-
szeripari és mezőgazdasági szakképzésben résztvevő tanulóink számára saját 
tangazdaságunk, tanpincénk, tanpékségünk, valamint cukrászműhelyünk biz-
tosítja a szakmai oktatás színvonalas feltételeit. A kereskedelem-marketing szak-
irányban tanulók szakmai képzését jól felszerelt taniroda, pénztár-gépterem 
és kabinetek, míg a vendéglátás-turisztika területén tanétterem, tankonyha, 
tankávézó, tanszálloda, tanutazási iroda áll a gyakorlati képzés szolgálatában. 
Intézményünkben mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb képzési 
formát, és azt folyamatosan bővítheti képzettségének, érdeklődésének meg-
felelően.

reméljük, hogy az oktatás, a szakképzés illetve szolgáltatásaink területén mie-
lőbb partnerek lehetünk!

Prof. Dr. Vasas Joachim
igazgató

Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, 
vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium  

3300 Eger, Pozsonyi u. 4–6.
Tel.: (06 36) 512 040, e-mail: keri@keri-eger.sulinet.hu

www.kerieger.hu

Szilágyi Erzsébet Gimnázium 
és Kollégium 

Hitvallásunk: „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet 
igazi hatalma.”  (Gróf Széchenyi István: Hitel)

Az elmúlt néhány év legjelentősebb eredményei:
–  A HVG országos TOP 100-as listáján a 77. hely, ami Heves megye középiskoláinak a legjobb helyezése (a 

rangsor a kompetenciamérések, az érettségik, a tanulmányi versenyek eredményei és az egyetemi, főiskolai 
továbbtanulási mutatók alapján készült).

–  2011-ben, 2012-ben és 2013-ban „A megye legeredményesebb gimnáziuma” kitüntető cím és vándorser-
leg (a Heves Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézmény szakmai értékelése alapján, a tanulmányi 
versenyek eredményeit fi gyelembe véve).

–  Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek döntőiben elért legkiemelkedőbb helyezések: fi zikából 2. és 
6. hely (2013), földrajzból 1. hely (2012), kémiából 17. és 29. hely (2013), magyar irodalomból 6. (2010) és 
2. (2011) hely, német nyelvből 3. hely (2012).

–  Országos díjak 2013-ban: a gimnázium egy tanulója a Felfedezettjeink 2013 pályázat különdíjasa lett, vala-
mint öt tanára részesült Bonis Bona Díjban (kíváló versenyfelkészítő, illetve tehetséggondozó munkájukért). 

A 2013/14-es tanévre meghirdetett osztályok:
Négyéves képzések: általános képzés (emelt óraszámú informatika); tagozatos képzések: angol nyelv, bi-
ológia-kémia, humán (emelt óraszámú magyar és történelem), matematika – fi zika – informatika. Ötéves 
képzés: Arany János Tehetséggondozó Program.
Emelt szintű érettségire fölkészítő képzés: 11–12. évfolyamon, a tagozattól függetlenül választható 
minden, az iskolában tanított tantárgyból.
A gimnáziumban tanított idegen nyelvek: angol, francia, latin, német, spanyol, orosz.

A képzésekről, felvételikről bővebb információ az iskola 
honlapján: www.szilagyi-eger.hu

Külföldi cserekapcsolatok, kirándulások, táborok: A Rákóczi Szövetséggel együttműködve, az Arany 
János Tehetséggondozó Program és Comenius-programok keretében az utóbbi évek útjai Délvidékre, Erdélybe, 
Felvidékre, Kárpátaljára, valamint Angliába, Csehországba, Lengyelországba, Litvániába, Spanyolországba, 
Törökországba vezettek. 

Részlet a 2013-ban ballagó diákok búcsúzó írásából: 
„A Szilágyi – a mosolygó iskola… Itt úgy tanulhattunk, hogy közben élveztük is azt.”



Kedves Nyolcadikos Diákok!
Szeretettel várunk Benneteket a következő tanévben induló osztályainkba! Célunk a diá-
kok szakmai képzésének megalapozása, idegen nyelvből, informatikából magas szintű 
jártasság elsajátítása. Katolikus oktatásunkban és nevelésünkben az egyház kétezer éves 
tapasztalata, kipróbált elvei jelennek meg.

MINDEN OSZTáLYUNK EGYÉNI SPECIALITáSSAL BÍR:
Gimnáziumi osztály – 4 évfolyamos nyelv tagozatos képzés (angol vagy német): el-
sősorban felsőoktatásban továbbtanulni szándékozóknak. Gazdasági, jogi, ügyviteli isme-
retekkel bővítjük az itt tanuló diákok gazdasági életben való jártasságát. Emelt óraszámban 
tanulhatják az első idegen nyelvet. Második idegen nyelvként az angol, német, francia és 
orosz nyelvet kínáljuk fel. 

Két tanítási nyelvű turisztikai szakmacsoport: 5 évfolyamos képzés: az angol/német 
nyelv kiemelkedő ismerete mellett szakmai idegen nyelvet tanulnak a diákok. Kétnyelvű 
érettségi bizonyítványuk „C” típusú államilag elismert felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű. 
Turisztikai referens munkakör betöltésére jogosító érettségi bizonyítvánnyal zárul a képzés.

Nyelvi előkészítő évfolyammal induló közgazdasági szakmacsoport : 4 év + 1 éves 
képzés: a 3. év végére középfokú nyelvvizsgát tesznek a diákok. ECDL bizonyítványt szerez-
hetnek a második év végére. Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor munkakör betölté-
sére jogosító érettségi bizonyítvánnyal zárul a képzés.

Kereskedelem-marketing szakmacsoport – 4 évfolyamos képzés: Általános műveltsé-
get nyújtó közismereti tárgyak mellett szakmai tárgyakat és idegen nyelvet tanulnak.  Keres-
kedelmi ügyintéző munkakör betöltésére jogosító érettségi bizonyítvánnyal zárul a képzés.

Bővebb információ iskolánk honlapján: 
www.ekszi.hu

A Congregatio Jesu

Egri Ward Mária Általános Iskola, 
Gimnázium, Kollégium és Alapfokú 

Művészeti Iskolája

szeretettel vár minden új diákot a 2014/2015-ös 
tanévben is.

A többcélú köznevelési intézményként Eger, Kossuth L. u. 8. 
szám alatt működő iskolánkban megtalálható:
– 8 évfolyamos általános iskolai képzés,
– 4 évfolyamos gimnáziumi képzés,
– zeneiskolai képzés,
–  illetve a nem egri diákoknak kollégiumi ellátást is bizto-

sítunk.

Ismerjenek meg minket közelebbről, személyesen:
– Gimnázium nyílt nap 2014. január 24.
– Játszóház az óvodásoknak: 2014. január 27.

A fenti programokról részletes és 
pontos információ az intézmény 

honlapján található:

www.ward-maria.hu

valamint a (06 36) 312-190-es 
telefonszámon kérhető.

Gyere, várunk az Egri 
Bornemisszába!
Gondolkodj felelősen a jövődről! Érdekel a gépészet, a 
közlekedésgépészet, az elektronika-elektrotechnika, a 
faipar, a könnyűipar vagy az építőipar?

Nálunk minden szakma piacképes!

BORNEMISSZA

EGER

1883

2013

Szakma és érettségi egy helyen:
Estin vagy nappalin? 4 év!

Csak szakma? 3 év!
Érettségi is? +2 év heti 3 délután

Ösztöndíjas szakmai képzések:
Kőműves és hidegburkoló, villanyszerelő, gépi forgácsoló, CNC-gépkezelő, 
hegesztő, ipari gépész, központifűtés és gázhálózat rendszerszerelő.

Információ: www.bgeger.hu
Tel.: (06 36) 312-166/107 mellék

Eger, Kertész út 128.

JÓ SZAKMA – BIZTOS JÖVŐ!

Egri Dobó István 
Gimnázium

A 2014/2015-ös tanévben 
induló tagozataink:

4 évfolyamos szerkezetben:
 – általános tagozat
 – biológia tagozat
 – angol tagozat
5 évfolyamos szerkezetben:
 –  angol és német nyelvi előkészítő osztály (NYEK)
6 évfolyamos szerkezetben:
 – általános tantervű osztály

Felvételi időpontok:

2014. január 18. 1000 
központi írásbeli

2014. február 21. 800 
szóbeli (4–5 évfolyamos képzés)

2014. február 25–27. 1400 
szóbeli (6 évfolyamos képzés)

Elérhetőségeink:
Egri Dobó István Gimnázium
3300 Eger, Széchenyi u. 19. 

(06 36) 312 717
www.dobo-eger.sulinet.hu

Az Egri Kossuth Zsuzsanna 
Szakközépiskola, Szakiskola és 

Kollégium felvételt hirdet 
a 2014/2015 ös tanévben induló 

osztályaiba:

Kód Osztály Végzettség
11 Szakközépiskola  Érettségi (és kisegítő ápoló végzettség)
 (egészségügy ágazat) 
12 Szakközépiskola Érettségi (és személy és vagyonőr,
 (rendészet ágazat) segédfelügyelő végzettség)
13 Szakiskola  Szociális gondozó és ápoló OKJ-s végzettség

Érettségi után iskolánkban lehetőség van 1 év alatt OKJ Egészség-
ügyi asszisztens vagy OKJ Gyakorló ápoló, és még 1 év után OKJ 
Ápoló végzettség megszerzésére. A képzések alatt tanulmányi szer-
ződés köthető! A rendészeti ágazati szakmai érettségi végzettség 
birtokában sikeres felvételi vizsga esetén a rendőr tiszthelyettes 
szakképzés időtartama 1,5 év.

A szakiskolai képzés ösztöndíjjal támogatott!
Kollégiumi elhelyezés saját kollégiumunkban lányoknak és fi úknak 
egyaránt biztosított. Felvétel: az általános iskolai tanulmányi ered-
mények alapján. Jelentkezési határidő: 2014. február 14.

Várjuk a 10. évfolyamot végzettek jelentkezését is a kétéves, OKJ-s 
Szociális gondozó és ápoló osztályunkba, az érettségizettek jelent-
kezését az OKJ Egészségügyi asszisztens és az OKJ Gyakorló ápoló, 
OKJ Ápoló szakképző osztályainkba.
Az érettségi utáni szakképzési évfolyamokon felvételi vizsga nincs.

Felvételi információk az iskola honlapján: 
www.kossuthzsuzsa.hu,

és a (06 36) 515-020 telefonszámon.
Várjuk jelentkezésed!

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai 
Középiskola és Kollégium

3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2., 
Tel.: (06 36) 515-115, www.wignerkozepiskola.hu

A Wigner Középiskola a műszaki szakemberképzés bázisa, országosan elismert 
szakközépiskola, ahol a tanulók képességeiktől és szorgalmuktól függően ké-
szülhetnek a felsőoktatásban való továbbtanulásra vagy szakképesítések meg-
szerzésére. Hagyományainkra támaszkodva katonai orientációt is indítunk.

Beiskolázás a 2014/2015. tanévre
Az ágazatok:
 • gépészet ágazat
 • villamosipar-elektronika ágazat
 • informatika ágazat
Lehetséges tanulmányi területek az ágazatokon belül:
 • általános
 • testkultúra (katonai orientáció)
 • reál

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi 
Szakképző Iskola

3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.,
Tel.: (06 36) 515-115, www.kontawig.hu

Az intézmény a műszaki szakemberképzés bázisa, ahol a választott szakma sa-
játosságait világszínvonalú eszközparkon, sikerorientált szellemben sajátíthat-
ják el. A képzés során megszerezhető szakmák mindegyike hiányszakmának 
számít a megyében, ami biztosíték arra, hogy végzés után biztos az elhelyezke-
dés. A hiányszakmákban minden tanuló szakiskolai ösztöndíjat kaphat, amely-
nek mértéke 10 000 – 30 000 Ft lehet.
A szakképzés utolsó két évfolyamán, tanulószerződés alapján a pénzbeli jutta-
tás maximális mértéke havonta: a mindenkori minimálbér 23%-a.

Beiskolázás a 2014/2015. tanévre

• Gépi forgácsoló OKJ 34 521 03 
• Villanyszerelő OKJ 34 522 04

Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola 
és Gimnázium

Cím: 3304 Eger, Pásztorvölgy út 25.
Telefon/Fax: (06 36) 429-950
E-mail: pvi@pasztorvolgyi.hu
Web: www.pasztorvolgyi.hu

A 2014/2015. tanévben
– egy 5 évfolyamos, magyar–angol két tanítási nyelvű
– és egy 5 évfolyamos, angol nyelvi előkészítővel kezdődő
gimnáziumi osztályt indítunk.

Miért érdemes hozzánk jelentkezni?
–  Kitűnő tanárok készítenek fel az emelt szintű érettségire és felsőoktatásra, 

90%-os továbbtanulási aránnyal a legkülönfélébb felsőoktatási intézményekbe: 
műszaki, informatikai, közgazdasági, kereskedelmi, bölcsész, jogi, orvosi stb.

–  Az országos listán 5. helyet foglaljuk el a két tanítási nyelvű középiskolák 
között.

–  Két idegen nyelvet tanítunk öt éven keresztül, közép- vagy felsőfokú nyelv-
vizsga eredménnyel.

–  Nagy hangsúlyt helyezünk az informatika oktatására, ECDL-bizonyítvány 
szerzési lehetőséget biztosítunk.

–  Szép környezetű, családias hangulatú iskolánkban aktív diákélet zajlik: tábo-
rok, kirándulások, diáknap, diákújság.

–  Aktív kapcsolatban állunk számos (többek között angol, német, ír, spanyol 
és francia) partneriskolával, ahová évről-évre több tucat diákunk jut el cse-
reprogramok keretében.



Csillagszeműek …
  ... Egerben is!
Csillagszeműek …
  ... Egerben is!

Ke d ve s  A n y u k á k ,  Ap u k á k !
Januártól indul útjára a Prima Primissima és

M a g y a r  Ö r ö k s é g  d í j a s  b u d a p e s t i  

C s i l l agszeműek  Egr i  Tagozata .

Várjuk a néptáncot és népzenét kedvelő óvodások és 
kisiskolások jelentkezését 4 – 8 éves korig.  Érdeklődjenek a 
Forrás Szabadidőközpontban és keressenek minket 
a Facebookon Csillagszeműek Egri Tagozat néven!

A nyári nap hulló sugarai délután a legszebbek. 
Mintha valami forró aranydísz futna végig a földön. 
Fényétől éled a rét ezer virága. Így volt ez akkor is, 
mikor boldogan sütkérezett a réti pipitér. 

Egyszer csak egy vörös szemeslepke szállt szi-
romlevelére. 

– Jó napot! – mondta a lepke.
– Jó napot! – válaszolták a virágok. – Merre jár-

tál?
– Csak úgy röpködtem ide-oda, meglátogattam 

a szomszéd réten lakó barátaimat. Ott szebbek a 
virágok – jelentette ki a vörös szemeslepke, és át-
röppent a lyukas levelű orbáncfűre. 

– Az ottani virágok már szivárványt is láttak – tet-
te hozzá gőgösen, azzal továbbrepült.

– Szivárvány?! – súgtak össze a virágok.
– Most mit csodálkoztok? – szólalt meg a sárga 

gyűszűvirág.
– Szivárványt már én is láttam. Ha segítetek ne-

kem, lefesthetem és megmutathatjuk a kevély sze-
meslepkének.

A pitypang és a pettyegetett tüdőfű izgatottan 
közelebb hajoltak a sárga gyűszűvirághoz, és azon-
nal felajánlották segítségüket. A sárga gyűszűvirág 
kihúzta magát, felemelte fejét, és mint valami nagy 
tudós, halk nyugalommal ennyit mondott: 

– A szivárvány hét színből áll: vörös, narancssár-
ga, sárga, zöld, kék, sötétkék és ibolyakék színből. 
Kezdjük a vörössel!

És a pipacs vetkőzni kezdett, kölcsönadott szi-
romleveleiből az első színhez. 

– Aztán a narancssárga! – folytatta a gyűszűvi-
rág. Erre a vérehulló fecskefű azonnal átadott na-
rancsszínéből valamennyit. 

– És a sárga! A sárgát nehogy kifelejtsétek – züm-
mögte egy éppen arra szálló méhecske. 

Megdörzsölte lábait, de a lehulló sárga virágpor 
kevésnek bizonyult. Nagy szerencse, hogy a cit-
romlepke jókedvé ben volt és jobb oldali szárnyá-
ról adott sárga színt. 

Ez után a zöld következett. Ehhez a vadrezeda 
ajánlotta fel leveleit. Igaz, ami igaz. A rét legszebb 
zöldje az ő leveleit színezte. A katángkóró büszke 
volt, hogy világoskék virágai a szivárvány ötödik 
színét festhetik. 

– A hatodik a sötétkék! – kiáltotta a gyűszűvirág. 
– Pontosan olyan kék, mint a búzavirág. 

Már csak az utolsó, hetedik szín hiányzott, mikor a 
hajnalpírlepke intett a virágoknak, hogy elmegy és 
megkeresi a vörös szemeslepkét, és idehívja. lássa 
meg végre ő is, ezen a réten is van szivárvány. A 
kis gyűszűvirág a hetedik színt a zsályától kapta, hi-
szen a zsályának van ibolyakék színe. 

Végre elkészült a szivárvány. A virágok boldogan 
kiáltották: 

– Szép szivárványt festettünk! Szép szivárványt 
festettünk! 

Csak a rezgőfű mozdult idegesen, rezegtetve vé-
kony ágakon függő, finom füzérkéit.

– Itt a vihar! Jön a vihar! – kiáltozta, de nem fi-
gyelt rá senki, mert már megszokták tőle, hogy a 
legkisebb szellőre is rezegni kezdett. 

A hirtelen érkező, kavargó szél elhitette a virá-
gokkal, hogy a rezgőfű most igazat mondott. 

Vihar kerekedett, amolyan valódi nyári fergeteg. 
A hideg esőcseppek záporában a festett szivár-
vány színei összemosódtak, színes tócsává váltak. 

A hitelen jött zápor után hamarosan kisütött a 
nap. A sárga gyűszűvirág emelte fel levélszirmos 
fejét legelőször.

– Most mit mutatunk a vörös szemeslepkének? 
– kérdezte elcsukló hangon.

Ekkor a bíborszínű csüngőlepke felkiáltott: 
– Nézzétek! 
A virágok egyszerre emelték fejüket magasba. 

Esőcseppektől könnyes szemükben felfénylett a 
rét fölött átfeszülő szivárvány.

Azóta bármerre jár a vörös szemeslepke, minde-
nütt elmeséli ezt a történetet.

Anga Mária

A vörös szemeslepke  
és a rét virágai ANTAl ANETT

Félszáz gyerek jött el az első napra is azon 
a hideg és havas decemberi hétvégén. A ki-
csik jöttek, meséltek, ajándékokkal mentek, 
a szűri – mert az is volt – ült és hallgatott, 
majd értékelt és helyezéseket osztott. És így 
megy ez azóta is minden évben, decem-
berben. 2013-ban már az ötödik mesena-
pot tartottuk, ahogy írtuk is. Óvodások, 
alsó és felső tagozatos gyerekek várták ki 
türelmesen sorukat a moziteremben, ahol 
valóban egy csudafa alatt mesélhettek. Volt 
itt aztán minden. Az erdő állatainak soka-
sága, a nyuszi, a medve, a kutya története. 
Hallottunk egy félős kisfiúról, a komédiás 
kis disznóról, a kis csacsiról, aki végül haza-
tért a nagy csacsival, de megtudhattuk azt 
is miért ne ugráljunk bogárra. A mesék fe-
lét Gárdonyi Géza írta. Nem véletlenül vá-
lasztották ezeket a történeteket a gyerekek. 
Mi is a Gárdonyi-évhez szerettünk volna 
csatlakozni. Zsűrink is volt, aki majd ötven 
gyerek meséjét hallgatta meg és értékelte. 
Egy könyvtáros (Bálintné Fadgyas Eszter), 

V. Csudafa Mesenap
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy csudanap. Egy nap, amikor csillogó szemű, izgatott apróságok és nagyob-
bacskák mesét mondanak. Szinte egész nap. Ennek a napnak az ötlete épp öt esztendeje, 2009-ben született meg elő-
ször. A Csudafa címet kapta Benedek Elek meséje után, szabadon.

egy műsorvezető (Harsányi Judit), egy 
színművész (Fehér István) és a mesenap 
állandó zsűrielnöke, Anga Mária óvodape-
dagógus és meseíró. Ezúton is köszönjük a 
gyerekek csudaszép meséit, a szülők és ta-

nárok csudamunkáját, a zsűri csudafigyel-
mét, a támogatók csudasegítségét, a szerve-
zők csudalelkességét. Ha így megy tovább, 
2014-ben jön a hatodik Csudafa Mesenap! 
Aki nem hiszi, járjon utána…

A mesenap nyertesei…

…az ovisok között: 
Matiz-rohlicsek Zalán

…az alsósok között: 
lezsák Benjámin

…a felsősök között: 
Bíró Máté Bence
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Divat – Lélek

Holnaptól másképp lesz…
… vagy mégsem? Mi értelme van bármit is megfogadni, ha úgysem tartom be? Miért okozok magamnak csalódást évről-évre? 
Megfogadom, de nem kezdek el jobban rendszerezni, megfogadom, de nem járok el többet sportolni, megfogadom, de nem 
szokom le a cigiről (bár én nem is dohányzom)… és a többi, és a többi. Mi változik meg januárban, ami miatt nekem, vagy bárki-
nek fogadalmat kellene tennie? Ez is egy buta szokás, ami beleivódott az életünkbe. Eddig bármit megfogadtam január elsején, 
az nem vált be. Persze működött egy darabig, mintha valami misztériumot csatoltam volna január elsejéhez, ami nem engedte be 
nem tartani az elhatározásomat. Kábé egy hónapig. Utána jöttek a kifogások, az „időhiány”, a „fáradtság”, a „más dolgom van” szöveg. 
Mindegy, csak legyen valami, amire foghatom, hogy miért nem csinálom. Azért előrelátó voltam, soha nem osztottam meg senki-
vel a fogadalmaimat. Nehogy más számon kérje rajtam, amit én magamban – ha akarok – elsunnyoghatok. 

ANTAl ANETT

Az embert nagyrészt az elvárások teszik 
stresszessé. Helyt kell állni a munkában, 
a családban, a női vagy férfi szerepek-
ben. De megfelelni önmagamnak – talán 
az a legnehezebb. Először is tisztáznunk 
kell magunkban, miért és milyen elvárá-
soknak akarunk eleget tenni. Miért jó ez 
nekünk, miért lesz hasznos az életünk-
ben. Ha csak bánt, leépít, csalódást okoz 
saját magunkban, akkor más irányt kell 
vennünk. Más célokat kell megfogalmaz-
nunk. Emlékszem, amikor gimibe jártam, 
nagyon bántott, hogy rossz voltam matek-
ból. Féltem az óráktól, már akkor görcsbe 
rándult a gyomrom, amikor az órarend-
ben megláttam, hogy ez következik. Hiá-
ba, nem volt hozzá érzékem. Akkor persze 
nagyon cikinek tartottam, ma már más-
képp gondolom. Tudomásul vettem. Ak-
kor kezdtem elfogadni, amikor egy újabb 
elégséges matekdolgozat után az iskola 
folyosóján ültem, sírva. Emlékszem arra, 
ahogy fogtam a kezemben a dolgozatot és 
csak pityeregtem. Az osztályfőnököm lé-
pett oda hozzám és azt mondta: „Fogadd 
el, hogy ez nem megy! Ne akarj minden-
ből tökéletes lenni, olyan ember nincs, 
vagy csak nagyon kevés van a Földön, aki 
képes az élet minden területén tökéleteset 
alkotni! Találd meg azt a területet, amiből 
a legjobb vagy és abban teljesedj ki, annak 
a sikereit élvezd, és abban törekedj a töké-
letességre! A többit csak túl kell élni.”

Az irodalom mindig jól ment, nagyon 
szerettem. Verseket, regényeket, novellá-
kat olvastam, imádtam és még ma is imá-
dom József Attila költészetét. Kiselőadá-
sokat tartottam, dicséretesre vizsgáztam. 
Ez volt az én területem. Ebben tudtam 
kiteljesedni. Amint erre rájöttem, furcsa 
módon elmúlt a görcsösség belőlem. Már 
nem féltem a matektól, csak túléltem. És 
meglepő módon, ahogy elengedtem ezt a 
félelmet, egy kicsit talán jobban mentek a 
reáltárgyak is. 

Valahogy talán így kellene ezt csinál-
nunk az életünkben is. Megtalálni azokat 
a területeket, amelyekben a legjobbak 
lehetünk és törekedni arra, hogy tényleg 
azok legyünk, hogy legyenek céljaink. 
Mindennek és mindenkinek lehetetlen 
megfelelni. Nem is ez a feladatunk. Egy 
életünk van, és azt lehetőleg próbáljuk 
boldogan, az általunk, vagy mások által 
felaggatott láncokat lerázva, szabadon 
élni. Ha fizikailag vagy lélekben is magun-
kért dolgozunk, abból mások is csak nyer-
hetnek. Hiszen ahogy mi fejlődünk, úgy 
fejlődik körülöttünk a világ, a körülöttünk 
lévő emberek. Tisztában kell lennünk a 
saját határainkkal, ki kell tudnunk állni 
önmagunkért, de meg kell próbálnunk 
nem mindig önzőnek lenni.

Ha pedig a divattal kapcsoljuk össze a 
gondolatot… aggódva figyelem, ahogy ti-
zenkét-tizenhárom éves lányok fogyókú-
rázni kezdenek. Mint ahogy azt is, amikor 
valaki nem tudja elfogadni önmagát, azt a 
testet, amibe született. Persze nem mon-
dom, hogy legyintsünk egyet, fogadjuk el 
a külsőnket olyannak, amilyen, és dőljünk 
hátra a fotelben, mert ezzel már akkor 
nincs dolgunk, egy gond kipipálva. Csak 
azt mondom, hogy az egészséges kerete-
ket kell megtalálni. Abból kell kihozni a 
legjobbat, amit kaptunk. Nem születtünk 
szépségkirálynőnek? Nincsenek 90–60–
90-es méreteink? Na és? Kit érdekel. Én 
én vagyok. Csak egy van belőlem az egész 
világon. Ha szeretjük magunkat és megta-
nuljuk szeretni a testünket, és teszünk is 
azért, hogy még jobban érezzük magun-
kat a bőrünkben, akkor nincs szükségünk 
fogadalmakra. A kitartás mindig meghoz-
za az eredményt. De ha feladjuk az első 
akadálynál és a csodára várunk, akkor 
nem szeretjük magunkat igazán. 

Kíváncsiságból rá ke res tem a 
„szépség” definíciójára: „A szép-
ség olyan jellemzője a személyek-
nek, tárgyaknak vagy elképzeléseknek, 
amely miatt a puszta megfigyelés során 

örömöt tapasztalhatunk. A szépség az esz-
tétika, szociológia, szociálpszichológia és 
a kultúra részét képezi. Az »ideális szép-
séget« megcsodálják, hiszen olyan tulaj-
donságokat hordoz, amelyet egy bizonyos 
kultúrában a szépséggel vagy tökéletesség-
gel azonosítanak. A »szépség« tapasztalása 
gyakran ahhoz vezet, hogy következtetés-
ként levonjuk, hogy a megfigyelt alany har-
móniában, egyensúlyban él a természettel, 
amely miatt vonzalmat érzünk, és érzelmi 
jólétet tapasztalunk.”

Talán az utolsó mondatban van a kulcs. 
„Harmóniában él a természettel”. Én még 
hozzá tenném: „és önmagával”. A szép 
ember sugárzik. Nem attól szép, hogy a 
legkisebb méretű ruhákat hordja, hogy a 
haja szőke és nem barna, vagy éppen rö-
vid vagy hosszú. A szép boldog, kiegyen-
súlyozott. Tudom, hogy aggódsz a kará-
csonyi vacsorák és 
édességek elfo-
gyasztott meny-
nyisége miatt, 
de mondta már 
valaki, hogy 
azért nem vagy 
szép, mert jó-
ízűen ettél? Ezek 
után döntsd el Te, 
hogy szükséged 
van-e újévi foga-
dalmakra…

Újévi fogadalom és változás

Miért nem sikerül betartani 
újévi fogadalmakat?
Először is fontos lenne an-
nak a ténynek a tudatosítása, 
hogy egészségünk és jólétünk 
megőrzéséért és fejlődéséért 
elsősorban mi tehetünk lépé-
seket. Igaz, hogy számos dolog 
nehezítheti a hétköznapok so-

rán ennek elérését, mint pl.: a munkanélküliség, különböző kör-
nyezeti ártalmak, vagy a túlzott stressz. Ezek ellenére leginkább 
mégis csak mi vagyunk azok, akik változtathatunk, jobbá tehet-
jük életünket. Aki ezt nem veszi figyelembe, és mindig csak a kör-
nyezettől várja élete jobbra fordulását, az valószínűleg kevesebb 
sikerrel fog járni, mint az, aki elhiszi, hogy saját döntéseivel maga 
is hatással lehet élete alakulására. Ugyanez érvényes az újévi fo-
gadalomtételekre is. Ha csupán az újév eljövetelétől várjuk azt, 
hogy majd minden megváltozik, de egyébként mi nem teszünk 
erőfeszítéseket a változás érdekében, akkor lehet, hogy az egész 
csak egy fellángolás marad.

Mi kell ahhoz, hogy sikeres le-
gyen a változás?
Első lépésként legyünk őszinték 
magunkhoz, és tisztázzunk, hogy 
miért is szeretnénk változtatni. 
Sokan, akik megpróbálnak megsza-
badulni valamilyen káros szenve-
délyüktől, az első kudarc után azt 
mondják, hogy nem volt elég aka-
raterejük. Ez a leggyakoribb hárítás, 
amivel találkozni lehet. Akaraterő 
ugyanis mindenkiben van, csak 
nem mindegy, hogy mire irányul. 
Gondoljunk bele, hogy akinek valamilyen függősége van, szinte bár-
mit megtenne, hogy hiányérzetét csillapítsa. A valódi fejlődéshez 
fontos tudnunk, hogy mi az igazi motivációnk. Csak a környezetünk 
szeretné, ha megváltoznánk, vagy mi is tényleg ezt akarjuk? 
A másik lényeges lépés, hogy felkészítsük magunkat a változás-
ra, legyen szó akár a dohányzás abbahagyásáról, vagy egy másik 
káros szenvedély felszámolásáról. Hasonló lehet a helyzet egy új 
tevékenység elkezdésével is (pl. konditerem, sportolás). Ha már 
megvan bennünk az elhatározás, akkor azzal növelhetjük a siker 
esélyét, ha megfelelő módon előkészítjük az új helyzetet, hogy azt 
később fenn is tudjuk tartani.

Hogyan készüljünk fel a változásra?
Ha már kitűztük a változás napját, akkor különböző technikákat 
alkalmazhatunk a siker érdekében.

Ilyen lehet a probléma sajátossá-
gairól és a változás lehetőségeiről 
való tájékozódás, információgyűjtés. 
Számos szakkönyv és weboldal ér-
hető el, ahol hiteles információkkal 
gazdagodhatunk a témát illetően.

Attól, hogy a legtöbbet mi magunk 
tehetjük egészségünkért, ez még 
nem jelenti azt, hogy egyedül kell 
megbirkóznunk minden nehéz-
séggel. A társas támasz szerepe 
kiemelkedő helyen van a változás folyamatában. Ha elhatároztuk, 
hogy valamit ezen túl máshogy csinálunk, avassunk be ebbe né-
hány közeli barátot és családtagot is. Mondjuk el nekik, hogy mit 
tervezünk, és miért szeretnénk változtatni. Kérjük meg őket, hogy 
támogassanak minket, és hívják fel figyelmünket eredeti célkitű-
zésünkre, ha esetleg elbizonytalanodnánk.
A társas támogatás másik kiváló eszköze lehet egy önsegítő cso-
port felkeresése. Itt a hasonló élethelyzetben lévő emberek nyúj-
tanak segítséget egymásnak. Ez a módszer nagyon hatékonynak 
bizonyult az utóbbi években. Ha úgy érezzük, hogy támogatásra 
van szükségünk, akkor célszerű szakember segítségét is igénybe 
venni. Egerben több intézmény is működik, ahol ingyenesen és 
az anonimitás biztosítása mellett lehet a probléma jellegétől füg-
gően segítséget kérni. A Caritas Hungarica Eger Alapítvány és a 
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat munkatársai az új eszten-
dőben is várják az érintetteket és hozzátartozóikat. Itt elsősorban 
az alkohol-, kábítószer-, szerencsejátékproblémákkal küzdőket, 
valamint a dohányzási szokásaikon változtatni akarókat várják a 
szakemberek. Tóth Róbert

Elérhetőségek és hasznos információk:

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
Időpont egyeztetés: (06 36) 518-328, (06 30) 692-5785
e-mail: egerrev@gmail.com caritas.egeszseg@gmail.com

Önsegítő csoportok (Ülések helyszíne: 3300 Eger, Kolozsvári út 49)
AA (Anonim Alkoholisták): minden vasárnap 10:00
GA (Anonim Szerencsejátékosok): minden vasárnap 11:30
AL-ANON (alkoholisták hozzátartozói csoportja): minden hétfőn: 
17:00

Hasznos linkek:
www.egerrev.hu 
www.anonimalkoholistak.hu
www.leteszemacigit.hu

Hazánkban is elterjedtnek számít az a szokás, miszerint az Újév közeledtével fogadalmakat teszünk. A listák élén leggyak-
rabban olyanok szerepelnek, mint a dohányzás, vagy a túlzásba vitt alkoholfogyasztás abbahagyása, a súlyfeleslegtől való 
megszabadulás vagy áttérés az egészséges életmódra. Vannak néhányan, akiknek sikerül betartani fogadalmukat, de az 
emberek többsége egy rövid idő után visszatér a régi kerékvágásba, és nem tart ki elhatározása mellett.
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Borszalon
A XIII. Borszalonba huszonöt borász hozta el három-három 
borát. Az idei rendezvény az 1552-es évet idézte, török és ma-
gyar vitéznek, háremhölgynek öltözött vendégek kóstolgat-
ták a borokat. A legjobb bor Tóth Ferenc 2007-es Legendája, 
a legjobb pincészet a Szent Andrea lett a Debreceni Borozó 
magazin szerint. Évek óta a Borszalonban adják át ezeket az 
elismeréseket. A megnyitón dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési 
képviselő arra hívta fel a figyelmet: jó lenne, ha márciusig, a 
lengyel köztársasági elnök egri látogatásáig elkészülne egy 
olyan nívós kiadvány, amely az egri borvidéket mutatja be. 

Borszentelés 
Átlagos mennyiség, kiváló minőség

315 és fél ezer mázsa védett eredetű szőlő termett 2013-ban az egri borvidéken – ezt Pál Sándor, az Egri Borvidék Hegykö-
zségi Tanácsának elnöke hirdette ki a borszentelés után. A hideg, csapadékos tavasz után néhol a nyári jégverés is gondot 
okozott, aztán a Jóisten mellénk állt – fogalmazott az elnök. A szakemberek szerint átlagos mennyiségű, de kiváló minőségű 
szőlőt szüretelhettek a termelők ősszel.

KESZTHElyI VAlÉrIA

– Amikor fogytán volt a bor, Jézus a 
vizet borrá változtatta, mert azt akarta, 
hogy az ünnep teljes legyen, azt akar-
ta, hogy az életünk is teljes legyen – ezt 
Palánki Ferenc püspök mondta szentbe-
szédében a Szent János napi borszentelé-
sen. A püspök arra hívta fel a figyelmet: 
ne a világot akarjuk megváltoztatni, ha-
nem magunkat, és akkor meg fog változ-
ni körülöttünk a világ. Ha jobbá válunk, 
jobb lesz a világ, a város, az egyházme-
gye. A szentmise végén áldást kért a bor-
ra, Szent János közbenjárásával áldást és 
oltalmat azokra, akik a megszentelt bo-
rokból isznak. 

– Miként Szent Jánosnak nem ártott 
meg a neki adott mérgezett ital, ugyan-
úgy mindazok, akik Szent János tiszte-
letére ebből isznak, az ő érdemeiért ma-
radjanak mentesek minden mérgező és 
ártó hatástól.

A szentmise után a borrendek, a bor-
vidék hegyközségei, a termelők és a fer-
tálymesterek átvonultak a Líceumba, 
ahol Pál Sándor, az Egri Borvidék Hegy-
községi Tanácsának elnöke kihirdette a 
2013-ban termett védett eredetű szőlő-
termés mennyiségét. Az egri borvidéken 
több mint 315 és fél ezer mázsa szőlőt 
szüreteltek, az átlag 64 és fél mázsa hek-
táronként. Kétszer annyi kék szőlő ter-
mett, mint fehér. A hideg csapadékos 
tavasz után néhol még a nyári jégverés is 
gondot okozott, aztán a Jóisten mellénk 

állt – fogalmazott az elnök, és átlagos 
mennyiségű, de kiváló minőségű szőlőt 
szüreteltek a termelők.

91 és fél ezer hektoliter bort minősítet-
tek idén, ebből 58 ezer hektoliter bikavér, 
2373 hektoliter Egri Csillag volt – jelen-
tette be Patai István, az Egri Borvidék 
Borminősítő Bizottságának elnöke. Ok-
levéllel ismerték el két borminősítő, dr. 
Lékó László és Tarsoly József munkáját. 
A hegybíró szerint az idei termés jó, ko-

molyabb, magas minőségű borok készül-
hettek belőle.

Átadták az Eger Szőlő- és Borkultú-
rájáért érmet. Az elismerést Bíró József 
kapta, az indoklás szerint sokat tett a 
turizmusért, a gasztronómiáért, a szőlő- 
és borkultúráért. Ő volt az egyik szülő-
atyja a Bikavérünnepnek is. Bíró József 
azt mondta: Eger, az egri bor sokkal na-
gyobb sikerre lenne képes, csak összefo-
gásra van szükség.

2014-ben is várjuk régi és új vendégeinket a Tábornok-Házban működő 
Nemzeti Kávéház-Étterembe a már jól ismert Menügyűjtő-akciónkkal!

Szolgáltatásaink:
• Villás reggeli 10.00 óráig,
• Naponta 4-féle finom, kiadós, ám olcsó menü 11.30-tól,
• A’ la Carte étlap 12.00 órától,
•  A klasszikus magyar konyha ételei mellett Gárdonyi Géza kedvenc fogásait is 

megkóstolhatja,
• Minden hétköznap 14.00 órától délutáni menü,
• Naponta friss „szentlőrinces” sütemények,
•  Egybenyitható rendezvénytermek 

(Egri Csillag-terem: 50 fős, Egri Bikavér-terem: 100 fős),
•  Osztálytalálkozók, érettségi bankettek, ballagások, konferenciák, egyéb vállalati 

és családi rendezvények lebonyolítása,
•  Vállaljuk családi és vállalati rendezvények teljeskörű étel-ital kiszolgálását 

házon kívül akár 1500 főig,
• Hidegtálak igény szerint.

Téli nyitva tartás: 
Hétfő–Csütörtök: 8.00–20.00, 
Péntek–Szombat: 8.00–22.00, 

Vasárnap: 8.00–15.00
Érdeklődjön egyéb ajánlatainkról is 

a 36/ 510-270-es telefonszámon, 
illetve az info@tabornokhaz.hu 

e-mail címen!
www.tabornokhaz.hu

Zsálya Bisztró
A Zsálya Bisztró téli programkínálata

Január 15. Törzsasztal Mészöly Gézával
Minden amit a fociról tudni akarsz! Az esten a borokat az Ostoros-Novaj Bor Zrt. 
ajánlásával fogyaszthatják kedves Vendégeink!

Január 28. Törzsasztal Rákóczi Ferivel
A nagy sikerű Morning Show ismert műsorvezetője látogat el hozzánk. Hogy mit 
tartogat az estre? Pesti pletykák, hírek, humor és miegymás! Tőle megtudhatjuk, 
hogy mi a menő a „Nagyfaluban”!

Február 5.
Birtokba veszi a balatonszemesi Kistücsök a Zsálya konyháját!

Február 14.
Valentin Napi Est

Február 21.
Fakanalat ragad a debreceni IKON étterem a Zsályában!

Asztalfoglalás és bővebb információ:  Hotel Aqua Eger & Zsálya Bisztró • 
 Eger, Maklári út . • (+ )   • info@hotelaqua-eger.hu

www.hotelaqua-eger.hu • Lájkolj a Facebookon is: www.facebook.com/zsalyabisztro
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Faller Etelka
diplomás parapszichológus

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

szakrendelő • állateledel • állatpatika
eger, szövetkezet u. 4. tel: 36-312-460

www.allatkorhazeger.hu
nyitva tartások:

Szakrendelő: 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

Kutyaválasztás 

10–15 évre választunk! 
Ha úgy döntünk, hogy egy négylábúval gyarapítjuk családunkat, több választási lehetőség áll előttünk. Először is el 
kell döntenünk fajtatiszta vagy keverék, kis- vagy nagy testű, szuka, vagy kan, kölyök vagy felnőtt kutyát szeretnénk-e. 

Ha keverékkutya mellett tesszük le voksun-
kat, akkor érdemes a helyi menhelyeket, 
állatvédő egyesületeket felkeresni, és tőlük 
segítséget kérni, hiszen ezeknél a szerve-
zeteknél több száz állat várja sorsa jobbra 
fordulását. Az állatvédők segítenek habitu-
sunknak megfelelő ebet választani. 

Ha fajtatiszta kutyát szeretnénk, szintén 
felkereshetjük a menhelyeket, állatvédő 
szervezeteket, fajtamentőket, hiszen ma-
napság egyre több pedigrés kutya kerül 
utcára. Ha nem ezt a megoldást választjuk, 
akkor arra mindig figyeljünk, hogy soha ne 
olcsó kutyát vegyünk egy szaporítótól, ha-
nem vásároljunk tenyésztőtől. 

Sok emberben sajnos a mai napig ködös 
a tenyésztő fogalma, de sajnos tenyésztő 
és tenyésztő között is órá-
si különbségek lehetnek. 
A legfontosabb, hogy ha 
tudjuk, milyen fajta kutyát 
szeretnénk, ne ragadjunk 
le az első tenyésztőnél, 
hanem vegyük fel a kap-
csolatot többel, és közülük 
válasszuk ki  a  számunkra 
legmegfelelőbbet. 

Kerüljük azokat a he-
lyeket, ahol sok és min-
denféle korú „fajtatiszta” 
kölyök és több felnőtt 
kutya található, továbbá 
azokat is, ahol folyamato-
san kaphatók kutyakölykök olcsón, akár 
törzskönyv nélkül. Nagy valószínűséggel 
szaporítóval állunk szemben, aki első-
sorban megélhetési célból, felelőtlenül 
„tenyészti” a kutyákat. Nagy esély van 
arra, hogy beltenyésztett, beteg kutyát 
veszünk, és a gyógykezelése a későbbiek-
ben jóval többe kerül, mint amit „meg-
spórolunk” a vásárláskor. 

A jó tenyésztő csakis és kizárólag törzs-
könyvezett kutyákkal tenyészt. A törzs-
könyv a kutya személyi igazolványa, mely 
egyrészt garancia a fajtatisztaságra, más-
részt nyomon követhető a kutya szárma-
zása. A tenyésztő gondosan készül minden 
alomra. Ez magába foglalja a megfelelő 
szülőpár kiválasztását, a kiskutyák szocia-
lizációját, jó minőségű táppal való etetését, 
féregtelenítését, oltását. 

Tradicionális thai masszázs Egerben
Szakképzett thaiföldi masszőrökkel!

Eger első thai masszázsszalonja 2012 augusztusában nyitott meg, hogy még sokszínűbbé varázsolja gyönyörű városunk 
életét. Képzeljen el egy helyet, ahol elfelejtheti a túlhajszolt hétköznapokat, ahol rátalálhat a belső harmóniára, a békes-
ség, pozitív energia és kikapcsolódás világára. A belváros szívében talál egy kis szigetet, amely mindezt nyújtja Önnek.

A thai masszázsszalon biztosítja azt 
a helyet, ahol a rohanó világban meg-
pihenhetünk, ellazulhatunk akár egy 
órácskára is, ahol megnyugtatnak, fel-
üdítenek, figyelnek panaszainkra, eny-
hítik fájdalmunkat és fáradtságunkat.

A masszázs a legkellemesebb mód-
szer a betegségek megelőzésére és gyó-
gyítására, az egészség megőrzésére. Az 
érintés gyógyító erejét évezredek óta 
sikerrel alkalmazzák a feszültségek, 
stressz oldására, különböző betegségek 
gyógyítására, a test és a lélek minden-
napos terhek alól történő felszabadítá-
sára.

A thai masszázs serkenti a véráram-
lást a szervezetben, csökkenti, illetve 
megszünteti a szervezetben felhalmo-
zódott méreganyagok okozta fájdalma-
kat és betegségeket. Fokozza a test ru-

galmasságát, enyhíti az izom- és ízületi 
fájdalmakat, egyensúlyt teremt a test 
energetikai rendszerében. Pihentető és 
energetizáló hatású.

A terapeuta az ujjait, a kezét, a térdeit 
és a lábait egyaránt használja. A testsú-
lyát is igénybe veszi, hogy a nyomáshoz 
szükséges megfelelő erőt kifejtse. Egy 
képzett thai masszőr több száz fogást 
ismer és alkalmaz, beleértve a jógából 
ismert nyújtásokat is. A terapeuta sze-
mélyre szabottan választja ki és alkal-
mazza ezeket a technikákat.

Külső szemlélő számára a thai masz-
százskezelés megerőltetőnek és fájdal-
masnak tűnhet. A valóság azonban az, 
hogy ha a fogásokat helyesen végzik, a 
páciens sem a kezelés alatt, sem utána 
nem érez fájdalmat. Ehhez nyugodt, 
ellazult állapot szükséges, a terapeuta 
részéről pedig nagy körültekintést igé-
nyel. 

A thai masszázs alkalmazásához 
nagy gyakorlatra van szükség, hiszen a 
nyomáspontok ismerete mellett az op-
timális nyomóerőt is meg kell találni. 
A megfelelő pszichés hatások elérése 
érdekében a masszázst általában nyug-
tató halk zene kíséri. A kezelést végző 
masszőrnek és a páciensnek nyugodt, 
ellazult állapotban egymásra kell han-
golódniuk. A masszázsnak egyszerre 
relaxációs és energetizáló hatása is van. 
A kezelés során a páciens általában ké-
nyelmes ruhában van, masszázsolajat 
nem használnak. 

A thai masszázs egy időigényes terá-
piás forma, a kezelés akár 2-3 órán át is 
tarthat.

Kinek ajánlott?
– ülőmunkát végzőknek
–  mozgásszegény életmódot folyta-

tóknak
–  reumatikus és ízületi panaszok ese-

tén
– stresszes életmód esetén
– alvásproblémák esetén
– sportolóknak
– nehéz fizikai munkát végzőknek
–  valamint bárkinek általános meg-

előző, közérzetjavító kezelésként

Egerben a Törvényház utca 19. szám 
alatt várja a vendégeket a thai masszázsz-
szalon, profi thaiföldi masszőrökkel, a hét 
minden napján 10–20 óra között. Bejelent-
kezés a (06 20) 478 2011-es telefonszámon.

www.thAImAsszAzseger.hu 
Szakképzett thaiföldi masszőrök,  kellemes 

környezet!

Kutyaválasztás

10–15 évre választunk! 
Ha úgy döntünk, hogy egy négylábúval gyarapítjuk családunkat, több választási lehetőség áll előttünk. Először is el kell 
döntenünk, fajtatiszta vagy keverék, kis- vagy nagytestű, szuka vagy kan, kölyök vagy felnőtt kutyát szeretnénk-e. 

A Nagyszorosi Vadász Kennelben de-
cemberben érkezett meg az első alom, 
születésüket több éves tervező munka 
előzte meg. – Kennelünk alapító tagja, 
Bereki Pántlika „Manka” 4 évvel ezelőtt 
került hozzám, a Bereki kennelből. A faj-
ta – magyar vizsla – nem volt kérdés szá-
momra, viszont már akkor felkerestem a 
hazai tenyésztőket, és így találtam meg a 
számomra megfelelő kutyát.Manka kiállí-
tásokon elért eredményei és vadászati tel-
jesítményei után 2013-ban eldöntöttem, 
itt az idő az első alomra. A kölykök apjá-
nak kiválasztásánál elsődleges szempont 
volt, hogy hordozza a kan a magyar vizsla 
minden külső és belső tulajdonságát: jó 
küllemű és jó munkakutya legyen. Ezért 

esett a választás Csővárberki Újoncra. Az 
első „A” betűs almunkban 10 pici vizsla 
született. Már túl vannak az első féregte-
lenítésen, elkezdtük a szocializációjukat, 
megcsináltuk az első kölyöktesztet is. Fon-
tosnak tartom, hogy csakis szerződéssel 
és jó helyre adjak el kiskutyát, ahol a fajta 
igényeinek megfelelően fogják tartani. A 
leendő gazdikkal már most is folyamatos 
a kapcsolattartás, ahogy nekem is az volt 
a tenyésztőmmel és az lesz a jövőben is – 
vallja Kovács Melinda tulajdonos.

Kutyaválasztásnál – legyen az menhely-
ről befogadott, talált, vagy tenyésztőtől 
vásárolt – mindig tartsuk szem előtt, hogy, 
mint minden kapcsolat, a négylábú jöven-
dőbelinkkel való kapcsolatunk is három fő 
tényezőre építkezhet: a kölcsönös bizalom-
ra, tiszteletre és megértésre. 
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Dr. DANKA KlÁrA

Talán sokaknál rutinná is vált már – kö-
szönhetően az elmúlt évek információ-
áramlásának –, de mindenképpen elterjedt 
Egerben is az újrahasznosítás, a szelektív 
gyűjtés, az alacsony fogyasztású háztartá-
si gépek beszerzése. Este áramtalanítjuk 
a DVD-lejátszót, a tévét, számítógépet, 
továbbá a mindenféle töltőket, amelyek a 
konnektorba dugva önállóan is fogyaszta-
nak.

A víz, az áram, a gáz, a fűtés rezsijét nem-
csak az állami intézkedések csökkenthetik, 
de mi is, ha lekapcsoljuk, kikapcsoljuk, ami 
épp nem szükséges. A zuhanyzórózsa szű-
kíthető. A vízköves csapokat karbantartjuk. 
Folyóvízzel csak öblögetünk, a mosogatást 
dézsában végezzük. Gyűjtjük az esővizet. 
Nem gond, hogy a család 1 kád vízben für-
dik az eddigi 4 tele kád helyett. Ez a jó szo-
kás heti viszonylatban is áldásosan jelentke-
zik a számlákon is. 

 Használt tárgyainkat feltesszük a free-
cycle-levelezőlistára, másoknak hasznos 
lehet, ami nálunk már csak a port vagy a 
helyet fogja.

A házi mosószereket is kipróbálhatjuk, 
például az ecetet, a szódabikarbónát, a mo-
sószódát és más környezetkímélő szereket. 

Már nem használunk tonnaszám nejlon- és 
egyéb műanyag szatyrokat, helyette vászon-
táskában, vesszőkosárban visszük a helyi pi-
acon vásárolt helyi termékeket. Támogatjuk, 
ismerjük a hazai zöldségeket, gyümölcsö-
ket. Idényjellgű termékeket fogyasztunk. 
Kevesebb húst, több zöldet. Zsíros-cukros 
reggelik helyett zöldséges, gyümölcsös om-
lettet, müzliket, zöld teákat, joghurtot, ke-
fírt fogyasztunk.

Ha fentieket betartjuk, talán már nincs is 
szükségünk újabb fogadalmakra? Ezt csak 
hisszük, mert a lehetőségek tárháza végte-
len. Vegyük például alapul az ökolábnyo-
munk méretét. Ökológiai lábnyomunk az 
étkezési, közlekedési, beszerzési-vásárlási, 
hulladékhasznosítási, energiafogyasztási 
szokásaink változtatásának következtében 
jelentősen csökkent.

Magyarország energiaellátása közel 95%-
ban hagyományos energiahordozókra épül.  
Ezekkel az energiahordozókkal döntően 
nem rendelkezünk, és azokat is csak szűkre 
szabott csatornákon keresztül tudjuk besze-
rezni. A fosszilis energiahordozók aránya 
a kiugró szén-dioxid-kibocsátással járul 
hozzá a klímaváltozáshoz. Éves energia-
felhasználásunk több mint egyharmada a 
háztartásokhoz kötődik. Hogyan takaríthat 
meg egy háztartás éves szinten több tízezer 

forintot az energia-
számlán? Hogyan 
alkalmazhatjuk ott-
honunkban a meg-
újuló erőforrásokat? 
Hogyan növelhetjük 
ingatlanunk értékét 
az energiatanúsít-
vánnyal? Mind-
mind olyan kérdés, amellyel egy háztartás 
az egyre növekvő energiaárak mellett nap-
ról-napra szembesül. A megújuló energia-
források és az energiahatékonyság képezik 
a jövő energetikai alapját. Annak érdeké-
ben, hogy a döntéshozók érintett köre és a 
társadalom minél hamarabb felismerje az 
alternatív, környezetbarát energiaforrások 
hasznát, az Energiaklub segíti városunkat a 
helyi civilekkel együttműködve a megújuló 
energiaforrások takarékos beszerzésében, 
ismertetésében.

Az ökolábnyomról néhány adat: USA: 
9,7 ha/fő; India: 0,7 ha/fő; Kína: 1,7 ha/fő; 
Magyarország: 3,7 ha/fő; a világ átlaga 2,2 
ha/fő. Az ökológiai lábnyomunk kiszámí-
tásával leegyszerűsítve azt határozzuk meg, 
hogy mennyire terheljük bolygónkat. 

Aki kíváncsi, saját ökológiai lábnyomá-
nak nagyságát is kiszámíthatja ezen az ol-
dalon: www.kothalo.hu/labnyom.

Ökolábnyom
Túlvagyunk az újévi fogadalmakon. Szomorúan konstatáljuk: már az első napokban nem tartunk be néhányat közülük, pél-
dául a cigi letétele, súlyfelesleg csökkentése a bevitt kalóriák drasztikus ellenőrzésével stb. Vagy a napi, rendszeres mozgás 
beütemezése: séta, úszás vagy akár keleti, meditációval egybekötött tajcsi, csi kung avagy jóga és meridián torna. És a zöld 
ígéretek – magunknak, amellyel környezettudatosságunkat minden ember létét segítjük.

Országos elismerés a végzett munkáért

65 éves az egri horgászegyesület
A II. világháború után 1948-ban huszonkét lelkes horgász újra életre hívta az egyesületet. Irodájuk 
sem volt. Az első elnök Cserhalmi István, titkára Aba László, gazdasági vezetője pedig Feili István volt, 
aki a lakásán fogadta a jegyváltókat.

Gyűléseiket gimnáziumokban, a tiszti klubban, illetve ott tar-
tották,  ahol nagyobb termet találtak. A forint megjelenésé-
vel 11 Ft volt a tagdíj, majd ezt 1951-ben 50 Ft-ra emelték. Az 
ifik ebben az időben 11 Ft tagdíjat fizettek. Egy év múlva az 
egyesületi területi jegy ára 55 Ft volt, míg a Tiszán 25 Ft-ért 
lehetett egy évig horgászni. Ezekben az években a megyé-
ben nem működött más egyesület, ezért az egri egyesület-
nek Gyöngyöstől Füzesabonyig voltak tagjai.

Hol horgásztak az egyesület tagjai? Nem sok vize volt ak-
kor sem az egyesületnek. Eleinte az Eger-, Rima-, Laskó- és 
Rizskása-patakok képezték a horgászati helyeket. A Nagy-
tálya határában lévő „Berki malom” zúgója – a felduzzasztás 
miatt – nyújtott jó fogásokat. A későbbiekben Kál, Mónosbél, 
Bélapátfalva vizei, és a Laskó-patak adott lehetőséget a hal-
fogásra, amelyet intenzív haltelepítéssel még tovább fokoz-
tak.

Az elmúlt hat és fél évtized alatt jelentős változások történ-

tek az egyesület életében, és ma már több mint 2600 felnőtt, 
ifi és gyermek tagja van az Eger és Vidéke Horgász Egyesü-
letnek. Mindezekről a nemrégiben tartott ünnepi vezetőségi 
ülésen esett szó, amelyen Turán István titkár a jelenről, Szabó 
Lajos pedig a hat évtized eseményeiről számolt be.

Az ülésen részt vett Fűrész György, a Magyar Országos 
Horgásszövetség elnöke is, aki elismerő oklevéllel tüntette ki 
az egyesületet. Ezek után ismertette a rövidesen megjelenő 
Halászati Törvényben végrehajtott változásokat, amelyek az 
egyesületekkel és a horgászattal kapcsolatban új elveket ha-
tároznak meg. Ezekben a napokban megkezdték a 2014. évi 
horgászjegyek kiadását, hogy az egri horgászok zavartalanul 
látogathassák a megye horgászvizeit. Téves az a városban 
elterjesztett rosszindulatú hír, hogy az egri egyesület meg-
szűnt, és ezért a tagoknak egy most szerveződő új egyesü-
letbe kellene átlépniük.

(sz.-ó)

tAKArÍtÓszOLgÁLAt eger
(06 20) 9359 211

Épülettakarítás. szalagfüggöny-, 
szőnyeg-, kárpittisztítás, 

szőnyegtisztítógép-kölcsönzés 
házhozszállítással, magánszemélyeknek 

és cégeknek egyaránt.

Lichtmatrix Technológia 
felhasználásávalÖKO tAKArÍtÁs

minőségi
SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS, 

SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb 

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

eger, Liszt F. u. 19

Bőr- és szőrmeruházat 
• bélés- és cipzárcsere •

• javítás • alakítás •
• tisztítás •

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

hANNA
tisztánlátó jósnő
(+36 30) 439 2069  

eger, Kossuth L. u. 22.

Ügyfeleink részére keresünk eladó lakásokat, házakat Egerben!

• Korrekt ügyintézés az eladásig költségmentesen!
• 2 iroda, 8 értékesítő
• Nagy látogatottságú honlap – www.egerotthon.hu
•  Jogi háttér, igény esetén hitelügyintézés, energetikai tanúsítvány készítése. 

Sokszorozza meg eladási esélyeit, használja a mi hirdetési felületeinket!

Egerben Otthon – 
EGER OTTHON!
2014-ben is!

Ingatlant vásárolna? Segítünk, hogy megtalálja! 

Keresse munkatársunkat: Zalánki Gábort!
Tel.: (06 20) 4000-534.

Iroda: 3300 Eger, Barkóczy – Dr. Nagy János sarok

OXF RD
INTERNATIONAL NYELVISKOLA KFT.
WWW. OXFORDINTERNATIONAL.HU
EGER, BRÓDY S. U. 1. 
(36) 322 800, (30) 687 5830
FELNŐTTKÉPZÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 10-0231-04
AKKREDITÁLT INTÉZMÉNY: AL-1293

mintha külföldön tanulna!
10 ÉVes Az OXFOrD! Céges, lakossági és támogatott nyelvtanfolyamok, 
nyelvvizsgára és érettségire való felkészítés, gyerekcsoportok, beszédgya-
korlat és szakmai nyelvórák, anyanyelvi oktatókkal is!  OXFOrD MINŐSÉG 
a kedvezményekben, nyelvoktatásban, fordításban és tolmácsolásban.
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A HMVTA támogatásával megnyitotta 
kapuit az Egri Nyitott Tanulási Központ
December derekától várja a munkaerő-
piacon aktív, 18–62 év közötti korosz-
tály tagjait a Csiky Sándor utca 32. alatt 
megnyílt Egri Nyitott Tanulási Központ. 
A Szövetség az Életen Át Tartó Tanu-
lásért elnevezésű szervezet „NYITOK 
hálózat a társadalmi befogadásért” 
című kiemelt projektjének keretében 
megalapított iroda Heves megyében 
a második ilyen egység a szintén a kö-
zelmúltban megnyílt gyöngyösi után. 
Mindkét iroda esetében a gesztori fel-
adatokat a Heves Megyei Vállalkozás és 
Területfejlesztési Alapítvány (HMVTA) 
látja el.

Az ünnepélyes megnyitón Rázsi Bo-
tond egri alpolgármester hangsúlyozta: 
az önkormányzat örömmel állt a kezde-
ményezés mellé, s arról is biztosította 
a szervezőket, hogy a város hosszabb 
távon számol az irodával. Dr. Szucsik 
István, a Heves Megyei Kormányhiva-
tal Művelődési és Oktatási Intézmény 
Fenntartási Osztályának vezetője pedig 
arra emlékeztetett, hogy a „NYITOK-há-
lózat” működése szervesen illeszkedik 
a kormány köznevelést, s azon belül a 
felnőttképzés megújítását is célzó tö-
rekvéseibe.

Farkas Zoltán, a HMVTA kuratóri-
umának elnöke felidézte, hogy az 
alapítványt elsősorban a mikrofinan-
szírozás egyik meghatározó szerep-
lőjeként ismerik a régióban, azonban 
más tekintetben is segítik az induló 
vállalkozásokat, például mentorálással, 
tanácsadással. És ide tartozik a mun-
kaerőképzés is, amely szintén kulcs-
fontosságú egy-egy vállalkozás sikerét 
tekintve – mutatott rá.

– Műszaki, pénzügyi kérdésekkel 
foglalkozunk nap mint nap, azonban 
az emberekről sem szabad elfelejtkez-

nünk – tette hozzá a kuratóriumi elnök.
A HMVTA gesztorságával megnyílt, a 

munkahelyen, a magánéletben, a köz-
életben való boldoguláshoz felhasznál-
ható és a személyes kibontakozáshoz 
szükséges ismeretek elérhetővé tételé-
re hivatott gyöngyösi és egri

Nyitott Tanulási Központ része a Szö-
vetség az Életen Át Tartó Tanulásért 
szervezet által létrehozott, ötven irodá-
ból álló országos hálózatnak.

A Nyitott Tanulási Központok több 
mint 100 új munkahelyet teremtettek 
eddig, és további 150 oktatót is foglal-
koztatnak. A modern oktatási eszkö-
zökkel felszerelt központok innovatív 

tanulási programokat biztosítanak a 
kompetenciafejlesztés területén, illetve 
ingyenes tanulási lehetőséget kínálnak 
több mint 12 ezer ember számára.

A tanulási programok témái között 
szerepelnek a nyelvi és számítástechni-
kai ismeretek, mindennapi pénzügyek, 

Egri Nyitott Tanulási Központ 
3300 Eger, Csiky Sándor u. 32.

Farkas Judit tanulásszervező
farkas.judit@nyitok.hu
(+36 30) 799 3318

Földesi Dániel tanulási tanácsadó
foldesi.daniel@nyitok.hu
(+36 30) 799 3319

a munkavállalói, vállalkozási, állampol-
gársági ismeretek, a zöldenergia hasz-
nosítása a háztartásokban, az egészsé-
ges életmód, együtt tanulás otthon a 
gyermekekkel, az okostelefon és táb-
lagép használata, a hatékony önmene-
dzselés, az Artkalauz – azaz találkozás a 
kulturális értékeinkkel –, érvényesülés 
nőként a mindennapokban. (X)

Csapadékvíz-rendezés
Végéhez értek a „Csapadékvíz-rendezés Egerben, a Szép-
asszonyvölgyben” tárgyú ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0001 
azonosítószámú projekt munkálatai.

A projekt elsődleges célja az volt, hogy a szépasszonyvölgyi 
pincéket megvédjük a pincéket övező mezőgazdasági, illetve 
erdőterületekről érkező külvizektől, valamint közvetlenül a 
pincevágatok fölötti területekről lezúduló csapadékvíztől. 
A beruházás a Szépasszonyvölgy három területét érintette. 
Október végére készült el a Disznófősor déli oldala feletti és 
a Kőkút út déli, és Disznófősor északi oldala közötti terület 
csapadékvízgyűjtő- és elvezető rendszere, míg a „lépcsős 
pincesor” munkálatai december közepén értek véget. A pro-
jekt eredményeként több mint 2600 m vízelvezető folyóka, 
árok és csatorna épült meg.

A projekt megvalósítására Eger Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 201 764 236 Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyert az Új Széchenyi Terv keretében.



Tisztelt Egri lakosok!
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a 2014. év I. féléves 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési időpontokról 
és a gyűjtésben bekövetkezett változásokról.

A hulladékot továbbra is kihelyezhetik zsák nélkül összekötözve 
(papír esetében), az általunk biztosított zöld zsákba illetve bár-
milyen átlátszó műanyag zsákba. A zsákokat bekötve, a meghir-
detett szállítási napokon reggel 6.00 óráig szíveskedjenek kihe-
lyezni. Kérjük, hogy a szelektív hulladékgyűjtő zsákokba csak a 
felsorolt csomagolási hulladékokat helyezzék!

Ami a zöld papíros zsákba kerülhet: 
Vegyes papír hulladék
 – Újság, folyóirat, szórólap, füzet, könyv, írógéppapír
 – Kartondoboz (lapítva)

Ami a zöld műanyagos zsákba kerülhet: 
Műanyag hulladékok 
 – PET (műanyag) italos palackok
 –  Tisztító és kozmetikai szerek flakonjai (pl. tusfürdő, test-

ápoló, mosogató)
 –  Fóliák (pl. reklámszatyrok, zacskók, zsugorfóliák) 

Kérjük, hogy a zsákba ne tegyenek zsíros, olajos illetve mérge-
ző anyaggal szennyezett műanyag hulladékot!

Italos karton doboz
 – Gyümölcsleves, tejes többrétegű italos karton dobozok
Fémhulladék
 – Italos fémdoboz
 –  Alufólia, alumínium tálca 

Kérjük, a zöld gyűjtőzsákba csak tiszta, „laposra taposott” 
hulladékokat tegyenek, mert ez a hasznosításuk egyik alap-
feltétele.

A Városgondozás Eger Kft. ügyfélszolgálati irodáiban a térítés-
mentesen biztosított szelektív hulladékgyűjtő zsákok nyitva-

tartási időben átvehetőek. Amennyiben az általunk biztosított 
zsákok elfogynak, a szelektíven gyűjtött hulladékok bármilyen 
átlátszó műanyag zsákban kihelyezhetőek.

A zsákokat csak azok igényelhetik, akiknek nincs hulladék-
szállításidíj-tartozása.

Homok u. 26.  Bródy S. u. 4.
H–P 8:00–15:00 H–P 8:30–16:30
  
A gyűjtési időpontokra kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő zsák 
és annak tartalma a Városgondozás Eger Kft. tulajdonát képezi. 
Ezúton is kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy ha azt tapasztalják, 
hogy nem a cég munkatársai végzik a begyűjtést, akkor azt je-
lezzék az elérhetőségek valamelyikén. 

A szelektív hulladékgyűjtéssel védi környezetét és munkahe-
lyet teremt! Együttműködését köszönjük!

TOváBBI INFORMáCIó:

városgondozás Eger Kft.
3300 Eger, Homok u. 26.

Telefon: (06 36) 411-144; (06 36) 516-849
Fax: (06 36) 513-211

E-mail : varosgondozas@varosgondozaseger.hu
Honlap : www.varosgondozaseger.hu

Eger a mi otthonunk, ezért úgy óvjuk, gondozzuk és viselkedünk 
benne, mint ahogyan azt saját otthonunkban tesszük. Kérjük, Ön 
is segítsen ebben! 

01. hó 02. hó 03. hó 04. hó 05. hó 06. hó
M P M P M P M P M P M P

Ady Endre u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Ágas u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
Agyagos u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Akácfa u. 17 31 11 24 11 24 14 28 12 26 9 23
Albert Ferenc u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Állomás tér 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Almagyar köz 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Almagyar u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Almárvölgy u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Almási P. u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Alvégi u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
András bíró u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
Ankli u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Apátfalvi u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Aradi u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Arany János u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Árnyékszala u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Árok köz 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Árpád u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Árva köz 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Attila u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Babocsay u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Bajcsy- Zs. E. u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Bajza u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Baktai u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Balassi Bálint u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Bálint pap u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
Bárány u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Barkóczy u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Bartakovics u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Bartalos u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Bartók Béla tér 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Bástya u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
Béke u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Bem u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Bérc u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Bercsényi u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Bervai ltp. I., II. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Bervai u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Berze Nagy János u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Berzsenyi D. út 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Bethlen G. u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Blaskovics u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Bocskay u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Bolyki u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
Borházsor u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Bornemissza u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
Boross Endre u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Borsitz u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Borsod u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Brassói u. 10 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Breznai u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Bródy Sándor u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Buzogány u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
Bükk sétány 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Cecey Éva u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
Ceglédi u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Cifrakapu tér 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27

01. hó 02. hó 03. hó 04. hó 05. hó 06. hó
M P M P M P M P M P M P

Cifrakapu u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Cifrapart u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Cinca u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Csákány u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Csákósor u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Csalogány u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Csiky Sándor u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Csokonai u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Csordás u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Csurgó u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Darvas u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Dayka Gábor u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Deák Ferenc u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Deméndi u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Déva u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Dézsmaház u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Diófakút u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Dobó tér 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Dobó u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Domokos J. u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
Dónát u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
Dózsa György tér 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Dr. Bakó Ferenc u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Dr. Hibay Károly u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Dr. Kapor Elemér u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Dr. Nagy János u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Dr. Sándor Imre u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Egészségház u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Egri Csillagok u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
Egri út 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Endresz u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Eötvös u. 16 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Eperjesi u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Epreskert u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Erdélyi É. u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Érsek u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Eszterházy tér 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Fadrusz u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Faggyas u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
Faiskola u. 16 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Farkasvár u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Farkasvölgy u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Fazola Henrik u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Fecske u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Fejedelem u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Félhold u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
Fellner Jakab u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Felvégi u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Fenyő u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Fertőbánya u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Fiumei u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Foglár u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Folyás u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Frank Tivadar u. 7 15 5. 19 5. 19 2. 16 7. 21 4. 18
Fügedi u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Fürdő u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Fűzér u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
Galagonyás u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18

P = Papírszállítás napja 
M = Műanyag, italos karton, aludoboz stb. szállítási napja 

A házhoz menő gyűjtés mellet továbbra is működnek a szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek:
1. Hadnagy u. – Rövid u. sarok
2. Napsugár köz
3. Mátyás király u. – Aradi u. sarok
4. Nagyváradi u.
5. Mindszenty G. u. – Petőfi S. u. sarok
6. Bartók B. tér
7. Iskola u.

8. Rákóczi u. 100. – parkoló
9. Malom u.
10. Pásztorvölgy u.
11. Szarvas G. u.
12. Kárpát utcai ltp.
13. Vallon u.
14. Ifjúság u.
15. Berva ltp.
16. Károlyi M. u.
17. Leányka u. – Sport centrum
A szigeteken a zsákban gyűjtött hulladékféleségeken kívül még üveghulladék is elhely-
ezhet.

Hulladékszállítási díj befizetése

Tisztelt Ügyfeleink!
A 2014. év január 1. napját megelőző hulladékszállítási díj-
tartozások ez év február 15. napjáig még késedelmi kamat 
nélkül megfizethetőek. A határnapot követően fennálló tar-
tozásokat, a  jogszabályi előírásoknak megfelelően, a NAV 
illetékes  igazgatóságának behajtásra átadjuk.
Az idei évtől megszűnik a matricás rendszer, és a külső hely-
színeken történő árusítás is. A jövőben a törvényben előírt 
számlaképnek megfelelő számlát, tájékoztatással és fehér 
csekkel együtt, postai úton kapja meg mindenki az adott ne-
gyedév második hónapjában.

Karácsonyfa gyűjtése

Tisztelt Lakosság!
Ezúton kérjük Önöket, hogy a Karácsony elmúltával felesle-
gessé váló fenyőfákat a közterületre, jól látható helyre, lehe-
tőség szerint a hulladéktároló edények közelébe helyezzék 
el.

A Városgondozás Eger Kft. január hónapban elkülönítve, fo-
lyamatosan fogja az így kihelyezett tűlevelűeket elszállítani.
Az örökzöldek aprítást követően, energetikai hasznosításra 
kerülnek majd.

további információ: www.varosgondozaseger.hu
Városgondozás eger Kft. ügyfélszolgálati irodák: 

Bródy sándor u. 4. és homok u. 26.
Türelmüket és megértésüket köszönjük!



01. hó 02. hó 03. hó 04. hó 05. hó 06. hó
M P M P M P M P M P M P

Garay u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Gárdonyi u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
Gerinc u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Gerl Mátyás u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Gerle u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Gólya u. 7 15 5. 19 5. 19 2. 16 7. 21 4. 18
Gorové u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Görög u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Grónay u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Gyóni G u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Gyöngy u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Gyulafehérvári u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Hadnagy u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Hajdúhegy u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Harangláb u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Harangöntő u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Hársfa u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Hatvanasezred u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Hatvani kapu tér 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Hell Miksa u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Hétvezér u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Hevesi S. u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Hild J. u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Homok u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Honfoglalás u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Hontalan u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Hóvirág u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Hősök u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
I. István király u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Ifjúság u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Iglói u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Íj u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
Ipolyi A. u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Iskola u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Ív u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Janicsár u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
Jankovics D. u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Jókai u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Joó János u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
József A. u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Kacsapart u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Kalcit köz 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Kallómalom u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Kálnoky u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Kandra Kabos u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Kapás u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Karéj u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Károlyi M. u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Kárpát u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Kassai u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Katona István tér 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Kazinczy u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Keglevich u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Kelemen I. köz 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
Kertalja u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Kertész u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Kilián u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Király u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Kis Merengő u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Kisasszony u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Kisdelelő u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Kis-Eged u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
Kisfaludy u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Kiskanda u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Kistályai u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Kisvölgy u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Klapka György u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Knézich Károly u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Kocsis B. u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17

01. hó 02. hó 03. hó 04. hó 05. hó 06. hó
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Kodály Z. u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Koháry u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Kolacskovszky u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Kolozsvári u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Kossuth Lajos u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Koszorú u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Kovács Jakab u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Kovács János u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Kő u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Kőkút u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Kölcsey tér 16 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Kőlyuk u. 16 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Könyök u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Kőporos tér 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Körmöcbánya u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Kővágó tér 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Köztársaság tér 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Külsősor u. 16 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Lágyas u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Lájer D. u. 16 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Laktanya u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Leányka u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
Legányi u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Lejtő u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Lenkey u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Liget u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
Liszt Ferenc u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Litteráti u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
Lovász u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Lőcsei u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Ludányi u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Maczky Valér u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Madách Imre u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Madárkút u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Maklári út 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Malom u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Malomárok u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Mályva u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Mária u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Markhot Ferenc u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Mátyás király u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Mecset u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Meder u. 16 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Mekcsey u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Mély u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Menház u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Merengő u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Mester u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Mikes K. u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Mikszáth K. u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Mindszenthy G. u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Mlinkó u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Mocsáry u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Móricz Zs. u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Munkácsy u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Nagy L. út 16 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Nagy-Eged u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
Nagykőporos u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Nagylaposi u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Nagyrét u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Nagyváradi u. 16 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Napsugár u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Neumayer u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Nyíl u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Nyitrai u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Olasz u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Orgonás tér 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Ostorosi u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Ostrom u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24

01. hó 02. hó 03. hó 04. hó 05. hó 06. hó
M P M P M P M P M P M P

Pacsirta u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Pallos u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Pápai S. u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Paphegy u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Partos u. 14 22 12 26 12 26 9. 23 14 28 11 25
Pást u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Pásztorvölgy u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Patakpart u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Pázmány Péter u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Pázsit u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Pető Gáspár u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Petőfi S. u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Petőfi tér 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Pirittyó u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Pori sétány 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Posta köz 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Pozsonyi u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Puky Miklós u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Pyrker tér 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Ráchegy u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Ráckapu tér 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Radnóti M. u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Rajner K. u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Rákóczi u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Raktár u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Régi Cifrakapu u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Reményi Ede tér 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Remenyik Zs. u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Rezeda u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Rigó u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Rókus köz 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Rókus u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Rottenstein köz 7. 21 4. 18 4. 18 2. 15 6. 21 3. 17
Rozália köz 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Rozália u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Rózsa K u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Rózsásdűlő u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Rozsnyói u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Rövid u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Rudivár u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Sánc köz 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Sánc u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Sáncalja u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Sas u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Sasvár u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Sertekapu u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Servita u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Síp köz 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Sóház u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Sólyom u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Stadion u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Sugár István u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Szabadkai u. 16 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Szabó Sebestyén u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
Szaicz Leó u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Szala köz 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Szalapart u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Szálloda u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Szalóki u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Szarvas Gábor u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Szarvas tér 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Szarvaskői út 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Széchenyi u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Szederkényi u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Székelyudvarhelyi u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Szélpart u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Széna tér 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Szénáskert u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Szent János u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19

01. hó 02. hó 03. hó 04. hó 05. hó 06. hó
M P M P M P M P M P M P

Szent Miklós u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Szépasszony-völgy 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Szépasszonyvölgy u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Szérűskert u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Szeszfőzde u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Szolárcsik u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Szőlő u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Szövetkezet u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Szúnyog köz 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Szüret u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Szvorényi u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Talizmán u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
Tavassy Antal u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Tavasz u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Tárkányi Béla u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Tárkányi u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Tátra u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Telekessy u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Telepi u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Temesvári u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Tetemvár u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Tévesztő köz 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Tiba u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Tibrik dűlő u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Tihaméri u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Tímár u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Tinódi u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Tittel P. u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Tizeshonvéd u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Tompa u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Tordai u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Torok köz 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Torony u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Tölgy u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Törvényház u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Töviskes tér 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Töviskes u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Trinitárius u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Tulipánkert u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Tündérpart u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Türk F. u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Tűzoltó tér 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Újsor u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Váci M u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Vadrózsa u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Vajda u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Vak Bottyán u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Vallon u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Vályi u. 16 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Vámház u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Városfal u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Vasöntő u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Vasút u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Vécsey Sándor u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Vécseyvölgy u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
Veres P. u. 16 24 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Verőszala u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Verseghy Ferenc u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Vincellériskola u. 8 22 5 19 5 19 2 16 7 21 4 18
Vitkovics u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Vízimolnár u. 17 31 14 28 14 28 11 25 9 23 13 27
Vörösmarty u. 10 24 7 21 7 21 4 18 2 16 6 20
Zalár u. 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
Zellervár u. 7 21 4 18 4 18 1 15 6 20 3 17
Zoltay u. 14 22 12 26 12 26 9. 23 14 28 11 25
Zólyomi u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Zombori u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Zöldfa u. 14 28 11 25 11 25 8 22 13 27 10 24
Zúgó u. 16 30 13 27 13 27 10 24 8 22 12 26
Zseb köz 9 23 6 20 6 20 3 17 2 15 5 19
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Ízelítő Eger kulturális 
programkínálatából
Gárdonyi Géza Színház – új bemutató

Január 10.: Padlás

A Gárdonyi Géza Színház új rendezésben és szereplőkkel ismét műsorra tűzi eddigi egyik 
legsikeresebb előadását, A Padlást.
Vigyázat,  mert  ezen  a  padláson  „Ég  és  Föld  között”  minden  megtörténhet…  Fiatal  tudós 
kísérletezik, aki távoli, titokzatos bolygók üzeneteit próbálja megfejteni. Nyugalmát és munkáját 
rendre megzavarják különféle halandó és halhatatlan lények. Többek között mesefigurák, akiket 
mindig kihagynak a mesékből. A Herceg, aki hiába énekelt szerelmes dalokat Csipkerózsikának; 
lámpás, a nyolcadik törpe; az igazmondó Kölyök; Meglökő, a bakó, aki nem tudta megtenni, 
amit feladatul róttak rá, s megmentette Kölyköt. A padlásra várják révészt, aki elviszi őket oda, 
ahol rájuk is emlékeznek. És itt kezdődik a bonyodalom…
rádit ezúttal Ozsgyáni Mihály, Sünit Bánfi Kata, Mamókát Dér Gabi, Barrabást reiter Zoltán, a 
Herceget Káli Gergő, lámpást radvánszki Szabolcs, Meglökőt Szívós Győző, Témüllert Balogh 
András, a detektívet Fehér István, az Üteget Endrédy Gábor, robinsont pedig Emődi Attila 
játssza. Az előadást Halasi Imre rendezésében január 10-től láthatja a közönség.

Harlekin Bábszínház – Pipitér és Libatop

Január 12-én, illetve január 21-étől 26-áig

Szőke Andrea verses mesejátéka mai manókról. 
rendező: Éry-Kovács András 
Szereplők: Szűcs réka, Mészáros Pancsa, Zádori Szilárd

Babszem Jankó Gyermekszínház – Holle anyó

Január 28-án és 29-én a Gárdonyi Géza Színházban

A Grimm testvérek meséjét kelti életre a Babszem Jankó a Gárdonyi Géza Színház 
művészeivel. A darabot rendezte: Baráth Zoltán Főbb szerepekben:Dimanopulu 
Aphrodité, Nagy Karina, Sata-Bánfi Ágota, Klepács Andrea

Uránia Filmszínház – Last Vegas 
szinkronizált amerikai vígjáték

Január 23-ától 28-áig

Könnyed vígjáték a nagy öregektől 
nem csak időseknek… Középpontban 
négy színészklasszis, a háttérben las 
Vegas. 
rendezte: Jon Turteltaub. 
Főbb szerepekben: Michael Douglas, 
robert De Niro, Morgan Freeman és 
Kevin Kline 

Cinema Agria Mozi – A Wall Street farkasa 
szinkronizált amerikai életrajzi dráma

Január 9-étől 15-éig

Tőzsdevilág, brókercég, milliók, korrupció… Mindez a 
Wall Streeten, Jordan Belfort igaz történetén keresz-
tül. A farkas megeszi a bárányokat, a csalás minden 
eszközével, a kérdés a végén az marad: ki eszi meg 
a farkast? 
rendezte: Martin Scorsese. 
Főszerepben: leonardo DiCaprio.

Földszint 2. színház: Beszélgetés Kiss Judit Ágnes költővel január 17-én, este 6 órától

VIII. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI 
SZÓLÓTÁNCVERSENY

Január 17-én és 18-án 
a Forrásban

SZABÓ BALÁZS BANDÁJA 
KONCERT 

Január 24-én este 7 órától 
a Forrásban

XV. ÖTÁGÚ SÍP ÜZENETE 
VERSMONDÓ ÉS KULTURÁLIS 
TALÁLKOZÓ 

Január 25-én a Forrásban
5 – 8. osztályos Heves megyei 
és határon túli magyar diákok 
részvételével

DISZNÓTOR A SZÉPASSZONY-
VÖLGYBEN 

Január 25-én, 9-től 16 óráig a 
Márai Látogatóközpontban

„VERSBEN BUJDOSÓ…” Réti 
Árpád interaktív előadói estje 
Nagy László emlékére

Január 31-én 17.00 órától 
a Bartakovics Béla Közösségi 
Házban

RENDSZERVÁLTOZTATÓ 
KEREKASZTAL – Előadó: Raffay 
Ernő történész. 

Január 17-én 18 órától a 
Megyeháza dísztermében

A SZABADSÁG ÖSSZETÖRT 
TÜKREI című kötet bemutató-
ja – Vendég: a kötet szerzője, 
Murányi Róbert

Január 16-án 17 órától a 
Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtárban

MÚLT-KIRAKÓ  
Régészeti kiállítás a várban,  
a Dobó-bástyában 

keddtől vasárnapig 10.00-től 
16.00 óráig

„NAGY KETTŐS”  – az  Egri 
Szimfonikus Zenekar kon-
certje a Gárdonyi Géza Szín-
házban. 

Vezényel: Szabó Sipos Máté 
Közreműködik: Bangó Ferenc 
– hegedű, Sztankov Iván – 
nagybőgő

Február 3-án 19 órakor

VÁROSI DÍSZÜNNEPSÉG A 
MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
ALKALMÁBÓL

Január 20-án 18 órakor a  
Gárdonyi Géza Színházban

fotó: gál gábor

fotó: gál gábor
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ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS
ÉS ESKÜVŐI RUHA BEMUTATÓ

AZ AGRIA PARKBAN
2014. JANUÁR 17-18.

JOLI SZALON
~

Papp Gáborné
francia női szabó

3300, Eger Fellner tömb-belső
Tel: 30/209-0333

info@szalajkaliget.hu info@bgstudio.hu  •  30/303-4188
www.edesalomeskuvo.hu

Tel.: 70/453-4200 info@bolykipinceszet.hu

Palóczki Tamás
(Tomi Dj)

 sunshinemusic.hu
20/466-1997

info@lufidiszites.hu hotelflora@hunguesthotels.com profi-foto.hu ● 20/9372938

info@koronahotel.hugrandhotelgalya@hunguesthotels.hu Tel.: 30/985-0611www.ostorosbor.hu

Agria Park
3300 Eger, Törvényház utca 4.

ARANYBÁNYA
É K S Z E R Ü Z L E T

Eger, Bajcsy Zsilinszky út 6.

SYMBOL
fashion & style

nagynapeskuvo@gmail.com
Tel.: 70/417-1489
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GP
foto

gp.fotobox@gmail .com
30/655-7232

Esküvői Ruhaszalon

Eger,Törvényház út 21. (Agria Parkkal szemben)
www.luxszalon.hu  ~  20/459-8177

3300 Eger, Rózsa Károly u. 5.
Tel:  06-36-700-650  www.mithos.hu

VANITY-FAIR
ESKÜVŐI RUHASZALON

3300 EGER, KÁLNOKY LÁSZLÓ U. 21.

TEL.: 30/852-0844
WWW.VANITY-SZALON.HU

Venezia
Esküvoiruha Szalon

venezia.szalon@t-online.hu

Tel.:30/915-1191

WWW.EGERESKUVO.HU       A BELÉPÉS DÍJTALAN


