
EGRI MAGAZIN
A médIa EGER NoNpRofIt kft. ingyenes kiadványa • 2010. november • 3. évfolyam 11. szám



Remény
Most, hogy kissé csípősre váltott az idő, a langyos napsugarakat  vadássza az ember, hogy utolsó érintésükkel még tovább töltődjön, 

s jól esik ezután a meleg szoba. Akinek van, akinek jut. Van, aki hosszú ideje él fedél nélkül, van, akit katasztrófa tett földönfutóvá. 
Ismét tanultunk egy új szót: vörösiszap, örökre megjegyeztük néhány település nevét: Kolontár, Devecser, Somlóvásárhely. Az árvíz 
idején már megmutatkozott, hogy milyen az összefogás ereje, s most is érezni ezt. Nem mernék vállalkozni arra, hogy akárcsak az egri 
kezdeményezéseket felsoroljam, mert biztosan kihagynék valakit.  Reméljük, elég lesz a segítség, bízunk benne, hogy a katasztrófa 
elszenvedőiben újra feltámadhat majd ezek nyomán a remény. Mert anélkül semmit nem ér az egész. Ott sem, ahol nincs baj. 

– Hogyan értékelné röviden a választási ered-
ményeket?

– Bebizonyosodott, hogy a város lakóinak nagy több-
sége helyesnek tartja a megkezdett utat és egy egységes, 
csapatban dolgozó közösségben látja a jövőt. Nyilvánva-
lóvá vált, hogy a szélsőségekre, a méltatlan hangnemre, 
a csúsztatásokra nem hallgatnak az emberek, s a felelőt-
len ígérgetéseknek sem dőlnek be. 

– A jövőben a munkát hogyan kell elképzel-
ni?   2010-től nagyon sok újdonsággal szembe kell 
nézniük az önkormányzatoknak.

– A kisebb testület valóban másfajta munkát kíván. 
A kevesebb bizottság az én olvasatomban azt jelenti, 
hogy csökken a bürokrácia, a koordináció egyszerűbb 
lesz. Emelett  szükséges egy komoly, szakmai alapon 
szerveződő társadalmi háttér,  mely a döntések előké-
szítésében kaphat fontos szerepet. Komolyan gondolom, 
hogy még szélesebben kell nyitni a civilek felé, akár egyes 
ügyek esetében is. 

– Az egészségügy területén mi várható?
– A legfontosabb továbbra is az, hogy az egész-

ségmegőrzés, a megelőzés kapjon hangsúlyos szere-
pet. Emellett természetesen az ellátórendszereknek 
is működniük kell, ezt szolgálja az, hogy a város 
támogatja a családorvosi, gyermekorvosi rendelők 
fejlesztését, működési feltételeinek javítását  és a 
védőnői szolgálat minőségi munkavégzéséhez szük-
séges körülmények megteremtését.  A jól felépített 
emberi-szakmai kapcsolatok  segíthetik a megye és 
a város együttműködését, s ezzel együtt azt, hogy az 
egri kórház egy komoly krízis után újra fejlődni tud-
jon.  A helyi munkának a központi döntésekre is ha-
tással kell lennie, gondolok például a HPV védőoltás 
TB finanszírozására.

– Az egészséghez szorosan kapcsolódik a 
sport, melyben számos téren jeleskedik Eger. Ho-
gyan néz ki a jövő ezen a területen?

– Fontos, hogy továbbra is támogatást kapjanak 
azok az egyesületek, szakosztályok, melyek eredmé-
nyesen szerepelnek, öregbítik a város hírnevét, s vonzó 
példát adnak a fiataloknak. Ilyen mondjuk  a vízilabda, 
s fontos feladatok vannak a labdarúgás területén.  Meg 
kell említeni, hogy a diákolimpiákon való eredményes-
ség alapján Eger első helyezést ért el országosan a sport-
iskolák között.  S emiatt is bátran kijelenthetem, hogy jó 
döntés volt a város sportlétesítményeit a Sportiskola üze-
meltetésébe adni, az érsekkerti  teniszpályákkal együtt. 
Az infrastruktúra kérdése itt is nagyon lényeges: folytatni 
kívánjuk a létesítmények fejlesztését, a tornatermek fel-
újítását. 

Fontos, hogy a sporttal kapcsolatos kérdésekben is  
együtt gondokodjanak a gyerekek, szülők  és a pedagó-
gusok az önkormányzattal.

– Az oktatás területén mik a jövő feladatai?
– A régió szellemi központja csak úgy lehet Eger, 

hogyha továbbra is kiemelt helyet kap ez a terület. A 
tanulmányi versenyek eredménye is azt mutatja, hogy 

magas színvonalú munka folyik az intézményekben. A 
jövőt illetően pedig meggyőződésem, hogy  itt is nagy 
jelentősége van a kormányzati kapcsolatoknak, annak, 
hogy a személyesen gyűjtött tapasztalatokat átadva jó 
döntések születnek ebben az ágazatban.  Eger egyete-
mi városi szerepét is meg kell alapozni, hiszen az elmúlt 
időszak eredményei azt igazolják, hogy ez nem csupán 
illúzió, hanem a fejlődés egyértelmű iránya.

Kellő hangsúlyt kell adni mindezek mellett a szakkép-
zésnek, szoros kapcsolatot tartva a gazdasággal. Ugyan-
akkor szükséges az ösztönzés mind anyagi, mind szakmai 
téren a fiatalságnak, akiket Egerhez kell kötnünk, hogy itt 
tudjanak maradni.

– Az idegenforgalombanban új igényekre kell 
reagálni. Mi a teendő?

– Jól tudjuk, hogy az emberek szokásai változnak, s 
erre választ kell adnia egy olyan érzékeny ágazgatnak, 
mint a turizmus. Ezen a területen a város építészeti, kul-
turális értékeinek ápolása és fejlesztése a cél, a meglévő 
értékek újrafogalmazásával . Az alapgondolat továbbra is 
az, hogy az egrieknek jó legyen, az itt élők ne maradjanak 
ki ezekből.   A belváros megatartóerejének növelése aktu-
ális feladat, hiszen a Dobó tér a város szíve, mondhatni, 
jelképe. A környezettel együtt gondolt közösségi célú 
fejlesztés egyszerre szolgálhatja a turizmus érdekeit és 
javíthatja az életminőséget. Hogy egy példát mondjak: a 
Szúnyog-köz és a patakpart megújítása olyan teret ered-
ményez, amelyet a helyi fiatalok és a túristák is szívesen 
látogatnak majd, különösen, ha minőségi rendezvények 
lesznek a belvárosban.

Említhetném még a vár rekonstrukcióját, a dézsma-
pince látogathatóvá tételét, a Török kertben vendég-
látóhely létesítését, vagy a Szépművészeti Múzeum 
Barkóczy-gyűjteményével kapcsolatos tervet, melynek 
az érsek atya a kezdeményezője.  A Török Fürdő felújítá-
sa is új színt hoz, a magas szintű szolgáltatásokat kínáló 
gyógyidegenforgalmi és rekreációs központtal. Ez egy 1,8 
milliárd értékű beruházás, melynek egyedisége a bor és 
az egészség témaköreinek összekapcsolásában rejlik. Ez 
kétségkívül növeli majd az idelátogató vendégek számát 
és a helyiek számára is elérhető lehet majd. 

A város marketingje is fontos, ebben joggal várja a 
turisztikai szakma, hogy hatékonyan fellépjen a város-
vezetés. S itt is meg kell említeni a város megközelíthe-
tőségét, mely a gazdasági élet szempontjából is kiemelt 
jelentőségű.

– A szőlő- és bortermelés egyrészt az egyik fő 
erősség okán, másrészt számos család megélhe-
tése miatt fontos kérdés. Itt is van bőven feladat.

– Valóban így van. A válság időszakának egy komoly 
tapasztalata, hogy egy olyan közös gondolkodásban  rej-
lik a megoldás, mely az érintett szereplők igényeit tudja 
érvényesíteni. Az Egervin ügyében mindenképpen állami 
közreműködés szükséges, s az önkormányzati szerepvál-
lalás sem elképzelhetetlen, de csak abban az esetben, ha 
a termelők is összefognak.

Külön öröm, hogy ezt az esztendőt a bor évének szen-

telhettük, Dr. Lőrincz György elismerése és a borvidék 
kitűnő termelőinek eredményei révén. 

A borászat kapcsán nem lehet kihagyni a kutatóinté-
zet sorsát sem. Ebben az  ügyben átgondolatlan politikai 
döntés született a korábbi időszakban, s ez nagy veszte-
ség Egernek. Most  kialakulóban van egy szakmai kon-
cepció, mely az egri borvidék érdekeit tartja szem előtt . 

A termelőkkel való egyeztetés alapján van egy „lis-
tám”  a tennivalókról, melyek  országgyűlési képviselői 
és polgármesteri minőségemben is feladatot jelentenek. 
Ilyenek például a  különféle szabályozások, az ellenőr-
zés, a felesleges bürökrácia csökkentése, a támogatások 
kérdése. A korábban említett városmarketingnek pedig 
elválaszthatatlan része a bormarketing, melynek egyik 
sikertörténete a Bikavérünnep. A beruházások kapcsán 
pedig a Szépasszonyvölgyi fejlesztést említhetem, mint 
a borturizmus fejlesztésének kiemelkedő színvonalú 
programját. 

– A helyi gazdaság számára mit jelent majd a 
következő néhány év?

Az Eger–Füzesabony szakaszon új nyomvonalon, a 
településeket elkerülő út építése szükséges, ennek elő-
készítése folyamatban van. A közösségi közlekedés javí-
tása ugyanilyen fontos, ezt célozza annak az úgynevezett 
intermodális csomópontnak a terve, mely egy korszerű, 
gazdaságos és környezetbarát elhelyezését jelenti a 
vasút, autóbusz, kerékpáros és gyalogosforgalomnak. 
Ezügyben már megszületett a szándéknyilatkozat a MÁV 
vezetésével.

Az új Széchenyi Tervre alapozva helyi gazdaságfejlesz-
tő terv készül, melynek fontos fejezete az egészségipar, 
valamint a magas hozzáadott értéket produkáló jármű-
ipari beszállítói szegmens.

A fejlesztés új helyszíne  a felnémeti iparterület rehabi-
litációjával létrejövő   9 hektáros ipari park, mely közel 20 
kis- és középvállalkozás igényeit tudja majd kiszolgálni. 

A parlament által elfogadott közbeszerzési törvény is 
a helyi vállalkozások szerepének erősödését  szolgálja. Az 
önkormányzatnak jelenleg mintegy 60 folyamatban lévő 
pályázata van, mely a többi programmal együtt jelentő-
sen javíthatja a foglalkoztatás helyzetét.

Ismert a kormány intézkedés tervezete: a fecskeházi 
program indítása, mely egyszerre jelent ingatlanfejlesz-
tést és a térség megtartóerejének növelését. 

A gazdaság szempontjából is elmondhatom: közös 
felelősség, hogy egy érdekes, magas életminőséget és 
értékeket képviselő város legyen Eger.

– Milyen szemlélettel dolgozik majd az elkö-
vetkező időszakban a képviselőtestület, a hiva-
tal?

– Mosolygós önkormányzatot szeretnénk, ami a 
szó szoros értelmében polgárbarát. Nagyon fontosnak 
tartom, fontosnak tartjuk, hogy jó közérzete legyen a 
városban élőknek, s ezt érezzék az idelátogatók is. A si-
kert számomra az jelenti, ha mindenki hozzátesz a közös 
ügyekhez, s magáénak érzi azokat. 

Bérczessy András

„Mosolygós önkormányzatot szeretnénk”
Beszélgetés Habis László polgármesterrel

Megyei közgyűlés
A megyei közgyűlés 15 képviselői helyének többségét a FIDESZ-KDNP szerezte meg, az 

alakuló ülésen Horváth Lászlót választották elnöknek, s létrehozták az Ügyrendi és Kisebbsé-
gi Bizottságot, dr. Gondos István elnökletével. Horváth László programbeszédében a megye 
helyzetének rendbehozataláról szólt, a változás igényéről, s köszönetet mondott az új irány 
támogatóinak. 

 Az alakuló ülés után nem sokkal rendkívüli közgyűlést hívtak össze, melyen szakmai dí-
jakat adtak át, s megalkották az új Szervezeti és Működési Szabályzatot. A testület összeté-
telében is történt változás, lemondott mandátumáról a szocialista dr. Sós Tamás, helyére dr. 
Nagy Imre került, a fideszes Szabó Zsolt helyére a nem sokkal ezután alelnöknek választott 
Szabó Róbert került. Hat bizottság alakult, köztük az elmúlt négy év tisztázatlan ügyeit vizs-
gáló testület. Az ülésen új vezetőt választottak a kórház élére: Dr. Fűtő Lászlót, s az intézmény 
felügyelőbizottságának összetételéről is döntés született, ezt a testületet Deé András vezeti. 
Az ülésen felszólalt Habis László, Eger polgármestere is, aki konstruktív együttműködést ígért 
a megyével. 

A megyei közgyűlés tagjai

FIDESZ-KDNP: Bossányi László, Deé András , Dr. Gondos István, Horváth László, Oroján 
Sándor, Sveiczer Sándor Péter, Szabó Róbert, Tóth Csaba. • JOBBIK: Bolyki András, Dudás Ró-
bert, Szűcs né Major Ildikó. • MSZP: Fekete László, Korózs Lajos, dr. Nagy Imre, Szabó Gyula.

Önkormányzati választás 2010
Az önkormányzati választáson nagy arányú győzelmet aratott a Fidesz-KDNP Egerben, 

Habis Lászlót komoly fölénnyel választotta újra polgármesternek a város. 12 egyéni válasz-
tókerületből 11-et meg nyert a választási együttműködés, egy kerületben független jutott a 
testületbe. Az MSZP, a Jobbik és az LMP kompenzációs listán szerzett helyet a közgyűlésben.
Egerben öt kisebbségi önkormányzatra voksoltak: cigány, görög, lengyel, német és ruszin 
testületek alakultak.

A képviselőtestület összetétele

Az egyéni választókerületek képviselői: 1. vk. Császár Zoltán (független) • 2. vk. Ifj. 
Jung László (FIDESZ-KDNP) • 3. vk. Sós István (FIDESZ-KDNP) • 4. vk. Dr. Misz Mihály (FIDESZ-
KDNP) • 5. vk. Ficzere György (FIDESZ-KDNP) • 6. vk. Csákvári Antal (FIDESZ-KDNP) • 7. vk. 
Orosz Lászlóné Ibolya (FIDESZ-KDNP) • 8. vk. Csathó Csaba (FIDESZ-KDNP) • 9. vk. Martonné 
Adler Ildikó (FIDESZ-KDNP) • 10. vk. Lombeczki Gábor (FIDESZ-KDNP) • 11. vk. Gál Judit 
(FIDESZ-KDNP) • 12. vk. Rázsi Botond (FIDESZ-KDNP).

Listán jutott be: Bognár Ignác (JOBBIK), Tóth István (JOBBIK), Dr. Csarnó Ákos (LMP), 
Nagy István (MSZP), Pál György (MSZP).

Alakuló közgyűlés
Október közepén tartotta alakuló ülését az egri képviselőtestület, melyen 

átvette megbízólevelét és letette esküjét Habis László polgármester. A város-
vezető programbeszédét követően a képviselők is átvették megbízólevelüket, 
majd letették az esküt. Szavaztak a városatyák az alpolgármesterek személyé-
ről: főfoglalkozású alpolgármester lett Rázsi Botond és Sós István, társadalmi 
megbízatással pedig Saárossy Kinga. 

Meglalakult az öt állandó bizottság is, s dr. Misz Mihályt megválasztották a 
civil kapcsolatokért felelős tanácsnoknak.

• Urbaniszitkai és Környezetvédelmi Bizottság: Elnök: Ficzere György. 
Tagok: Ifj. Jung László, Tóth István. Külsős tagok: Kormos Gyula, Szarvák Zsolt 
• Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: Elnök: dr. Csarnó Ákos. Tagok: Nagy 
István, dr. Misz Mihály. Külsős tagok: Flaskay Mihály, Földesi Dániel. • Kultu-
rális és Idegenforgalmi Bizottság: Elnök: Orosz Lászlóné. Tagok: Gál Judit, 
Bognár Ignác. Külsős tagok: Csányi Barna, Dávid Zsolt. • Költségvetési és 
Gazdálkodási Bizottság: Elnök: Csathó Csaba. Tagok: Császár Zoltán, Pál 
György. Külsős tagok: Ifj. Herman István, Báthory István. • Humán Erőforrás 
Bizottság: Elnök: Csákvári Antal. Tagok: Martonné Adler Ildikó, Lombeczki 
Gábor, Bognár Ignác. Külsős tagok: Bodnár Gábor, Aranyosi Gábor, Lakatos 
Oszkár. • Közbeszerzési Bíráló Bizottság: Tagok: Orosz lászlóné, Pál György, 
Gál Judit, Lombeczki Gábor. • Önkormányzati Közbeszerzési Döntésho-
zó Bizottság: Elnök: Habis László. Tagok: Csathó Csaba, dr. Misz Mihály, Sós 
István, Nagy István, dr. Csarnó Ákos és Ficzere György. • Megyei Egyeztető 
Bizottság: Elnök: Habis László. A bizottság tagjai: Martonné Adler Ildikó, Tóth 
István, dr. Misz Mihály képviselők és Rázsi Botond alpolgármester.

Fotó: Nemes Róbert
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Virágos különdíj Egernek 
 Ebben az esztendőben Balatonfüreden tartották a Virágos Magyarország verseny díjki-

osztóját. Első helyezett a házigazda település lett, falvak kategóriájában Paloznak érdemelte 
ki a legjobbnak járó elismerést. A két település képviseli majd az országot a jövő évi nemzet-
közi versenyen. Eger a Magyar Önkormányzati Főkertészek Szövetségének elnöki különdíját 
kapta a megmérettetésen, melyen közel 400 település versengett. 

Kopjafa
Az Egri Fertálymesteri Testület kopjafát avatott a Bazilikánál, emlékezve az elhunyt fer-

tálymesterekre. Az összetartozást jelképezi a kopjafa, mely nem a halálnak, hanem az élet-
nek állít emléket – fogalmazott a testület előljárója. A kopjafát Kiss István fafaragóművész 
készítette, s Buda Péter szentelte fel.

Elkészült, átadták
Hivatalosan is átadták a Tetemvár és Vécseyvölgy utcai beruházást. Az új csapadékvíz-elvezető 

csatorna, az útburkolat felújítás, a csomópont korszerűsítés és az új buszöblök megépítése közel 540 
millió forintba került. Az uniós támogatás mellett az önkormányzat 150 millió forint önerőt vállalt.

Az ünnepélyes átadáson, Habis László polgármester kiemelte, a csapadékos időjárás miatt nehéz 
körülmények között kellett dolgoznia a kivitelezőknek, s az itt élők türelmére is nagy szükség volt. 
Halász Károly, a beruházás projektmenedzsere elmondta, igaz, hogy csúszott az átadás a csapadékos 
időjárás miatt,  ám a megszokottól eltérően, 15 millióval kevesebbe került a munka a tervezettnél.

Csákvári Antal, a választókerület önkormányzati képviselője minden közreműködőnek megkö-
szönte az elvégzett munkát. A felújított útszakaszt dr. Lengyel Gyula atya áldotta meg.

A Vécseyvölgy- Tetemvár utca könyékén élők és az erre közlekedők számos prob-
lémája oldódott meg a területen a  beruházással, járdát építettek, gyalogátkelőhe-
lyet, kanyarodósávot alakítottak ki a Cifrakapu úti kereszteződésnél s a csapadékvíz 
elvezetése is biztonságos – jelentette ki Csákvári Antal sajtótájékoztatóján. A képvi-
selő elmondta még: a térségben hamarosan újabb munkálatok indulnak.

A projekt egyik kezdeményezője volt képviselősége előtt, s itt élőként is részese 
volt a folyamatnak – mondta el Csákvári Antal. Nagy munka zárul most le, melyet 
nagy mértékben nehezített az időjárás: 42 esős nap volt a projekt idején. Ez okozta a 
csúszást, s az, hogy a közművek feltárásakor a dokumentációtól eltérő állapotokkal 
szembesültek. A térségben nem áll meg a felújítások, fejlesztések sora a Pető Gáspár 
utca aszfaltozása és a Bolkyi utcai garázssor vízelvezetése is az itt élők körülményein 
javít. Ez utóbbi munkálat  a képviselői keret felhasználásával valósulhat meg. 

Akadálymentesítés
Egyre több intézmény akadálymentesítését oldják meg  a város-

ban. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően ez év végéig két iskolában 
és egy óvodában végeznek átalakítási munkálatokat. 

    
Közel 42 millió forintot nyert az önkormányzat pályázaton há-

rom városi fenntartású intézmény akadálymentesítéséhez. A mun-
kálatok két hónapja kezdődtek a Tinódi Sebestyén tagiskolában 
és a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumban. A harmadik 
akadálymentesítésre váró intézmény a Nagyváradi úti óvoda, itt 
hamarosan kezdődhet az átalakítás. A Tinódiban akadálymentes 
parkolót és a bejáratig vezető rámpát alakítottak ki. Átalakították 
a mellékhelyiséget, kapaszkodókat, korlátokat szereltek fel. A Pász-
torvölgyi iskolában biztosították az épület akadálymentes megkö-
zelítését, a főbejárat közelében liftet helyeztek el, átalakították a 
vizesblokkokat. Az épületben a vakok és gyengén látók tájékozó-
dását segítő taktilis jeleket festettek fel, a hallássérültek számára 
indukciós hurkot alakítottak ki. Az akadálymentesítési projekt az 
intézményekben december 31-én zárul. 

Vissza az ágyúkat
Négy lövéssel adták át a várban a XVII. századi oszmán ostrom 

ágyú hiteles másolatát. Az ostromemléket a Török Magyar Baráti 
Társaság készíttette a megyei és a városi önkormányzat, valamint 
adományozók támogatásából. A relikvia hazánkban egyedülálló. 

Az ágyúcső arab felirata tájékoztat az egri ostromról, és III. 
Mehmet Szultán személyes jelenlétéről. Hazánk legnagyobb mére-
tű ágyúja került az egri várba, melynek a csöve 2,75 méter hosszú, a 
lafetta kerekeinek átmérője 2 méter, az ostrom monstrum összesen 
5 méteres. A társaság vezetése Isztambulban vett mintát a szultá-
ni ágyúról. Az ágyút Prokk József öntőmester készítette, a lafettát 
pedig Pohárdi József építette meg. Az ünnepségen egy lövés szólt 
az egri várvédők tiszteletére, egy a török katonák emlékére, egy a 
török és magyar nép barátságára, egy pedig közkívánatra. 

Dorkó Zsuzsanna (www.tveger.hu)

Pályázati sikerek
A TÁMOP 3.2.11/10-1 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli 

és szabadidős tevékenységeinek támogatására kiírt pályázaton kiemelkedően 
eredményesen szerepeltek az egri pályázók. Külön hangsúlyozható, hogy az 
egri kulturális szervezetek a „települések versenyében” is helyt álltak a négy 
jóváhagyott pályázattal, és az azoknak megítélt legmagasabb keretösszeggel.

Az összértékben közel 200 milliós támogatás számtalan újabb program meg-
valósítását teszi lehetővé, ami rendkívüli munkát, szervezői energiát igényel 
minden szervezettől. A kulturális projektek elsősorban tanulóifjúságot szólítják 
meg, kikapcsolódást, értelmes és hasznos időtöltést kínálva az abban résztvevő 
több ezer főnek.

•  A könyvtár  közel 50 milliót nyert „INFOTÉKA - Nevelési-oktatási intézmé-
nyek tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása 
a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár vezetésével” címmel.

•  Több mint 43 millió forintot nyert a Parnasszus Táncművészeti Alapítvány 
„Új kommunikációs csatornák kiépítése iskolák és művészetek között krea-
tív táncművészek közreműködésével” programja.

•  Közel 50 millióból valósíthatják meg a „Pinceszínház Eger Művészeti Köz-
hasznú Egyesület kulturális oktatási programja nevelési és oktatási intéz-
mények számára” című projektet.

•  Az Egri Kulturális és Művészeti Központ  „Iskolapélda", művelődési , ön-
művelési alkalmak óvodás kortól elnevezésű projektje is 50 milliós keretet 
használhat fel. 

Közmeghallgatás
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 9-én (csü-

törtök) 15 órától közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás hely-
színe: a Városháza díszterme (Eger, Dobó tér 2. I. emelet)

A közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői közérdekű kérdést tehetnek fel és javaslatot 
tehetnek.

Habis László polgármester Városi ünnepség
Hazánkért mondott ünnepi szentmisével kezdődött Egerben az 56-os meg-

emlékezés. A  Gárdonyi Géza Színházban a városi díszünnepségen Habis László 
polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd Nyerges Andor, az ’56-os szövet-
ség egri szervezetének vezetőségi tagja mondott ünnepi beszédet.

Ezt követően az ’56-os emlékműnél állami és civil szervezetek, pártok, in-
tézmények képviselői koszorúztak az 1956-os forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett megemlékezésen.

Új Széchenyi Terv
Egerben is folytatnak egyeztetésekez az  az Új Széchenyi Tervvel 

kapcsolatban. A  Nemzetgazdasági Minisztérium a gyakorlatban 
alkalmazható megoldásokat keres, mellyel javíthatják a vállalko-
zások helyzetét. A térségben az ipar és az idegenforgalom lehet a 
két legfontosabb célterület – mondta el Habis László polgármester 
a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az önkormányzat 
tájékoztatóján. 

A köztestület és a város együttműködése komoly múltra tekint 
vissza, így készült többek között az iparfejlesztési koncepció – 
emelte ki Dr. Bánhidy Péter kamarai elnök. 

Hozzátette: a megfelelő szakemberek jelenléte kulcsfontosságú, 
ezért a képzés kiemelt szerepet kap ebben a kérdésben is.

Az idegenforgalom fejlesztésben a digitális eszközök és tartal-
mak jelenthetnek újdonságot. Az új gazdaságfejelsztési program 
jövő év elején indul el. 

Fotó: Nemes Róbert

Fotó: Nemes Róbert

Fotó: Nemes Róbert
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 „Egri csillagok” 
rajz- és grafikai verseny

Gyakran tapasztalhatjuk, hogy távolabbi országok-
ban milyen keveset tudnak Magyarországról. Mégis, 
ha akadnak külföldiek, akik országunkat és kultúránkat 
próbálják megismertetni a világ előtt, ezen tevékeny-
ségüket nem mindig méltányoljuk igazán, egyeseknek 
talán a nevét se hallottuk soha. Különösen sajnálatos 
ez akkor, ha nem csak egyszerűen egy hazánkkal szim-
patizáló személyről van szó, hanem olyasvalakiről, aki 
ezt igen magas színvonalon, tudományos körök által is 
elismerten tették ezt évtizedeken keresztül.

Azt hiszem, ennek tipikus példája George F. Cushing, 
aki majd’ egy fél évszázadon át a magyar kultúra és 
nyelv legjobb ismerőjének számított Angliában a XX. 
század második felében. Annyira Magyarország állt 
figyelme központjában, hogy helyenként magyar tu-
dósként emlegetik. Pedig valódi angolként született 
Nottingham városában 1923-ban egy metodista lelkész 
fiaként. Egyetemi tanulmányait Cambridge-ben vé-
gezte, amit félbeszakított négy évre a háború, de pont 
ennek köszönhette, hogy megtanult magyarul, törö-
kül, arabul. 1948-ban elnyert egy ösztöndíjat az Eötvös 
Kollégiumba, ahol életre szóló barátságokat szerzett. 
Sajnos a kommunista terror fokozódásakor 1949-ben 
kiutasították Magyarországról. Ez nem akadályozta 
meg abban, hogy továbbra is a magyar nyelvvel és 
kultúrával foglalkozzon, méghozzá a Londoni Egyetem 
Szláv és Kelet-Európai Intézetének magyar tanszékén, 
melynek később professzora és tanszékvezetője lett. A 
tanszék jelentősége különösen 1956 után nőtt meg. 

Amikor a politikai körülmények lehetővé tették, 
ismét rendszeresen Magyarországra látogatott. Bár 
magyar nyelvészeti tanulmányokat, s különböző iro-
dalomtörténeti esszéket is írt, munkásságának talán 
legfontosabb részét fordításai jelentik, melynek révén 
a magyar irodalom számos klasszikus műve vált elér-
hetővé az angol nyelvet beszélők számára. Fordította 
többek között Petőfi Sándor prózai írásait, Illyés Gyula 

Puszták népe című művét és Petőfi monográfiáját, 
Kaffka Margit Színek és évek, valamint Móricz Zsig-
mond Rokonok című regényét.

Nekünk, egrieknek természetesen a legfontosabb 
az Egri csillagok fordítása (The Eclipse of the Crescent 
Moon), amely 1991-ben jelent meg a Corvina gon-
dozásában. Az egyébként is rendkívül lelkiismeretes 
fordítói tevékenységét itt még török nyelvtudása és 
kulturális ismeretei is segítették. A fordítási munka 
nyilván felébresztette benne Eger további sorsa iránti 
érdeklődését, és annak vizsgálatát, miként írtak angol 
szemtanúk és utazók Egerről a korábbi századokban. 
Ezekről „Eger – British Connections” (brit kapcsolatok) 
címmel írt egy dolgozatot, amelyet eljuttatott hozzánk 
az egri főiskola angol tanszékére, ahol azt az Eger Jour-
nal of English Studies első kötetében 1996-ban publi-
kálhattuk. 

Cushing nem csak egyszerűen leírja, hogy hogyan 
látták a korabeli utazók Eger várának második ostromát 
(az angol követ a szultán meghívására nézte végig), 
Barkóczi és Eszterházy ellentmondásos viszonyát, a 
Líceum épületének nagyszerűségét, Vitkovics Mihály 
költészetének jelentőségét, 1848 egri vonatkozásait, de 
gyakran korrigálja az angol utazók téves információit, 
ami egri vonatkozású ismereteinek alaposságára vall. 

Sajnos személyes kapcsolatfelvételre már nem volt 
módunk, mert röviddel ezután, 1996. április 12-én 
elhunyt. Hogy mennyire nem csak a magyar tudo-
mányos élet tartotta számon, azt jól mutatja, hogy 
halálakor a legjelentősebb brit napilapok (The Times, 
The Independent stb.) terjedelmes nekrológokban 
emlékeztek meg róla. Személyében az első angliai 
hungarisztika professzort, az Angol-Magyar Baráti Tár-
saság elnökét, nyelvünket anyanyelvi szinten beszélő és 
irodalmunk megismertetéséért a nem anyanyelvűek 
között legtöbbet tevő személyt vesztettük el.

Abkarovits Endre

Az Egri csillagok angol fordítója

George F. Cushing

Családi mesekör
2006. óta Bébillér néven ismerhették az egriek 

a Gyermekkönyvtár olvasást népszerűsítő foglal-
kozását, mely ettől az esztendőtől Családi mesekör 
elnevezéssel indult újra. A rendezvényeken az adott 
időszakhoz kapcsolódó népmesékkel, kézműves fog-
lalkozásokkal várják az érdeklődőket. 

A program 2011 júniusáig tart, minden hónap 
első hétfőjén 17.00 órától várják a családokat a 
Gyermekkönyvtárban. Legközelebb november 
8-án A táltos ökör és gazdája című mesével ismer-
kedhetnek meg a gyerekek és szüleik.

Az országos tendenciáknak megfelelően Egerben is 
egyre több a nyugdíjas. A város lakosságának 30  százalé-
kát teszik ki. Az időskorúak mindennapjait az önkormány-
zat természetbeni juttatásokkal segíti, 164-en kapnak 
házi segítségnyújtást, 800-an étkezést, 108-an vesznek 
részt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, a város-
ban hat idősek klubja működik. Ezek egyike a Malomárok 
úton működő  89 lakásos nyugdíjasház, amely tavaly ün-
nepelte fennállásának 30. évfordulóját. Az önkormányzat 
szeptember végén újította fel a nyugdíjasházat, kicserél-
ték az ablakokat, az épület külső hőszigetelést kapott. 
Kézér Karolina, a gondozási központ vezetője elárulja: a 
nyugdíjasházba azok kerülhetnek be, akik betöltötték az 

öregségi nyugdíjkorhatárt és rendelkeznek akkora jöve-
delemmel, hogy fedezze a rezsit és a lakbért. A lakásokra 
pályázni kell, évente 25-30 ember jelzi  igényét, általában 
9-11 fő költözhet be. Az idősek mindennapjait különféle 
programok színesítik, lakói rendszeres résztvevői az egri 
virágosítási versenynek. A jubiláló gondozási központ 
száz emberről gondoskodik, köztük van a 82. életévét 
betöltött Herczeg Kálmánné is. Erzsike néni négy gyer-
mekkel, tíz unokával, három dédunokával büszkélkedhet, 
2003 óta él a nyugdíjasházban. Vallja: becsületesen kell 
dolgozni, tiszta lelkiismerettel élni, hálát adni minden 
egyes napért. 

Somogyi Kinga

Október az idősek hónapja
Kiegyensúlyozott nyugdíjas évek Egerben

Nyílt levél Sándor Györgyhöz 
Kedves Gyuri!

Egri föllépéseddel ismét fölkavartad az állóvizeket, sokan és sokszor emlegetnek azóta 
is. Ha megyek valahová, legalább egy órával előbb kell elindulnom, mert újra és újra bará-
tokba, ismerősökbe ütközöm, akik  „No, mit szólsz hozzá?”-val köszöntenek, s nem tudom 
elég röviden elmagyarázni nekik, hogy mennyire elbűvöltél engem is.

Úgy, mint annak idején, amikor az 1950-es és az 1960-as évek fordulóján egri főiskolás-
ként találkoztam Veled. Te az egri színházban dolgoztál, azóta se tudom, milyen rangban 
és beosztásban. Arra viszont határozottan emlékszem, hogy mennyire tisztelted a színpa-
dot és a közönséget, hogy milyen mélyen meghajoltál a tehetséges színészek – például 
a tragikus sorsot megélt Kovács Mária – előtt, s hogy egy-egy epizódszerepre mekkora 
gonddal és fegyelemmel készültél. Alkalomadtán a hét végén hazautazó testnevelés sza-
kos csoporttársaimtól összegyűjtöttem a kalóriajegyeket, amelyeket együtt váltottunk ki 
a főiskola büféjében, kielégítve velünk született hedonista vágyainkat. Egyszer a Vörös 
Rák Étteremben Béla pincértől paradicsomos káposztát rendeltünk – paradicsom nélkül. 
A Krúdy-művekből életre kelt főúr kívánságunkat készséges fejbólintással fogadta, rögtön 
el is indult a konyha felé, s csak pár lépés megtétele után fordult vissza, hogy ellenőrizze és 
pontosítsa a rendhagyó rendelést. 

Rám, a faluról jött, puritán szigorral nevelt, félénk kamaszra felszabadítóan hatott a 
világban való otthonosságod, magabiztos és fölényes viselkedésed, könnyed, humoros, 
olykor ironikus stílusod. Általában nem azt mondtad, amit vártak Tőled, nem arra men-
tél, amerre mások. Ahogyan Hemingway öreg halásza, csónakodat mindig az ellenke-
ző irányba fordítottad, mint a többiek, mert úgy érezted, hogy csak így találkozhatsz a 
Marlinnal, életed nagy Lehetőségével. Akkor még csak sejtettem, hogy látszólagos ma-
gabiztosságod, szuverenitásod mögött mély érzékenységek és sebek rejtőznek, gesztusa-
idban évszázadok, nemzedékek védekező, élni akaró reflexei, erőfeszítései tömörödnek és 
tudatosulnak, csapnak át minőségi változásba.

Aztán engem a debreceni Kossuth Egyetemre, Téged pedig  Budapestre sodort az élet. 
Én a kalocsai I. (ma: Szent) István és az egri Dobó István Gimnáziumban, majd a Ho Si Minh 
(ma: Eszterházy Károly) Főiskola Irodalomtudományi Tanszékén lettem a nemzet napszá-
mosa, Te pedig egyre magasabbra és magasabbra emelkedtél a magad ácsolta pódium 
lépcsőfokain. Valaki azt írta, hogy a magyar humornak két zsenije volt a Kádár-korszak-
ban: Hofi Géza és Te. Te azonban nemcsak előadó-művészeteddel, hanem írói tehetsé-
geddel és a könyveiddel is maradandót alkottál, ezért én – elismerve az előbbi párosítás 
érvényét is – Karinthy Frigyes mellé állítanálak. Abban mindenképpen hozzá hasonlítasz, 
hogy a humorban Te sem ismersz tréfát, hogy nem az emberi félszegség és esendőség 
kigúnyolását tekinted hivatásodnak, hogy nem olcsó poénokkal és primitív közhelyekkel 
robogsz a halhatatlanságba. Te is a filozófiát oldod humorrá, a hétköznapi élet fonáksá-
gait állítod pellengérre, a magyar nyelv játéklehetőségeit aknázod ki a végletekig, mint 
híres elődöd. A magyar humor történetében Te tettél elsőként kísérletet – oly mindegy, 

hogy ösztönösen vagy tudatosan –  a létértelmező gondolatiság, a moralitás és a tréfacsi-
nálás egységbe foglalására. Voltaképpen erről az igényről, hivatásod önmagán túlmutató 
értelméről és céljáról vallottál Te is, amikor humoralistának nevezted magad. Csillámlóan 
játékos, atmoszferikusan jelentéses, kozmikus távlatokat egybeszövő, metaforikus kifeje-
zésmódod, melyet élőbeszédben és írásban egyaránt alkalmazol, csak a legnagyobbaké-
hoz mérhető. A legfontosabb ösztönzést talán a szürrealizmus örökségétől kaptad, mely 
a kapcsolatok felbontására, megfordítására és újjáteremtésére törekedett, így közelítve 
meg s tárva föl a létezés mind mélyebb és mélyebb dimenzióit, egyre meghökkentőbb 
összefüggéseit és törvényeit. Az Átment rajtam egy úthenger kezdetű, remek, műsorzáró 
krokid is szükségszerűen végződik az „Átmentem egy úthengeren” mondattal, esélyt, fo-
nák elégtételt, a virtuális győzelem reményét adva a nála hatalmasabb és félelmetesebb 
erőkkel hadakozó ember(i)ségnek. 

Az az abszurditás-élmény az egyik legfőbb forrása és ihletője művészetednek, ami 
Adyt, József Attilát és főként Pilinszkyt vezérelte. Te is annak a kételyekkel és szorongá-
sokkal viaskodó, a semmi és a halál markában vergődő modern embernek az életérzését 
örökíted meg, aki a nagy Cethal síkos hátán bukdácsol, a Semmi ágán vacog, partra vont 
halként hányódik csillaghálóban, szája „a semmiségbe tátog s száraz űrt harap”. Bebizo-
nyítottad, hogy a világ eredendő abszurditását nemcsak Isten létének abszurditásával, 
hanem humorral is föl lehet oldani. A világképedben rejlő keserűséget és  reménytelen-
séget pedig eleve ellensúlyozza mélységes, az Abszolútumban is szövetségesre találó 
humanizmusod. Legszentebb ideád az emberi méltóság maradéktalan, kompromisszu-
mokat nem ismerő tisztelete és védelme. Az emberért – ismételgeted rendületlen hittel a 
régi szentenciát – sokféleképpen lehet áldozatot hozni, csak emberáldozattal nem. 

Életműved, ötleteid legjavából ízelítőt adtál Egerben is Válogatott rögtönzéseim című 
előadóesteden, melyet 2010. október 14-én kivételes érdeklődés mellett mutattál be a 
Bartakovics Béla Közösségi Házban. Az összeállítás fölidézte és szintézisbe forrasztotta 
korábbi műsoraid legemlékezetesebb pillanatait. Eredeti látásmódoddal, műfaj-, stílus- 
és ritmusváltásaiddal, szójátékaiddal, fokozásaiddal, váratlan, meglepő fordulataiddal és 
csattanóiddal most is mindvégig lenyűgözted a közönséget, mely véget érni nem akaró 
vastapssal fejezte ki tetszését. 

Önfeledten tapsoltam én is, mert számomra közös ifjúságunkat is visszavarázsoltad. 
Hajunk azóta színt váltott, Barátom, mint ősszel a falevél. Elérkezett az ideje tehát, hogy 
minél többet imádkozzunk, egyebek mellett azért is Sík Sándorral, hogy cserepesedő aj-
kunkról se kopjon le soha a bölcsek, a szentek és az öregek legnagyobb kincse: a mosoly. 

Ha pedig majd el kell mennünk innen, a túlvilági étteremben rendeljünk még egyszer 
Béla pincértől paradicsomos káposztát, teljesen mindegy, hogy paradicsommal vagy pa-
radicsom nélkül.

Eger, 2010. október 31. Lisztóczky László 

„Egri Csillagok” elnevezéssel tehetségkutató rajz és 
grafikai versenyt hirdet Eger város és az Eventus Iskola  
8. osztályos alkotók részére. Az első fordulóban illuszt-
rációkészítés a feladat az Egri Csillagok című regény-
ből, a jellemző helyszínek, helyzetek, emberek megje-
lenítésével. A beküldési határidő:  2010. november 19. 
A második fordulóra a legeredményesebb 40 pályázót 
hívjuk be melyen helyben készített  munkájukkal ver-
senyeznek majd 2010. december 10–11-én.

Könyv, magazin, sikerek
Könyv jelent meg dr. Lőrincz Györgyről, a 2009-es Év bortermelője cím birtokosáról. A kötetet a St. Andrea 

magazin új számával együtt mutatták be a Bikavér borházban. 

Az ünnepi hangulatú összejövetelen természetesen a kiváló borokat is kínálták a jelenlévőknek, így megismer-
hették a vendégek a birtokújdonságnak számító pinot noir-t (2008. Csakegyszóval) és a Hollandiában Év Borának 
választott Egri Bikavér superiort. Ez utóbbi elismerést különösen fontosnak tartja Lőrincz György, hiszen – mint 
mondta – egy olyan országban sikerült megmutatni és sikerre vinni az egri bort, ahol igényes borfogyasztók 
vannak, akik többezer kiválóság közül válogathatnak. A St. Andrea szőlőbirtok egri fehér bora, az Örökké 2008 
különdíjat kapott, elnyerve a Prix du Sommelier-t, vagyis a szakma az Év legjobb gasztroborának minősítette.

Az új St. Andrea magazin minden eddiginél bővebb terjedelmű, az impozáns kiadvány, jól mutat a könyv 
mellett. Kántor Endre Lőrincz György – a szelíd szőlész című könyve a bor filozófiája sorozatban jelent meg. 

Bérczessy Anrdás

Fotó: Bilku Krisztián

Fotó: Nemes Róbert
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Szőrőstül-bőröstül 
Bemutatjuk Csirmaz Zsolt, mezőkövesdi szőrmekikészítőt

Nemsokára beköszönt a tél, és a szekrény mélyéről előkerülnek a bőrből vagy szőrméből készült 
kabátok, mellények, sapkák, kesztyűk. Talán kevesen tudják, hogy szőrmekikészítő iparunk tekin-
télyes múlttal rendelkezik, és méltán jó a híre napjainkban is. A magyarok hozták be a honfoglalás 
idején azt az új timsóval történő kikészítési eljárást, amelyet a mai napig magyar cserzésnek hív a 
szakma világszerte. 1930-as években nemzetközi tekintélyt szerzett magának az iparág a panofix 
szőrme feltalálásával. Bárány vagy juh bőrből készül és a festési eljárásokkal igen sokféle nemes 
prémet utánozhatunk belőlük, mint például a nutriát, hódot, szilfókát, tigrist vagy leopárdot. A 
panofix női bunda nagy divat volt még a 70-es években is. 

A szakma történetéről Csirmaz Zsolt szőrmekikészítő mesél. 

– Milyen hosszú múltra tekint vissza a szőr-
mekikészítés mestersége? 

– A legősibb mesterség a világon a szőrmekikészí-
tés, több ezer éves múlta tekint vissza. A régmúltban 
az ősember a barlangban lakott, a megélhetésre leva-
dászott vadállatok prémeit használta teste megvédé-
sére. Kezdetben még nem beszélhetünk kikészítésről: 
az elhullott állatokat lenyúzták, lekapargatták róla a 
húst és kiszárították. Ez azonban nem volt tartós, a 
szőrme elbomlott, nem tudták sokáig használni. Az 
egyik legősibb kikészítési mód, amely talán az esz-
kimóknál ma is létezik, a rágással történő kikészítés. 
A nyálban lévő enzimmel készítik ki a bőrt, kirágják 
közüle a húst és a nyálban lévő enzim kioldja a bőrben 
levő romlandó anyagokat. Koronként egyre korsze-
rűbb technológiák születtek. Az 1800-as évek végétől 
kezdve jelentek meg a modern vegyi anyagok, ame-
lyek felváltották a természetes anyagokat (pl. cserzés-
hez a tölgyfa termését illetve kérgét használták fel) A 
népvándorlás korának népei, hunok, germánok, fran-
kok és magyarok szőrmeviselete már komoly kikészí-
tőiparra utal. A magyarok tigrisek, párducok bundáját 
teljes nagyságban vállukra vetve viselték. Ez volt a 
magyarok híres viselete, a kacagány. Megjegyzem a 
szőrme eleinte a kiváltságosok viselete volt, a ruházat 
kifejezte a rangot is. Például a nyusztot, a nercet a fő-
rangúak viselhették, a középnemesség rókát, nyulat 
hordott, az egyszerű köznép pedig a báránybőrt hasz-
nálta fel sapkákhoz, kucsmákhoz, bekecsekhez. A XX. 
században a technológia fejlődésének köszönhetően, 
valamint az állatok számának növekedésével kezdett 
a szőrmeviselet szélesebb körben elterjedni.

– Mi a különbség a szőrmekikészítés és a 
szűcsmesterség között? 

– A szőrmekikészítő az alapanyagot készíti elő, 
míg a szűcs a már feldolgozásra előkészített, tartó-
sított és tiszta prémekkel dolgozik. A szűcs sokkal 
inkább a szabóhoz hasonlítható, bár a megmunkált 
anyag tulajdonságai miatt igen nagy a különbség e 
két szakma munkamenete között. Megemlíteném a 
tímárokat is, akik a bőr kikészítésével foglalkoztak. 

– Melyek a kikészítés munkafázisai? 
– A kikészítés első fázisa a mosás, áztatás, így a 

bőr visszanyeri rugalmasságát. Azért, hogy a további 
munkafolyamat során jobban be tudjanak hatolni a 
különböző vegyszerek, eltávolítjuk az irha kötőszöve-
tet, vagyis a szőrmék alsó oldalát. Ezt követően savas 
fürdőben(hangyasav, só, víz keveréke) fellazítva a 
nyersbőr rostszerkezetét, előkészítjük a következő 
cserzési műveletre, mellyel egyben konzerváljuk is a 
szőrmét, megtartjuk a rostszerkezet jó tartását. Utána 
ismét centrifugálás, zsírzás következik, visszapótoljuk 
a bőr eredeti zsírtartalmát. Ezt cserzés, szárítás, gépi 
megmunkálás követi. Kétszer megpuhítjuk, kétszer va-
saljuk, majd vegyi tisztítást és csiszolást végzünk, majd 
benzines hordóban kitisztítjuk. Végezetül visszanyújt-
juk a szőrmét eredeti méretére, kijavítjuk a kisebb, az 
előkészítés során keletkezett hibákat és beraktározzuk. 

– Ön mikor ismerkedett meg ezzel a szak-
mával? 

– Beleszülettem a szakmába, édesapám tímár 
volt, később beletanult a szőrmekikészítő szakmába. 
Szakmai ismereteimet tőle és az Újpesti Pannónia 
Szőrmevállalatnál szereztem. 1995 márciusától üze-
mel szőrmekikészítő műhelyünk, amit egyéni vállal-
kozóként működtetek a bátyámmal együtt, három 
alkalmazottal.

– Milyen állatok prémjével dolgozik? 
– Nagyrészt a vágóhidakon levágott állatok szőr-

méit készítjük ki, így például a bárány és birkaféléket. 
Egyre több marha, borjú szőrméjét is feldolgozzuk. Va-
dászható állatok kikészítését is vállaljuk. Ide tartozik a 
vaddisznó, muflon, szarvas, őz, róka. Néhány egzotikus 
állatot is készítettünk már ki, például zebrát, medvét, 
gepárdot. Megemlíteném, hogy az egzotikus állatok is 
hivatalosan engedélyezett vadászatokból származnak. 
Ez szakmailag egy különleges kihívás. A preparátorok-
hoz elkerült termékeket nem mindig látjuk viszont. 

– Milyen termékeket készít? 
– Szőrme és szőrmeáru értékesítésével is foglal-

kozunk. Ezeket főleg szőnyegekként, kanapé, fotel, 
autóülés takarókként használják. Igény szerint készí-
tünk a szőrmékből irhamellényeket, vadászmellénye-
ket, irhasapkákat, derék-és vesevédőket is. 

Mind a kikészítőipar, mind a szűcsipar életben ma-
radásához nélkülözhetetlen a mai igényekhez való al-

kalmazkodás. Hogyan lehet megfelelni mind a divat, 
mind a környezetvédelem elvárásainak? 

Ez egy nehéz kérdés, amikor a műhelyt létrehoz-
tuk, fél évünkbe telt, amíg beszereztük a szükséges 
környezetvédelmi engedélyeket. A hulladékot külön 
helyre szállítjuk, a szennyvizet évente mérni szokták, 
levegő- és tisztaságvédelemre szűröket használunk. 

Ami a divatot illeti, azt tapasztalom a szőrme mindig 
is nagy népszerűségnek örvendett, amely az állatvédők 
ellenállásával megbirkózva mindig vissza-visszatért. Az 
ősi magyar ruhák viselete ismét előtérbe került, amely-
hez igazi szőrmét és bőrt használnak fel. 

– Vannak-e egyedi termékei, amelyeket 
csak az Ön készít? Mely darabokra a legbüsz-
kébb? 

– Évek óta gyártunk a mohácsi busójárásra ruhá-
zatot, jó viszontlátni termékeinket – a hosszú gyapjú 
birkák szőrméit – a televízióban. Büszke vagyok arra, 
hogy 2009-ben a kézműves hagyományok ápolásáért 
kitüntetést vehettem át a Kézművesek karácsonyáért 
pályázaton, valamint Míves Termékdíjat kaptam a 
Heves Megyei Kamarától. Ezt három termékért: egy 
mamuszért, egy kis mellénykéért és egy kesztyűért 
kaptam. Jó érzéssel tölt el, ha értékelik a munkámat, 
ha visszajelzéseket kapok. 

– Mi a szépsége ennek a mesterségnek? 
– Amikor egy csinos hölgyön meglátom az álta-

lunk feldolgozott bundát nagyon örülök, hogy segít-
hettem viselőjének luxust, eleganciát sugározni.

– Milyen közelebbi illetve távolabbi tervei 
vannak? 

– Már készülődünk a karácsonyra, sapkák, kesz-
tyűk bélésanyagait készítjük elő. Szeretném bővíteni 
a vállalkozást, például a báránybőrt most még csak 
szőnyegként, takaróként dolgozzuk fel, szeretném 
azonban ha ezekből szép irhakabátok, irhadzsekik 
is készülnének. Ehhez technológiai illetve szakmai 
fejlődés szükséges. Matyó ember lévén, szeretném a 
matyó motívumokat összeötvözni a szőrmével, készí-
tettünk már hímzett kabátokat. Remélem a magyar 
nemzet újra szőrmét viselő és szerető nemzet lesz, és 
egyre többen engedhetik meg maguknak ezt a ne-
mes viseletet.  Somogyi Kinga

Találkozásom Kepes Györggyel 
A 90-es évek elején az USA egy hónapos tanulmányutat ajánlott fel a megyei jogú 

városok polgármestereinek. Nekem, a frissiben megválasztott, újdonsült polgármes-
ternek, az volt a véleményem, hogy egy hónap az túl hosszú idő, szűkítsék le két hétre. 
Ők ezt túl rövidnek tartották, egy valódi taulmányútra elégtelennek. Ezen majnem 
másfél évig elvitatkozgattunk, majd válaszút elé állítottak és közölték velem, hogy ezt 
a programot 50 éves korig ajánlják, én már több mint egy éve betöltöttem ezt, vagy 
elfogadom, vagy elveszik. 

Két kitűnő helyettesem, akikben megbíztam, egyikük a jelenlegi polgármester 
Habis László, akit testületen kívülről magam választottam, másik, volt vízilabda csa-
pattársam felesége, Katonáné Galló Réka biztosítottak arról, hogy nem fogják a „ku-
tyák széthordani a várost” távollétemben. 

Addigra már ideiglenesen elhelyeztük testületi döntéssel, a Vitkovits házba az előző, 
tanácsi vezetés által elfogadott Kepes adományt, mely több, mint 200 művét tartal-
mazta a világhírű mesternek. Jól emlékszem rá, ez volt az első, igazán nagy, olyan hor-
derejű döntés, mely nemcsak a képviselőtestületet, hanem a város lakoságát is meg-
osztotta. A Vitkovics-ház jelentős műemlék épület, a Rác templom parókiája volt. Itt élt 
a 18. sz. második és a 19. század első felében az akkori görögkeleti pópa fia,Vitkovics 
Mihály író és költő, aki a magyar írásbeliségért és a Magyar Tudományos Akadémia 
mielőbbi megalapításáért dolgozott. Kazinczy barátja, Csíky Sándor principálisa volt. 
A vita a telekommunikáció legtöbbször áldásos, de néha a bulvár ízű motivumokat je-
lenségüknél fokozottabban felerősítő kampánya, a feleket két nagy csoportra osztotta. 
A helyi irodalom barátai tekintettel arra, hogy Kálnoky emlékszoba már működött a 
házban, szerették volna ebben a szellemben továbbfejleszteni a házat, és további em-
lékszobákat kialakítva, helyi irodalmi múzeumot létrehozni. A másik csoport a gyűj-
temény mielőbbi elhelyezést sürgette, minden további késlekedést a Kepes család és 
nem utolsósorban az idős művész elleni durva gesztusként fogta fel. Mielőbb szerették 
volna a nagylekű adományt méltó körülmények között tudni, és az idős mestert, az-
zal a hírrel, még életében megnyugtatni, hogy méltó környezetben nyert elhelyezést 
értékes adománya. Ez a vita döbbentett rá, hogy nem  mindíg a pénzügyek, pl. a költ-
ségvetés váltanak ki nagy, akár több  becsületsértést is kiváltó vitát, legalábbis ilyen 
ingoványos talaj lehet a kultúra és a művészet is.

Az utamat előkészítő ügynökségtől nagyfokú önállóságot feltételező, igen gazdag 
programot kaptam, mely naponta 5-6 különböző helyszínen percnyi pontossággal 
előkészített találkozót tartalmazott. Az általam kért két programot, melyből az egyik 
Kepes György-gyel való találkozás megszervezése volt, meglepő gyorsasággal telje-
sítették. Kora délutáni időpontot kaptam, kérték, hogy az idős mestert ne zavarjam 
sokáig, súlyos betegsége miatt hamar elfárad. Ő maga mintegy 20-25 percet igért. 

Nagy várakozással tekintettem az általam szokványos művészeti kategóriákba 
hagyományos ismérvek alapján be nem sorolható, igazán nagyformátumú, művész-
tudós-filozófus mesterrel való találkozás elé. Rendkívül  gazdag és színes életútja és 
munkássága során a Képzőművészeti Főiskolán Csók István ésVaszary János tanítványa 
volt, majd Moholy-Nagy Lászó hívására Berlinbe került, itt többek között a Bauhaus 
eszmékkel ismerkedett, majd tűzzománc képeket, fényfalakat készített. 1937-ben 
Chicagoban Moholy Nagy Tervező Intézetében a Fény-Szín részleget vezette. Rendkívü-
li módon érdekelték, és sokat foglalkozott a fény és árnyék kérdéseivel. Tanított az MIT 
építészeti és tervezői karán, megalapította a Center for Advanced Visual Studiest,ahol 
nyugdíjba vonulásáig 1975-ig az intézet igazgatója volt.Több  könyvet írt munkássá-
gáról. Nagy kérdéseket feszegetett, összefüggéseket keresett. Támadta a túlzott szako-
sodást, mely elkülöníti a művészt és a tudóst. Szerinte mindketten ugyanezen kérdést 
vizsgálva a valóság két különböző szeletét látják, és mivel egyikük sem érti tökéletesen 
a másik munkáját, nagyon nehéz a világ dolgainak  megértése. 

Kezdeményezte és forszírozta a tudósok és a művészek szorosabb együttműködé-
sét, mely lényegesen megkönnyíthetné a megismerés folyamatát. Úgy érzem, hogy 
a cikk terjedelme és szerény ismereteim miatt mindenképpen ide kívánkozik az eddig 
leírtakra a „salvo errore et omissione” azaz „a tévedések és kihagyások fenntartásával.”

Maga a kortárs művésszel való találkozás kellemes érzéseket keltett bennem, és 
ezt érzem a mai napig is. A megelőzőkben már említett precíz tájékoztatás segítsé-

gével bostoni tartózkodásom során hamar megtaláltam a házat. Az idős művészt vá-
rakozásomnál jobb állapotban találtam. Házikabátban fogadott, felállva kézfogással 
bemutatkozva üdvözöltük egymást, majd asztalnál ülve beszélgettünk. Átadtam a 
selypi születésű idős művésznek az akkor aktuális ajándékot, megyénk műemlékeiről 
és a barokk Egerről Szelényi Károly művészi fotóival készült könyveket. Ekkor riadtan 
vettem észre, hogy már közel fél órát tölöttem el, így eredeti megállapodásunknak 
megfelelően az éppen aktuális témát befejezve búcsúzkodni kezdtem. Az idős művész 
erélyesen tartóztatott, még további fél órát töltöttem nála. Távozáskor azt kérdezte 
másnap mikor jövök. Némi szabadkozás után megállapodtunk abban, hogy bostoni 
tartózkodásom végéig, azaz további két déután még elmegyek beszélgetni hozzájuk. 
Délutánonként beszélgettünk, megmutattam a könyvben a Vitkovics házat. Természe-
tesen nem tettem említést a gyűjtemény elhelyezése körüli sokszor késhegyig menő 
vitákról. Úgy éreztem, mintha a művész, bár kitűnő magyarsággal beszélt, mintha kis-
sé ki lenne éhezve a magyar szóra, felesége és lánya amerikaiak lévén angolul beszél-
tek. A művész urat minden érdekelte ami magyar, és jól elbeszélgettünk.Tekintettel 
arra, hogy tudta orvos vagyok, beszéltünk betegségéről is. 

Néhány éve, éppen egy műtét után lábadozva Budpesten egy klinikán az össze-
gyűjtött Heves megyei Hírlapokat olvasva fedeztem fel, hogy a mester néhány éve 
meghalt, leánya Egerbe is ellátogatott az azt megelőző héten, így sajnos már vele sem 
találkozhattam. A híres művész műveit szerte szana szét őrzik és nagy becsben tartják 
a világ nagy képtáraiban. Mi méltán lehetünk büszkék a művész nagylelkű hagyatéká-
ra, mely a mester több, mint kettőszáz művét tartalmazza.                  

Dr. Ringelhann György

Fotó: Korsós Viktor
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NiNcs olcsóbb az iNgyeNNél,
hívja a Panta TaXi ingyenes számát!

(06 80) 343 343

A prolikról Egerben 
Csiky Gergely: Prolik (Ingyenélők) című darabját mutatja 

be november 5-től a Gárdonyi Géza Színház. A tragikomédi-
át Máté Gábor rendezte, aki Sirokay Bori dramaturg segítsé-
gével készítette el az eredetinél tömörebb szövegkönyvet. 
A darab mulatságos helyzetekkel, de fanyarul, sőt olykor 
szívbemarkolóan és kegyetlenül foglalkozik a  társadalom 
szélére sodródott figurákkal. 

A jelmezeket Füzér Anni, a díszletet Cziegler Balázs tervez-
te. A főbb szerepekben Bozó Andrea, Mészáros Máté, Bartsch 
Kata, Kaszás Gergő, Vajda Milán, Ötvös András és Görög László.

 

Elkezdődtek A Mester 
és Margarita próbái
A Mester és Margarita azon regények közé tartozik, 

melyeket az ember többször levesz a polcról, beleolvas, 
aztán nem tudja letenni. Az élet különböző szakaszaiban 
mást és mást mond, de minden korosztályhoz megtalálja 
az oda vezető utat. Sőt, a diktatúra idejében is mást jelent, 
mint virágzó demokráciák korában. Szerelmi történet, tab-
ló a harmincas évek Moszkvájáról. De talán sokszínűsége, 
sokrétegűsége, a fantasztikum váltakozása a realitással, 
a morális kérdések felvetése, a Pilátus történet sajátos 
megfogalmazása, a groteszk hangvétel, az irónia egyidejű 
jelenléte miatt jönnek létre a regénynek sorra film és szín-
házi előadás-változatai – ezekkel a gondolatokkal kezdte a 
próbát Csizmadia Tibor, rendező.

Az egri Gárdonyi Géza Színház Bozó Andrea és Kaszás 
Gergő főszereplésében játssza majd Bulgakov darabját de-
cember 3-tól.

Látogatók az egri  
stúdiószínpadon
Saárossy Kinga és Mészáros Sára főszereplésével tipiku-

san XX. századi emberi szenvedéstörténetet, mégis egri tör-
ténetet visz színpadra a Gárdonyi Géza Színház társulata.

Az előadás szövegkönyve Kertész Lilly Mindent felfaltak 
a lángok c. önéletírása alapján készült, melyet a rendező 
Blaskó Balázs és Magyar Fruzsina, dramaturg, valamint 
Fábry Péter dolgozta át színpadra. 1944 márciusa és 1945 
áprilisa között egy húszéves egri polgárlány, Weisz Lili (Ker-
tész Lilly) egy év alatt végigéli egy teljes emberi élet, több 
generáció kálváriaútját, tragikus stációkkal tagolt pokoljá-
rását. A bemutató december 2-án lesz, a színház stúdiószín-
padán. pcs

A Muzsikás együttes 
egri iskolákban

Az egri főpásztorok és a város 
kulturális múltja
Először az elmúlt esztendő szeptemberében 

voltak Katolikus Kulturális Napok, ebben az évben 
pedig októberben voltak. Ehhez kapcsolódva né-
hány mozzanatot villantok fel az érseki (1804-ig 
püspöki) székhelynek Eger kulturális múltjában 
játszott szerepéről. Mint tudjuk, az egri püspökség 
is a Szent István alapította tíz egyházmegye egyike. 
Az élükön álló főpásztorok a helyi papsággal együtt 
évszázadokon keresztül jelentős szerepet játszot-
tak az egyházmegye székhelyének történetében. 
Ez meghatározóan igaz Eger kulturális múltjára is. 
Idézzünk fel most Eger kulturális múltjából néhány 
olyan történést, mozzanatot, amelyek országos 
szinten is jelentős művelődéstörténeti események 
voltak, és amelyek az egri papságnak köszönhetik 
létrejöttüket.

Telekessy István püspök volt az egyetlen egy-
házfő, aki II. Rákóczi Ferencet támogatta. Ezért 
nem meglepő, hogy Rákóczi fő tartózkodási helye 
sokáig Eger volt. Ebben az időszakban kerül ki a 
nyomdából az első magyarországi hírlap is, amely-
nek első fennmaradt száma Agria 1705. május 30. 
dátummal jelent meg.

1740-ben alapította Foglár György kanonok az 
egri jogi iskolát, amely hazánkban az első három 
egyikeként nyílt meg.

Közismert, hogy Egerben volt az első magyar or-
vosi iskola, amely 1769-ben kezdte meg működé-
sét. Létrejötte szorosan kapcsolódott az Eszterházy 
Károly püspök által elgondolt egri egyetemhez, 
amely a főpásztor által felépíttetett Líceumban 
működött volna. A Líceumban kapott helyet az 
1793-ban megnyílt Egri Főegyházmegyei Könyv-
tár, amelyet hazánk nyilvános könyvtárai között az 
elsők között tarthatunk számon.

Még mindig a Líceumnál maradva Fischer 
István érseknek köszönhető, hogy Egerben 
valósult meg a magyarországi első nyilvános 
festménykiállítás. Ő volt az, aki engedélyezte 
Fáy János későbbi debreceni polgármesternek, 
hogy képtárának számos darabját itt állíthassa 
ki 1812-től kezdődően.

Ugyancsak közismert, hogy 1828-ban itt a vá-
rosban jött létre az első magyar nyelvű tanítóképző 
intézet, amelyet Pyrker János László érsek alapított. 
Ebben az intézményben tanult Gárdonyi Géza is.

Pyrker János László érseknek köszönhető az első 
kifejezetten képtár céljára is emeltetett magyaror-
szági épület., az érseki palotának a Líceum és a ba-
zilika közötti téren látható szárnya. Itt elhelyezett 
gyűjteményét 1836-ban az akkor megszavazott 
Magyar Nemzeti Múzeum épülethez kapcsolódó-
an a múzeumnak ajándékozta. Mivel a múzeum-
nak addig nem volt festménygyűjteménye csupán 
kisszámú festménye, így ez lett annak képtára. A 
korabeli újságok mint „a nemzet képtárá”-t említik. 
Így tehát 1836-tól-1844-ig egész Magyarországon 
elsőként Egerben volt látható a Magyar Nemzeti 
Múzeum képtára, amely később a múzeum meg-
nyitásakor annak legelső kiállítása volt.

1937-től kezdődően az Egri Érseki Líceumi Mú-
zeumban két eredeti Munkácsy Mihály alkotás is 
látható volt a II. világháború végéig. Az akkori egri 
érseknek Szmrecsányi Lajosnak a testvére Miklós 
az 1880-as években a Magyar Képzőművészeti 
Társulat titkára volt. Hivatalból ismerte a művészt, 
akivel olyan jóba lettek, hogy leveleztek is. Mun-
kácsy a Honfoglalás c. alkotásának két színvázla-
tával is megajándékozta Szmrecsányit, az egyiket 
névreszólóan neki dedikálva. Halála után az érsek 
mindkettőt az líceumi múzeumban helyeztette el 
testvére hagyatékának más festményeivel együtt.

Eger a városban működött oktatási intéz-
mények miatt a „magyar Athen” nevet kapta, 
amelynek az Eszterházy Károly püspök által 
építtetett Líceum. lett a jelképe. Ebben az 
időben itt működött az érsekség által fenn-
tartott jogakadémia, tanítóképző intézet, a 
fiú felsőkereskedelmi iskola, két elemi iskola, 
a Bartakovics Béla érsek által alapított első és 
ekkor még egyetlen egri múzeum, a Főegyház-
megyei Könyvtár stb. Így hát Eger e kitüntető 
elnevezésében az egri a főpásztoroknak meg-
határozó szerepük volt. Kiss Péter

Világszerte legismertebb népzenei együt-
tesünk a Muzsikás, mely a hetvenes évek első 
felében beindult táncházmozgalomban már a 
kezdetektől jelen van, de emellett a világ legne-
vesebb koncerttermeinek közönségét is meghó-
dította. Nemcsak a magyar népzene nemzetközi 
meg- és elismertetését tartották feladatuknak, de 
missziójukká vált a legifjabb korosztályokkal való 
foglalkozás is. Budapesten évtizedek óta működik 
egy gyermektáncházuk a Fővárosi Művelődési 
Házban. 2004 decemberében beindítottak egy 
„Rendhagyó összevont iskolai énekórák” című 
programot, melynek célközönsége általános 
és középiskolás tanulók. Az iskolák az együttes 
honlapján található email címen jelentkezhetnek 
ezekre az énekórákra, maguknak az intézmények-
nek nem kerül semmibe az együttes fogadása, 
mert a MOL Rt. vállalta, hogy évi 50-60 ilyen 
iskolai foglalkozás közül a vidékiek költségeit fe-
dezi. Hogy minél több iskolás részesüljön ebből 
az élményből, az együttesnek csak az a kérése, 
hogy az iskola az adott 45 percre minél több diák 
részvételét tegye lehetővé legnagyobb termében. 
Sok gyerek számára ez jelenti az első találkozást a 
népzenével, először lát népi hangszereket. Mások 
már hallottak ezekről, de eddig talán még sose 
látták testközelből a legnevesebb magyar népze-
nei együttest.

Október 4-én előbb a Dobó István Gimnázium-
ban, majd a Kemény Ferenc Általános Iskolában 
tartott a Muzsikás együttes rendhagyó énekórát. 
Ez utóbbit tekintettem meg. 

Mint Hamar Dánieltől és Sipos Mihálytól, az 
együttes két tagjától megtudom, elég kemény 
napjuk van. Az éjjel még a Művészetek Palotájá-
ban játszottak, délben már Novajon kell lenniük, 
este még Pesten van táncházuk és lemezfelvétel-
ük. Ennek ellenére lelkesen és teljes energiával 

próbálják lekötni a tornatermet zsúfolásig meg-
töltő gyerekek figyelmét. Sok hasonló rendezvény 
után az a tapasztalatuk, hogy a kisebbek mindig 
nagyon fogékonyak, hamar meghódíthatók, a 
serdülők között akadnak olyanok, akik egy ideig 
próbálnak némi ellenállást kifejteni az esetleg 
soha nem hallott zenével szemben, de aztán 
őket is elkapja a lelkesedés, jár a lábuk, csillog a 
szemük.

A műsorvezető Hamar Dániel ugyan nem 
pedagógus (hanem komoly kutatásokat végző 
geofizikus), de négy fia és több unokája talán 
szerepet játszhatott abban, hogy kellő érzéke ala-
kult ki arra, hogyan lehet újabb és újabb trükkök 
segítségével a tanulók figyelmét folyamatosan le-
kötni. Hol ritmust kell tapsolni a gyerekeknek, hol 
lakodalmi csujjogatókat kiabálni teli torokból, így 
nem maradnak passzív szemlélői az előadásnak. 
A fellépések zenei anyaga hasonlít a különböző 
iskolatípusokban, míg az összekötő szöveg a kor-
osztályoknak megfelelően változik. A középisko-
lásoknak már lehet komolyabb dolgokat megem-
líteni nemzeti tudatunkkal kapcsolatban, az álta-
lános iskolásoknál mindez játékosabban történik, 
bár itt is szó esik a zene – és azon belül a népzene 
– jelentőségéről az ember életében, s arról, hogy 
valószínűleg Bartók és Kodály a világszerte legis-
mertebb képviselői a magyar kultúrának.

A gyerekek megismerkedhetnek néhány – 
talán általuk még sose látott – népi hangszer-
rel (hosszúfurulya, gardon, tambura), együtt 
énekelhetnek a zenekar muzsikájára, s a végén 
még mindenki kap egy könyvjelzőt is, amelynek 
egyik oldalán ez a közös dal található, a másikon 
a Muzsikás tagjai: Sipos Mihály, Porteleki László, 
Éri Péter, Hamar Dániel. Sokaknak ez a 45 perc 
bizonyára egy életre meghatározó élmény lesz, 
valaminek a kezdete! Abkarovits Endre

Szakmai konferencia
Egerben tartotta évi rendes ülését a Keresztény Rádiók 

Európai Konferenciája. A tanácskozáson 15 európai ország 
médiumainak vezetői kaptak lehetőséget arra, hogy számot 
vessenek az egységesülő kontinens elmúlt húsz évének köz-
életi tapasztalataival. 

Sikeres közös pályázatok, hiteles tájékoztatás, jól meg-
valósítható ötletek – 15 európai ország szakemberei vettek 
részt a programon, nelynek házigazdája az egri székhelyű 
Magyar Katolikus Rádió Alapítvány volt, a Szent István Rá-
dió működtetője. 

10 éves a Szent 
István Rádió
Fennállásának tizedik évfordulóját ünnepli ebben az év-

ben a Szent István Rádió. A hallgatókkal az elmúlt évtizedre 
hálaadó szentmisével és ünnepi műsorral emlékeztek. 

2000. október 20-án indult hazánk első katolikus rádiója, 
akkor még Magyar Katolikus Rádió- Eger néven, öt éve vette 
fel országalapító királyunk Szent István nevét. Céljuk azonos 
az egyházéval, mindenki üdvösségének szolgálata.

A jó hír rádiója Észak-kelet Magyarországon, a Felvidék 
és Kárpátalja egy részén hallható, 35 munkatárs készíti 
a műsorokat; Eger és Miskolc mellett egy-egy tudósító-
juk van Gyöngyösön, Sátoraljaújhelyen, Sárospatakon. 
Műsoraikat egyre többen hallgatják az interneten is. A 
kifejezetten vallási, lelki tartalmú programok mellett 
a mindennapi életvitelt segítő műsorok, közéleti ösz-
szeállítások hangzanak el, s ezeken keresztül is az egyház 
értékei jelennek meg. Az elmúlt évtizedben 3600 szent-
mise és ugyanennyi rózsafüzér imádság volt hallható, az 
éterben négyezer játékkérdés hangzott el. Sok hallgató 
otthonában szinte már családtag a Szent István Rádió. 
A tízéves munkában résztvevőket, a támogatókat és a 
hűséges hallgatókat a Gárdonyi Géza Színházban tartott 
jubileumi ünnepségen köszöntötték. Azok, akik áldozatos 
munkájukkal folyamatosan segítik a műsorkészítést, em-
lékplakettet vehettek át. Az est további részében a Kaláka 
együttes szórakoztatta a meghívott vendégeket. 

Somogyi Kinga

Fotó: Korsós Viktor
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URÁNIA MOZI

NOV. 4 – 10. 14.00 Alfa és omega 3D
NOV. 4 – 10. 16.00, 18.00, 20.00 

Gru  3D
NOV. 11 – 17. 14.00 Alfa és omega 

3D
NOV. 11 – 17. 16.00, 18.00, 20.00 

Gru  3D
NOV. 18 – 24. 16.00 Gru  3D
NOV. 18 – 24. 18.00 Fűrész 3D
NOV. 18 – 23. 20.00 Jackass 3D
NOV. 24. 20.00 „Napozz holddal” A 

Kispál és a borz búcsúkoncertje
NOV. 25 – 26. 16.00, 18.00 KÖZKÍ-

VÁNATRA – FÉLÁRON A titánok 
harca 3D

NOV. 27 – 28. 15.00 KÖZKÍVÁNATRA 
– FÉLÁRON Kutyák és macskák – A 
rusnya macska bosszúja 3D

NOV. 27 – 28. 17.00 KÖZKÍVÁNAT-
RA – FÉLÁRON Avatar  3D

NOV. 29. – DEC. 1. 17.00 KÖZKÍVÁ-
NATRA – FÉLÁRON A csodálatos 
univerzum 3D

NOV. 29 – DEC. 1. 18.00 KÖZKÍVÁ-
NATRA – FÉLÁRON A kaptár – túl-
világ 3D

NOV. 25 – DEC. 1. 20.00 Jackass 3D

ILLÉS GyöRGy TEREM

NOV. 4 – 8. 18.30, NOV. 9. 17.00, 
NOV. 10. 18.30 Vespa

NOV. 9. 19.00 ÜDVÖZLET EGER-
BŐL – VADEPER FILMKLUB Is-
ten hozta őrnagy úr

NOV. 11 – 15. 18.30, NOV. 16. 
16.30, NOV. 17. 18.30 Szemek-
be zárt titkok

NOV. 16. 19.00 ÜDVÖZLET EGER-
BŐL – VADEPER FILMKLUB Nár-
cisz és Psyché

NOV. 18 – 22. 18.30, NOV. 23. 
17.00, NOV. 24. 18.30 Mission 
London

NOV. 23. 18.30 ÜDVÖZLET EGER-
BŐL – VADEPER FILMKLUB Bol-
dog Születésnapot

NOV. 25 – 29. 18.30, NOV. 30. 
17.00, DEC. 1. 18.30 Örvény

NOV. 30.  19.00 ÜDVÖZLET EGER-
BŐL – VADEPER FILMKLUB 
Szinglik éjszakája

Aranyéletkorúak matinéja

NOV. 4. CSÜTÖRTÖK 10.00 Egri Piaf. 
Vendég: Nádasy Erika színművész

NOV. 11. CSÜTÖRTÖK 10.00 150 
éves az egri katolikus legényegy-
let. Vendég: dr. Szecskó Károly 
történész

NOV. 18. CSÜTÖRTÖK 10.00 A bor 
története, értéke. Vendég: Kaló 
Imre borász

NOV. 25. CSÜTÖRTÖK 10.00 Meg-
újul az egri vár. Vendég: dr. Veres 
Gábor, a Vármúzeum igazgatója.

AGRIA MOZI

NOV. 4 – 10. 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Terhes társaság

NOV. 4 – 10. 17.15, 19.30 Hibrid
NOV. 4 – 9. 18.00, 20.00, NOV. 10. 

16.30 Dobogó kövek
NOV.10. 19.00 VILÁGFILM –  FILM-

KLUB Vérző olaj
NOV. 11 – 17. 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00 Könnyű nőcske
NOV. 11 – 17. 16.00 Adéle és a mú-

miák rejtélye
NOV. 11 – 17. 17.30, 19.30 Babylon 

a.d.
NOV. 11 – 16. 18.00, 20.30 Kövéren 

szép az élet
NOV. 17. 19.00 VILÁGFILM –  FILM-

KLUB A látogató
NOV. 18 – 24. 15.00, 17.00, 19.00 

Terhes társaság
NOV. 18 – 24. 15.30, 17.30 A felál-

dozhatók
NOV. 18 – 23. 16.00, 18.00, 20.00, 

NOV. 24. 17.00 A föld szeretője
NOV. 24. 19.00 VILÁGFILM –  FILM-

KLUB Melquiades Estrada három 
temetése

NOV. 18 – 24. 19.30 22 lövés
NOV. 18 – 24.  21.00 Újabb para je-

lenségek
NOV. 25 – 1. 15.00, 17.30, 20.00 

Harry Potter és a halál ereklyéi  1. 
rész

NOV. 25 – 30. 15.30, 17.45, DEC. 1. 
15.30  Sejtcserés támadás

NOV. 25 – 30. 20.00  Mamut
DEC. 1. 19.00 VILÁGFILM –  FILM-

KLUB Te, aki élsz

Moziműsor 
2010. november

Programok
Az Egri Kulturális és Művészeti Központ, a Dobó István Vármúzeum, a Harlekin Bábszínház, a Gárdonyi Géza Színház és a Bródy Sándor 
Megyei és Városi Könyvtár havi programjai.

Gyûjtsön össze 5 db nyeretlen 
25-015, 25-016 vagy 25-017 sorozatszámú 
Fáraók Kincse sorsjegyet 2010. október 25. 
és november 20. között és pályázzon, 
hogy Öné lehessen a 3 db autó, 
a 2 db, egyenként 2.000.000,- forint összegû, 
a 9 db, egyenként 1.000.000,- forint összegû, 
vagy a 17 db, egyenként 300.000,- forint összegû 
pénznyeremény egyike!

Részletek a lottózókban és 
a www.szerencsejatek.hu honlapon.

A Fáraók Kincse
gazdára vár!

6. szombat  
8.00 Kisbakancsosok baráti köre. Forrás 
(EKMK). 10.00–13.00 Állati jó nap! a 
Forrás Alapítvánnyal közös szervezés-
ben. Forrás (EKMK). 18.00 Jótékonysági 
Bál. BBKH (EKMK). 19.00 Prolik. GGSz 
(GGSZ).

7. vasárnap  
11.00  A libapásztorlány. Harlekin BSz 
(Harlekin Bsz).

8. hétfő  
15.00 Eger története a XVI. században. 
BSMVK (BSMVK). 17.00 Diósgyőri Kép-
zőművészeti Stúdió’76 kiállítása. Forrás 
(EKMK).

9. kedd  
13.00 Milyen védőoltást kaphatok? 
BBKH (EKMK). 14.30 A libapásztorlány. 
Harekin  (Harlekin). 15.00 Prolik. GGSZ-
Nagyszínpad (GGSZ). 19.00 Prolik. 
GGSZ-Nagyszínpad (GGSZ).

10. szerda  
9.00 Csontketrec. Forrás (EKMK). 13.00 
Csontketrec. Forrás (EKMK). 16.30 Az 
Egri Médiumos Bibliakör bemutatkozása. 
BBKH (EKMK). 18.00 Múltunk a mában. 
BBKH (EKMK). 19.00 Magyar tájak 
táncai – egyetemi táncszínházsorozat. 
BBKH (EKF-EKMK). 19.00 Prolik. GGSZ-
Nagyszínpad (GGSZ).

11. csütörtök  
10.00 Mazsola. Harlekin BSz (Harlekin 
BSz). 16.00 Egri tollforgatók. BBKH 
(EKMK). 18.00 A legnagyobb magyar, 
Széchenyi István. BBKH (EKMK). 18.00 A 
selyemcipő. GGSZ-Nagyszínpad (GGSZ).

12. péntek  
10.00 Mazsola. Harlekin BSz (Harlekin 
BSz). 14.00 Gárdonyi Géza versmondó 
találkozó. Forrás (EKMK). 17.00 Forrás 
Ifjúsági Bélyeggyűjtő Kör. Forrás (EKMK). 
19.00 A selyemcipő. GGSZ-Nagyszínpad 
(GGSZ).

13. szombat  
9.00 Gárdonyi Géza mesemondó talál-
kozó. Forrás (EKMK). 14.00 Palóc mese-
mondó találkozó. Forrás (EKMK).
19.00 A selyemcipő. GGSZ-Nagyszínpad 
(GGSZ).

13–14. szombat–vasárnap
Palócgála 2010. BBKH (EKMK).

  14. vasárnap  
10.00 Fesztivál és Minősítő Hangverseny. 
BBKH (EKMK). 11.00 Icinke-picinke 
tündér. Bábrándozók Társulat (Harlekin 
BSz). 19.00 „Anyám tyúk, avagy az em-
ber tragédia” – a L’art pour l’art Társulat 
előadása. GGSz (GGSz).

 15. hétfő  
15.00 Mit láttunk bibionéban és környé-
kén? BBKh (EKMK).

16. kedd 
10.00 A libapásztorlány. Harlekin BSz 

(Harlekin BSz). 13.30 Történelem és 
létértelmezés Madách Imre Az ember 
tragédiája című alkotásában. Andrássy 
Gy.KK. Szakközépiskola (EKMK). 17.00 
Alaszka – Heinz Niederhauser fotókiállí-
tása. BBKH (EKMK). 19.00 A selyemcipő. 
GGSZ-Nagyszínpad (GGSZ).

17. szerda  
10.00 A libapásztorlány. Harlekin BSz 
(Harlekin BSz). 14.00 A libapásztorlány. 
Harlekin BSz (Harlekin BSz). 17.30 
Hagyjuk a gyereket gyereknek lenni! 
BBKH (EKMK). 19.00 Világjáró Klub: Iz-
land 2010 – A tűz és jég országa. BBKH 
(EKMK). 19.00 A selyemcipő. GGSz 
(GGSZ).

18.csütörtök  
10.00 A libapásztorlány. Harlekin BSz 
(EKMK). 16.00 Nevess velünk! BBKH 
(EKMK). 19.00 A selyemcipő. GGSZ 
(GGSZ).

19–20. péntek–szombat 
VI. Országos ifjúsági szólótáncverseny, 
döntő. Forrás (EKMK).

19. péntek  
19.00 Requiem. GGSZ-Nagyszínpad 
(GGSZ).

20. szombat  
8.00 Vándorlók baráti köre. Forrás 
(EKMK). 9.00 Kisbakancsosok baráti 
köre. Forrás (EKMK). 14.00 Diabétesz 
világnap. BBKH (EKMK). 15.00 Requiem. 
EKMK-BBKH (EKMK). 19.00 Requiem. 
GGSZ (GGSZ).

21. vasárnap  
11.00 A libapásztorlány. Harlekin BSz 
(Harlekin BSz). 15.00 „Zúg az őszi 
szél…” BBKH (EKMK).

2010. november 22. – december 1. 
„Frankofón napok Egerben”. BBKH 
(EKMK).

22. hétfő  
19.00 „Crossover” Talamba ütő együttes 
koncertje. GGSZ (GGSZ).

23. kedd  
10.00 A libapásztorlány. Harlekin BSz 
(Harlekin BSz). 10.00 Állatmesék. GGSz 
(GGSZ). 13.30 A vándorlás, az út toposza 
arany jános lírájában. Andrássy Gy.KK. 
Szakközépiskola (EKMK). 15.00 Állat-
mesék. GGSz (GGSZ). 18.00 Jó reggelt 
napfény! BBKH (EKMK).

24. szerda  
10.00 A libapásztorlány. Harlekin BSz 
(Harlekin BSz). 13.30 A vándorlás, az út 
toposza Arany János lírájában. Andrássy 
Gy.KK. Szakközépiskola (EKMK). 14.00 
A libapásztorlány. Harlekin BSz (Harlekin 
BSz). 16.30 A színek hatása személyisé-
günkre, egészségünkre. BBKH (EKMK). 
19.00 Csörgess meg! GGSz (GGSZ).

25. csütörtök  
9.00  „Frankofón napok Egerben”. BBKH 

Star Wars – mítosz és valóság
előadássorozat az Agria Park bevásárlóközpontban

2010. november 10. 17.00
A meggyőzés és manipuláció retorikája
dr. Aczél Petra, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció Intéze-
tének egyetemi docense

2010. november 24. 17.30
A filmzene mint a történet közvetítője
Simon Zoltán, amatőr Star Wars-művész és Vörös Péter, az ELTE tudomá-
nyos segédmunkatársa

(EKMK). 10.00 A libapásztorlány. Harle-
kin BSz (Harlekin BSz). 10.00 Állatme-
sék. GGSz-Nagyszínpad (GGSZ). 15.00 
Állatmesék. GGSz-Nagyszínpad (GGSZ). 
18.00 Jean Genet: Szobalányok – videó-
színházi performansz. BBKH (EKMK).

26. péntek  
14.00 Állatmesék. GGSz (GGSz). 16.00 
Állatmesék. GGSz (GGSz). 16.00 A „Szép 
magyar vitézek…” című képzőművészeti 
pályázat és a „Szerelem tüze ég fiatal szívé-
ben…” című irodalmi pályázat ünnepélyes 
eredményhirdetése. Forrás (EKMK). 18.00 
Női és férfi szerepek, dr. Csernus Imre elő-
adása. BBKH (EKMK). 20.00 Katalin-napi 
Gajdos táncház. BBKH (EKMK).

27. szombat  
10.00–13.00 Adventi játszóház. Forrás 
(EKMK). 14.00 Királymesék. Agria Plaza, 
Eger (Harlekin BSz). 17.00 Jótékonysági 
koncert a fogyatékkal élő fiatalok klubja 
javára. Forrás (EKMK). 19.00 A selyem-
cipő. GGSz (GGSz).

28. vasárnap  
10.00–13.00 Kincsesláda záró csa ládi 
délelőtt. Harlekin BSz (Harlekin BSz). 
11.00 Hajrá Manófalva! Harlekin BSz 
(Harlekin BSz). 15.00 Áldásidat terjeszd 
mindnyájunkra… BBKH (EKMK).

29.hétfő  
16.30 Francia nyelvű helyesírási verseny. 
BBKH (EKMK).
17.00 Róma beszélő szobrai – Kiállítás és 
életművet átfogó album bemutató, Nagy 
B. István (1933–2006) Munkácsy-díjas 
festőművész. Forrás  (EKF-EKMK).

30. kedd  
14.30 A libapásztorlány. Harlekin BSz 
(Harlekin BSz). 19.00 Vendégszín-
ház: „Az én népem” – Pulika János 
gyimesközéploki prímás. BBKH (EKF-
EKMK).

  KIÁLLÍTÁSOK  

október 17. – nov. 4. Lajta Gábor fes tő-
művész kiállítása a Templom Ga lériában. 
EKMK-Templom Galéria (EKMK).

november 2–30. Az egri vár története a 
püspökség alapításától a Rákóczi szabad-
ságharc bukásáig. Egri vár, gótikus püs-
pöki palota (Dobó István Vármúzeum).

november 2–30. XVI–XVII–XVIII. századi 
itáliai, XVII–XVIII. századi németalföldi 
és XVIII–XIX. századi német, osztrák 
festészet, valamint magyarországi, egri 
barokk és XIX. századi magyar festészet. 
Egri vár, Egri képtár (Dobó István Vár-
múzeum).

november 2–30. A vár földalatti erődrend-
szere – tárlatvezetéssel. Egri vár, kazama-
ta, kőtár (Dobó István Vármúzeum).

november 2–30. Az egri Dohánygyár 
története. Agria Park (Dobó István Vár-
múzeum).

november 2–30. Kivégzés, tortúra és meg-
szégyenítés a középkori Magyarországon. 
Egri vár, nagypince (Dobó István Vármú-
zeum).

november 2–30. Palóc tisztaszoba, lako-
dalmas népviselet, szőttesek, hímzések, 
fafaragások. Palóc népművészeti kiállí-
tás (Dobó István Vármúzeum).

november 2–30. Gárdonyi Géza Emlék-
múzeum. Gárdonyi Géza Emlékmúzeum 
(Dobó István Vármúzeum).

november 2–30. Ettre hagyaték és a 
„Jóruhában járni kelni!” időszaki kiálllítás. 
Buttler-ház (Dobó István Vármúzeum).

november 12–30. Mobilkor történet-idő-
szaki kiállítás. Egri vár, gótikus püspöki 
palota (Dobó István Vármúzeum).

nobember 19–30. Robet Capa fotókiállí-
tás. Dobó-bástya (Dobó István Vármú-
zeum).
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APRÓHIRDETÉS
 Üdüljön BÜKÖN! Üdülési csekket elfogadunk. 
5000 Ft / 2 fő / éj. IFA: 410 Ft / éj / fő. www.
eszallas.hu/emodi  (+36 30) 384 1154, 
(+36 94) 358 237. 

 1277 M2-ES TELEK ELADÓ Alsóhámorban 
hegyoldalban, a Színva patakhoz közel.  
(+36 30) 355 3660.

 Eger, Vörösmarty út 15. sz. alatti, társasház épí-
tésére is alkalmas, 628 m2-es telken, részben fel-
újított, jó állapotú, 120 m2-es, TORNÁCOS HÁZ 
eladó. Hobbikerttel, nyári konyhával, tárolóval, ga-
rázzsal, klimatizált utcafronti helyiséggel. Irányár: 
33 MFt. Érd.: (+36 20) 773-9713, illetve (+36 20) 
886-4428. Közvetítő ne keressen!

HAjDúSZOBOSZLóN, FÜRDŐHÖZ KÖZEL, 
csendes nyugodt környezetben, új épitésű 
apartmanok kiadók. Érdeklődni: (06 20) 536-
7351, email: piroska-apartman@freemail.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓN  
gyógyuljon, pihenjen kedvezményesen a 

DEÁK VENDÉGHÁZBAN  
a Fürdővel szemben! 

» 12 500 Ft / fő / 5 éj «
 WWW.DEÁKVENDÉGHÁZ.HU

Az OFFI Zrt. 20% kedvezménnyel vállalja 
bizonyítványok, műszaki,  

minőségbiztosítási szövegek fordítását. 

www.offi.hu 

Hiteles fordítások készítése  
egy-két napos határidővel is!

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda
3300 Eger, Széchenyi u. 50.  

Tel./Fax: (36) 412 237 
E-mail: eger@offi.hu

Nyitva tartás: H–P: 8.30–16.00, P: 8.30–13.00

Esküvők • fogadások • üzlEti vacsorák
www.szepasszonyvolgy.eu

kodmoncsarda@szepasszonyvolgy.eu
Tel./fax: (06 36) 413-172

w w w. e g e r. h u
kereskedelem • szolgáltatás, vendéglátás • 

ingatlan • szálláshelyek
h i r d e t é s e k  m i n d e n  t é m á b a n !

Egészségügyi és Természetgyógyászati alapmodulok elvégzése után az alábbi 
államilag elismert végzettségek szerezhetők meg:

Természetgyógyász képzés!

Választható bejárós és TÁVOKTATÁSOS képzési forma. Kedvező ár, részlet�zetés!
Bővebb információ, jelentkezés: (+36 46) 342 617; (+36 70) 361 3446

-

Életmódtanácsadó és terapeuta

www.kontrollegeszseg.hu
F. NY. SZ.: ��-����-��

HASZNOS MEGLEPETÉS!
ajándékozzon szakmát karácsonyra!

Biztonsági őr (+ testőr, vagyonőr)
KEDVEZMÉNYES – INTENZÍV OKJ-s 

SZAKMUNKÁS KÉPZÉS INDUL!
8. általános iskolai végze� ség elegendő

Oktatási díj: 25 000 Ft + vizsgadíj
RÉSZLETFIZETÉSSEL!

Eger, november 6-án és 13-án
Fegyvervizsga lehetőség 1 nap ala� !

MOST ÉRI MEG!
NE HAGYJA KI!

Kulcsár imre (06 30) 362-4411

FELNŐ� KÉPZÉSI NYTSZ: 00930-2010

Gyermekbalesetek
Magyarországon legalább évi negyedmillió otthoni baleset történik, de ha az uniós számokat nézzük, ott is meglehetősen szomorú a 

kép: egy év alatt közel húszmillió otthoni sérültet látnak el az orvosok. Dr. Kovács Krisztina Erika gyermekorvossal beszélgettünk az Egerben 
gyakori balesetekről, a megelőzés fontosságáról…

– Melyek a gyerekekkel előforduló  otthoni bal-
esetek? 

– A balesetek több mint 50%-a otthoni környezetben 
történik, ezek túlnyomó többsége esésekből adódik. Típusa 
függ a gyermekek életkorától, mozgási szabadságától. A bal-
esetek nagy számban 2-3 éves korra jellemzők. A sérülések 
kb. 10%-a következik be forrázás eredményeként. A balese-
tek közül beszélnünk kell a mérgezésekről, amely lehet vélet-
lenszerű (gyógyszert vagy bogyót kíváncsiságból lenyel) vagy 
szándékos. Az utóbbi a serdülőkorra jellemző, sajnos sokszor 
találkozunk alkoholmérgezéssel is ennél a korosztálynál. 

A fulladás is figyelmet érdemel! A kisgyermekek kíváncsi-
ságból változatos dolgokat vesznek a szájukba (mogyoró, bo-
gyók, LEGO, gombelem…).  Ezeket gyakran le is nyelik, jobb 
esetben a gyomorba, és nem a tüdőbe jutnak a tárgyak.

– Mi van akkor, ha a rosszabbik eset áll fenn?
– Ha az idegentest a tüdőbe jut, akadályozza a légzést, 

köhögést, öklendezést vált ki, a bőr elsápadhat, leszürkülhet. 
Az első lépés, hogy ilyenkor belenézünk a gyerek szájába, 
hogy látszik-e a félrenyelt falat, tárgy darabja, és próbáljuk 
kivenni.  Hatásos lehet kisgyerekeknél és felnőtteknél is a 
klasszikus hátba ütögetés. Ha ezek nem vezetnek eredmény-
re, alkalmazható a Heimlich-féle műfogás. A beavatkozás 
lényege, hogy a rekeszizmot felnyomva növeljük a mellkas 
nyomását, ezáltal az idegentest kilökődik az elzárt légútból. 
Csecsemők esetében a módszer a következő: az alkarunkra 
fektetjük a csecsemőt (feje a tenyerünkben), hason fekszik. 
A feje a testénél lejjebb helyezkedik el, és így ütögetjük óva-
tosan a lapockák közét.  Ezáltal köhögési ingert váltunk ki és 
a gravitációval adjuk meg az útját a bekerült anyagnak. Ha 
nem sikerül, hívjunk mentőt!     

– Forrázás esetén a klasszikus hideg víz alá tartás 
segít?

– Igen. Folyó hideg víz alá kell tartani a felületet. Ha 

hólyagok jelennek meg a bőrön, mindenképp forduljanak 
orvoshoz! 

– Áramütés. Klasszikus, hogy a 3 év körüli korosz-
tály kíváncsiságból vonzódik az elektromos dolgok-
hoz, vizsgálgatja a konnektorokat…

– Áramütés esetén először meg kell szüntetni a kapcsola-
tot, legegyszerűbb gyorsan lekapcsolni az áramot. Vigyázat, 
ne nyúljunk közvetlenül a gyerekhez, mert vezetni fogja az 
áramot! Kórházi megfigyelésre van szükség, hiszen az áram-
ütés megzavarhatja a szív ingerképzését, ezáltal ritmuszavar 
léphet fel. 

– Szúrásokból, késekből adódó sérülések jellem-
zők-e? 

– Ritkán, de ha igen, azonnal meg kell mutatni orvosnak, 
hogy megnézze, milyen mélységű sebről van szó, főként, ha 
az a hasi részen van.  Földdel szennyezett, roncsolt, mély sé-
rülések esetén védőoltásra is szükség lehet.

– A kerékpáros balesetek gyakoriak?
– Igen, háromféle csoportja van a biciklis sérüléseknek: 1 

és 3 éves kor között a babaülésről lelógó láb beakad a küllők 
közé, 3 és 5 éves kor között, amikor tanulnak biciklizni, zúzó-
dás, esés, törés, 10 éves kortól már a „vagánykodásból” eredő 
problémák, nagyobb esések, esetleg közúti ütközések. 

– Milyen elővigyázatossági praktikákat javasol?
– Forrázás ellen célszerű a gáztűzhelyre „védőpalánkot” 

szerelni, így elkerülhető az edény lerántása. (Létezik keres-
kedelmi forgalomban ilyen eszköz – a szerk.) 

Biciklizés esetén biciklisisak, térd- és könyökvédők javal-
lottak, az újabb babaülések lábtartóval vannak kiegészítve.  A 
pelenkázón ne hagyják őrizetlenül a csecsemőket. A lakásban 
ne legyenek éles sarkok, magas küszöbök. Lépcsővédőket is 
használjanak. Babazár kerüljön a veszélyes anyagokat tartal-
mazó szekrényre!  A konnektorokat pedig dugaszolják be! 

Kovácsné Somogyi Mónika

Kincsesláda
„Ez a láda… varázsláda!
Hatalmas a tudománya,
Ha fedelét nagyra tátja,

Mosolyt hozhat a világra.”

2010. október 29-én kinyílik a Babszem Jankó Gyermekszínház Kincses ládája Egerben, a Bródy 
Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában, ahová november hónapban, minden 
gyermek és gyermeklelkű felnőtt elhelyezheti azokat a játékokat, amiket szívesen ajándékozna a 
vörösiszap sújtotta térségben élő gyerekeknek.

A láda bezárására és útnak indítására az Egri Kulturális és Művészeti Központ, Családi napján 
kerül sor, ahol a Babszem Jankó Gyermekszínház előadása mellett, teával, gyertyagyújtással és 
játszóházzal várjuk az adományozókat és mindazokat, akik az utolsó napon szeretnének még kin-
cset rejteni a bűvös ládába.

KINCSESLÁDA ZÁRó CSALÁDI DÉLELŐTTÜNKET 2010. NOVEMBER 28-ÁN VASÁRNAP, 
10–13 óRÁIG TARTjUK EGERBEN, A FORRÁS GYERMEK ÉS IFjúSÁGI HÁZBAN 

   

Koncert a templom javára
November 28-án, Advent első vasárnapján 14.30-tól órától jótékonysági koncertetet tartanak 

a Bartakovics Béla Közösségi Ház dísztermében, az egri Fájdalmas Anya, Servita templom javára. 
A műsorban közreműködik az Agria Cigányzenekar, Egri Csillagok Népdalkör, Fertálymesterek Kó-
rusa, Dudás Anna művésztanár, Hegyesi Hudik Margit énekművész, Kelemen Csaba színművész, 
fiatal tehetségek és még sokan mások.

Az 1000 Ft-os támogatói jegy belépőül is szolgál.

Jótékonysági rendezvény a Forrás – Fogyatékkal 
Élő Fiatalok Klubjának javára
2010. november 27., szombat, 17.00–21.00

Weöres Sándor könyvét lapozgatva a következő idézetet olvastam: „öRöMöM SOKSZOROSODJÉK 
A TE öRöMöDBEN HIÁNyOSSÁGOM VÁLJÉK JÓSÁGGÁ BENNED.” Ezt a két mondatot választottuk ren-
dezvényünk mottójává, mert klubunk 3 éves fennállása óta megtapasztalhattuk mind a jóságot, 
amit az összejövetelek alkalmával felénk mutattak. Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy a tavalyi 
jótékonysági rendezvény segítségével sikerült az Autista Alapítvány rámpáját megépíteni.

Az idei jótékonysági rendezvényen befolyó összeget a Fogyatékkal Élő Fiatalok Klubjának ki-
rándulására szeretnénk fordítani.

Műsor: Top Dance Campany, művészeti vezető: Marsiné Lakatos Rita • Szeretni bolondulásig – 
Back Alexandra és Balogh Szabolcs duett • Színfolt MSMME Színjátszók – Rómeó és Júlia musical, 
művészeti vezető: Szél Ancsa • Simon Zsóka és Horváth Gábor énekes és zenés kalandozása • 21 
óráig zene és tánc.

Minden kedves érdeklődőt és támogatót szeretettel várunk! 
A Forrás Fogyatékkal Élő Fiatalok Klubja és az EKMK közös szervezésében! Támogató jegyek ára: 

500 Ft, melyet a rendezvény helyszínén, Balogh Szabolcsnál válthatnak
Rendezvény és jegyárusító helyszín: Egri Kulturális és Művészeti Központ, Forrás Gyermek és 

Ifjúsági Ház: Eger Bartók Béla tér 6. Tel.: (36) 517-555 • www.ekmk.eu. Bővebb Információ a ren-
dezvénnyel kapcsolatban, Az alábbi telefonszámon kérhető: (70) 371-3047.

Akciós üdülés Hajdúszoboszlón!
A fürdő bejáratával szemben, az Aqua-Palace 
élményfürdő mellett új apartmanok kiadók. 

(+36 30) 859-3846 • csebobe@freemail.hu
www.NATALI-APARTMAN.HU

Üdüljön a Fertő-kultúrtáj Világörökségben, 
a Völgyi Vendégházban! 3 apartman,12 ágy •

 Sopron 20 km, Fertőd 5 km, Nagycenk 5 km •
 9437 Hegykő, Kossuth u. 7. • Tel.: 30-6403852, 

e-mail: volgyi50@t-online.hu
www.szallasport.hu/volgyivendeghaz

Fotó: Korsós Viktor
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Eger, Bartók tér 12.
(06 36) 789 990 • (06 20) 321 6371

www.katedra.hu • eger@katedra.hu
nYsz.: --  al.:

legyél Te 
a 200 000. vizsgázó!

december 4-én és nyerj egy 
laptopot vagy nyerd vissza 

vizsgadíjadat! 
Jelentkezési határidő: 

november 15.
Próbavizsga: nov. 26.

NARANCSVIRÁG KINEZIOLÓGIA
Testi, lelki, tanulási problémák oldása, 
házassági tanácsadás, gyászfeldolgozás, 
stresszoldó és önbizalomerősítő tréningek.
www.kadasella.5mp.eu  (06 20) 9764 604

(06 20) 264-3553
Kéménybélelés átépítés

Szerelt, turbós kémények

Szabó Kémény Kft.

KÉMÉNY

HarmóNia
széPségszaloN
Karácsonyi ajándék-

utalvány kapható! 
A legszéleskörűbb 

arc- és testkozmetikai 
szolgáltatások! 

www.harmoniaeger.hu
agria Park

Tel.: (30) 345-08-09
Vécseyvölgy út 67.
Tel.: (20) 96-777-20 

5% kedvezmény 
a szobaárakból az alábbi  

törzs vendég-kártyaszámmal
való foglalás esetén: dwrefb1

www.szallasmania.hu

TV 
EGER

Novemberben 
15% kedvezmény!

marketing@tveger.hu
(06 20) 3384 766

OXF RD 
INTerNaTIoNal NYelVIskola kFT.

www. oXFordINTerNaTIoNal.hu
eger, BrÓdY s. u. . 

()  , ()  
FelNŐTTkÉPzÉsI NYIlVÁNTarTÁsI szÁM: --

akkredITÁlT INTÉzMÉNY: al-

AKCIÓ november végéig: iNgYENEs pró-
bahét az új tanulóknak, 6 nap limit nélküli 
tanulási lehetőség! Nyelvi képzések angol, né-
met, francia, orosz, spanyol, svéd, holland és 
magyar (mint idegen) nyelvekből. anyanyelvi 
oktatókkal is, mintha külföldön tanulna! 

Fordítás, tolmácsolás!

– Hogyan készítsük fel szervezetünket az őszi, téli 
hónapokra?

– A nyáron magunkhoz vett zöldségek, gyümölcsök vita-
min és ásványianyag-tartalma nem lesz elegendő a követke-
ző tavaszig, ezért szükséges folyamatos pótlásuk. A gyerekek 
számára az iskolai, óvodai közösség újra fertőzésforrást jelent, 
amit csak megerősített immunrendszerrel lehet zökkenőmen-
tesen leküzdeni. A meghűléses betegségek gyakorisága is 
megnő az egyre zordabb időjárás miatt. Ezért is oda kell figyel-
ni a folyamatos vitaminellátásra, ásványi anyagok pótlására és 
mindezek mellett a probiotikumok fogyasztására.

A legjobb, ha az idényzöldségekből, gyümölcsökből (pl. 
alma, körte, szilva, szőlő, sütőtök, stb.) minél többet fogyasz-
tunk, de nem szabad elfelejteni, hogy ezek beltartalmi értékei 
a tárolás során folyamatosan csökkennek. Fogyasztásuk első-
sorban nyersen előnyös. Nagyon jó téli vitaminforrás a házilag 
készített savanyú káposzta is. 

– Hogyan táplálkozzunk, hogy növeljük szerveze-
tünk ellenálló képességét?

– A növényi antioxidánsok fogyasztásával természetes 
módon segíthetünk szervezetünknek, hogy könnyebben tud-
jon a kórokozókkal megbirkózni. A C-vitamin fogyasztása azért 
szükséges, mivel ezt a vitamint nem tudja az emberi szervezet 
előállítani és az őszi-téli időszakban nehéz a táplálékból hoz-
zájutni. A természetes C-vitamin hasznosulása sokkal jobb a 
szervezetünkben, mint a mesterségesen előállított C vitaminé 
ezért, ha lehetőségünk van  inkább fogyasszunk savanyú ká-
posztát, csipkebogyót. 

A bélrendszer egészsége ebben az időszakban kiemelten 
fontos, hiszen az ott található hasznos mikrobák alkotják a 
szervezetünk védekezőképességének 70%-át. Az alkalmazott 
antibiotikumok sajnos a kórokozókkal együtt ezeket a hasz-
nos baktériumokat, gombákat is elpusztítják. Ezért elsősor-
ban élőflórás készítmények folyamatos fogyasztása segítheti 
bélflóránk egészségének fenntartását. A bélflóra megóvása 
érdekében együnk naponta élőflórás joghurtot és rostban gaz-
dag zöldséget, gyümölcsöt (cékla, retek, brokkoli, alma, déli 
gyümölcsök).

– Szükséges-e vitaminpótlás?
– Az előzőekből kitűnhet, hogy szükséges, hiszen a felvett 

vitaminok viszonylag rövid ideig raktározódnak. A zsírban ol-
dódó vitaminok kicsit tovább képesek rendelkezésünkre állni, 
de ezek is elfogyhatnak. Mindenképpen oda kell figyelni ezért 
a vitaminok folyamatos felvételére.

– Milyen módon erősíthetjük még immunrendsze-
rünket?

– A mozgás nagyban segíthet a szervezetünk fittségének 
fenntartásában. Megfelelő testmozgással rengeteg betegség 
előzhető meg. Ezt a tapasztalat is mutatja, hiszen aktívan spor-
toló, vagy rendszeres testmozgást végző embereknél sokkal 
ritkábban fordulnak elő megbetegedések. Próbáljunk rendsze-
resen valamilyen sporttevékenységet végezni, ha csak lehet a 

szabadban. A pihenés, relaxálás is szükséges, mivel a fáradtság 
azonnal az immunrendszer gyengülésében mutatkozik meg. 
Próbáljunk 8 órát aludni, hogy a testünk és az idegrendszerünk 
is megfelelően feltöltődhessen ezalatt.

– Milyen módszerei vannak az immunerősítésnek 
gyermekek illetve az idősek esetében?

– Mindkét korosztály erősen ki van téve a fertőzéseknek. A 
gyerekeknél a közösség, ahova nap mint nap járnak folyamatos 
fertőzésekkel bombázza őket és immunrendszerük még 6-7 
éves korukig fejlődik. Az idősek számára pedig a szervezetük 
regenerációs képességének csökkenésével párhuzamosan je-
lentkező immunrendszeri gyengeség a gyakori probléma.

Mindkét korcsoport élhet a megfelelő vitamin-, ásványi 
anyag-pótlás és a probiotikumok fogyasztásának lehetőségé-
vel, így próbálva felvértezni szervezetét a támadások ellen.

– A betegségekkel szemben milyen természetes 
gyógymódokat ajánl?

– A legtermészetesebb mód, ha saját magunk tudjuk le-
küzdeni a betegséget, gyógyszer alkalmazása nélkül. A legtöbb 
orvos is csak végső esetben ír fel antibiotikumot, mivel pon-
tosan tisztában vannak azok egészségtelen mellékhatásaival, 
valamint azzal a ténnyel, hogy minél több antibiotikumot al-
kalmazunk, annál több ezeknek ellenálló mikroba fejlődik ki.

A lényeg, hogy felkészítsük a szervezetünket a nehezebb 
téli időszakra, a fittségünket és pihentségünket is próbáljuk 
fenntartani, ha pedig már bekövetkezett a baj, akkor próbál-
junk a természetes lehetőségekkel élni, amikhez könnyen hoz-
zájuthatunk: pl. természetes és veszélytelen antibiotikum az 
ezüst- kolloid; kiváló természetes fertőtlenítő és légút tisztító 
az oregánó és az ánizs olaja, de nem feledkezhetünk meg a 
gyógynövényekből szakszerűen elkészített teákról sem.

– Hogyan ápoljuk lelkünket, hogy elkerüljük a le-
hangoltságot és a depressziót?

– Depresszió ellen és az ideges feszültség enyhítésére kitű-
nően alkalmas a nevetés. A pozitív érzések nagyon jó hatással 
vannak az immunrendszerre. Szervezzünk a hozzánk közel-
állókkal közös programokat, kiránduljunk, menjünk moziba, 
színházba, igyekezzünk olyan tevékenységeket végezni, ame-
lyek örömet okoznak. Lehetőleg kerüljük a stresszt, pihenjünk 
eleget. Naponta húsz perc a szabad levegőn jelentős mérték-
ben javítja a koncentrálóképességet, enyhíti a stresszt, segít 
megelőzni a civilizációsnak tartott betegségeket. Jógázzunk, 
meditáljunk, amely  gyógyír a lélek és a test bajaira. A gyakor-
latok oldják a feszültséget, erősítik az izmokat, tökéletesítik a 
légzéstechnikát, szellemi és lelki felüdülést hoznak. 

Nincs is jobb egy fárasztó nap után behúzódni a meleg 
lakásba, teleengedni a kádat forró vízzel, nyugtató olajokat 
csepegtetni bele, gyertyát gyújtani és élvezni a hatást. Köz-
ben hallgassuk kedvenc zenénket! A hatás biztos nem marad 
el.  További ötletek és információk: www.flavin7hydrogen.com 
weboldalon. 

Somogyi Kinga

Felkészülés a télre
Közelednek a hideg, szeles téli hónapok, a hőmérsékletváltozás kihívást jelent szervezetünk számára. A hidegebb idő és a 

rövidebb nappalok hatására hajlamosak vagyunk begubózni, mert jobban esik a meleg szobában lustálkodni, mint kinn fa-
gyoskodni. Nem iszunk elég folyadékot, kevesebbet sportolunk, ezáltal gyengül az immunrendszerünk, sérülékenyebbé válunk a 
különböző fertőzésekkel szemben. Igyekezzünk átvészelni ezt az időszakot! Kis odafigyeléssel sokat tehetünk azért, hogy minden 
napunk jókedvűen induljon. A témával kapcsolatos kérdéseinkre Lippóczy Ákos táplálkozási tanácsadó válaszolt. 

Elhiheti, hogy Egerben a Jókai u. 5. sz. alatt a Láb-Álom Cipőboltban 
35–40%-os akciós áron juthat hozzá az egészségét, kényelmét szolgáló 
lábbelihez, továbbá naponta más-más termékek akcióban az Álomsziget 
molett, kismama és normál ruházati boltban! Kihagyhatatlan aján-
lat! Ön is kiválaszthatja, mely terméket szeretné látni akciós 
áron! (Az akció részleteiről érdeklődjön személyesen!)

EGÉSZSÉGPÉNZTÁR, SODEXO, TICKET BEISKOLÁZÁSI, AJÁNDÉK- ÉS WELLNESS-UTALVÁNY ELFOGADÓ HELY!

A hirdetés felmutatójának 3000 Ft feletti 
vásárlás esetén meglepetés ajándék!

Eladó Egerben a központ és az Agria 
Park közelében található, jó állapotú, 
tornácos jellegű családi ház. Jelenlegi 
kialakítás: 53 m2-es klimatizált helyiség 
külön bejárattal, egy 3 szobás össz-
komfortos, galériázott lakás és külön 
bejáratú, vizesblokkal rendelkező ven-
dégszoba. Garázs, nyári konyha, tároló 
biztosított. Fűtés: egyedi, konvektoros. 
A lakás szobái laminált parkettázot-
tak, 2005-ben újították fel az udvarral 
együtt. Intézményként szolgált eddig – 
lakással, alkalmas közösségi ház, lakó-
ingatlan illetve vállalkozás telephelyé-
nek, irodának. Irányár 21 millió Ft. 
Érdeklődni lehet: (06 20) 886-4428, 
baptista.eger@gmail.com

minőségi bútorok
verhetetlen áron • • • • • • • •

Balla Bútor Eger
www.ballabutor.hu

(A DIEGO és az EURONICS mellett)
Cifrakapu u. 164. (06 36) 537 160

25% kedvezménnyel kínálunk nappali, háló, 
étkező, ifj úsági és konyhabútorokat!

Az akció . október -tól december -ig, illetve a készlet erejéig tart.
aMaro kanapé

110 900 ft helyett 99 900 Ft

kENzo sarok
155 900 ft helyett 148 900 Ft

fargo szekrénysor
BoMBa ár: 44 900 Ft!

rocco 3-1-1
128 500 ft helyett 119 900 Ft

Ezzel a kuponnal jelentkezőknek

10 000 Ft kedvezmény
csoportos tanfolyamainkra november 15-ig!





























Bod Péter Ákos: az egymillió munkahely terve azt jelenti,  
hogy a kormányzatnak komolyak a szándékai

Azonnali változás a szívekben, egy év 
múlva pedig a pénztárcákban
Az új kormány határozott elképzelése, hogy a válságos időszak után fellendíti Magyarország gazdaságát, számos változtatást hozott 

már egyebek között az adózási előírásokban is. Az adórendszer egyszerűsítését célzó intézkedések egy része már hatályba is lépett. 

Írások a című lapból

Rejtő újraéled a vásznon!
Volt egyszer egy regényhős, akit P. Howardnak hívtak? Varsányi Ferenc azt állítja volt, ezért rendezett ezen a címen filmet „péhovard”, 

vagyis Rejtő Jenő kalandos életéről. A rendező saját bevallása szerint a Duna televízióban látható rövidfilm igazából dokumentarista legen-
dárium, már ha ez a műfaj létezik egyáltalán. 

– Nekem már iskolás korom óta mániám 
Rejtő Jenő. A suliban azon versenyeztünk, ki 
tud többet idézni a regényeiből, ki ismeri job-
ban egy-egy karakterét. Még „péhovardos” 
beceneveket is adtunk egymásnak, én voltam 
a Csülök, ha találkozom a régi osztálytársak-
kal, még mindig így neveznek. A kisfilmben is 
feltűnik ez a figura, pont ezért – emlékezett 
vissza Varsányi Ferenc filmrendező. – De nem 
ez volt az első alkalom, mikor Rejtővel sze-

rettem volna „dolgozni”. Terveztem egy félig 
animációs, félig élőszereplős filmet sok évvel 
ezelőtt, csak elvetették az ötletemet. Ezután 
nem sokkal kijött az amerikai Roger nyúl 
film, ugyanezzel a technikával. Tehát Rejtővel 
világújdonságot készíthettünk volna, de ez 
sajnos nem sikerült. Ettől függetlenül nem 
vetettem még el ezt az ötletet, Fülig Jimmy 
történetéből szeretnék egy ilyen filmet csi-
nálni.  Szívesen vállalkoztam volna egy nagy-

játék film rendezésére Rejtő életéből, hiszen 
ritka az olyan hazai író, akiről ilyen kevés tény, 
de ennyi városi legenda maradt volna fenn.  
Úgy tűnik, ezt valaki más fogja megcsinálni. 
Remélem, kellő humorral és irónival áll majd 
az alkotó a témához, hiszen ez jellemezte Rej-
tő egész életét is, még akkor is, ha nem igaz, 
hogy regényeinek darabjaival fizette a kávét a 
Japán kávéházban.  

U.j.

Lapunk akciós apasági tesztbe botlott egy inter-
netes hirdetésen keresztül. Meglepően vidám, olcsón 
elérhető biztonságot ajánlott a hirdető a csöppet sem 
humoros kérdésben. Lapunk utánajárt, mennyire 
gyakori ez a kérdés, ha már érdemes akciózni az apa-
sági tesztet? 

Főczén Amália, a Genetech Kft. ügyvezetője szolgált 
felvilágosítással a témában. – Cégünk hat éve foglal-
kozik DNS azonosításon alapuló származási vizsgála-
tokkal – tudtuk meg. – Azóta egyértelműen megfi-
gyelhető az emelkedő tendencia a kért apasági tesztek 
számában. Erre mindig volt igény, mondhatjuk, hogy az 
apasági vizsgálatok egyidősek az emberiséggel. Mióta 

születnek gyerekek, vannak köztük olyanok, akiknek 
kérdéses a származása. Kezdetben antropológiai mód-
szerrel, majd a vércsoportok felfedezésével elterjedt a 
vércsoport jellemzők alapján történő meghatározás. 
Ezt a módszert széles körben alkalmazták nálunk még 
pár évvel ezelőtt is, holott a vércsoport-vizsgálattal az 
esetek közel egyötödében nem lehetett az apa szemé-
lyét egyértelműen megállapítani, mivel a vércsoportok 
nem mutatnak megfelelően egyedi változatosságot. A 
DNS technológia rohamos fejlődésével ma már rendkí-
vül sokféle kérdésre adható minden kétséget kizáró vá-
lasz, de ezek az eredmények is megkésve érnek-értek 
el hazánkba, és ma is sokan hiszik, hogy csak bírósági 

eljárás során kérhetnek ilyen vizsgálatot – mondta 
Főczén Amália. Azt is elárulta, nemük szerint körülbelül 
fele-fele arányban oszlanak meg a vizsgálatot kérők, 
sőt előfordul, hogy nagyszülők, vagy volt, és jelenlegi 
partnerek kérik a vizsgálatot. A szülők között, akik közö-
sen kérik a vizsgálatot, általában egyetértés van abban, 
hogy DNS vizsgálatra van szükség a felmerült kérdé-
sük megválaszolásához, egyéb esetben csak akkor, ha 
mesterséges megtermékenyítésről van szó. Nem lehet 
megbecsülni, hogy hány gyermek nevelkedik nem a 
vér szerinti apjával. A gyermekek kb. egyötöde születik 
házasságon kívül, közülük minden második olyan, aki-
nek rendezetlen a biológiai származása. BE

– Az adórendszer egyszerűsítése 
részben azt jelenti, hogy eltörölnek 
olyan adónemeket, melyek összesség-
ben nem jelentettek nagy bevételeket 
az államkasszának – mondja Bod Péter 
Ákos, a Corvinus Egyetem tanszékveze-
tő egyetemi tanára, közgazdász. – Az 
adónemek eltörlésével, összevonásával 
a kisvállalkozások problémái megszűn-
nek, azt az időt és pénzt, amit eddig a 
könyvelésre áldoztak, ezentúl a vállal-
kozásfejlesztésre fordíthatják, ami ösz-

szességében gazdaságélénkítő hatású 
lehet. De ugyanezt lehet elérni min-
den más olyan intézkedéssel, amely a 
vállalkozások adminisztrációs terheit 
csökkenti. Persze, a vállalkozói szektor 
összetett, ezért nem lehet egyetlen jó 
intézkedést kiemelni, amitől igazán 
beindulna a gazdaság. Léteznek olyan 
ágazatok, ahol a nagy adóteher okoz 
gondot, például a 25 százalékos észa-
ki-típusú forgalmi adó. Máshol a keres-
let élénkítésére volna szükség. Minden 

ágazatnak megvan a saját gondja, amit 
idővel orvosolni kell. 

A foglalkoztatás növelésére kitűzött, 
egymillió új munkahelyet említő irány-
számot Bod Péter Ákos szerint nem kell 
szó szerint venni. 

– Ha néhány tízezer, esetleg száz-
ezer új munkahely jönne létre, azt én 
már nagy eredménynek tartanám, 
elégedett lennék. Amikor egy politikus 
azt mondja, hogy egymillió, azt úgy 
érti, hogy „sok”, s egyúttal azt is, hogy 

amit mond, azt komolyan gondolja és 
elkötelezett a megvalósítása mellett. 

A kormány intézkedéseinek hatása 
a közgazdász professzor szerint rész-
ben már érezhető is. – Úgy gondolom, 
hogy a kormány eddigi gazdaságélén-
kítő intézkedéseinek hatása a fejekben, 
szívekben azonnali, hiszen megköny-
nyebbülést hoz, a pénztárcákban pedig 
éves távlatban lesz mérhető.  GB

Autogramot osztott, fényképezkedett a világsztár új étterme megnyitóján 

Robert de Niro megszerette Magyarországot
Budapesten töltött néhány napot a kétszeres Oscar-díjas, világhírű színművész, Robert de Niro. A Taxisofőr, a Keresztapa 2., és az utóbbi idők több vígjátékának közkedvelt főszereplőjéről 

eddig a magyar rajongók talán nem nagyon tudták, hogy üzletemberként is sikeres: számos étteremben tulajdonos. Az egyik étterme, a Nobu megnyitójára érkezett a magyar fővárosba.

Tülekedő autogramvadászok, a filmrajongók min-
den korosztálya, biztonsági őrök, és persze az elma-
radhatatlan – bár Magyarországon még kissé szo-
katlan – vörös szőnyeg várták a hollywoodi sztárt az 
egyik neves belvárosi szálloda épületében található új 
éttermének megnyitóján. 

– Úgy gondolom, Magyarországon is folyamato-
san szükség van új dolgokra, ez az étterem az egyik 
ilyen újdonság lehet – mondta Andy Vajna, a hazai 
Nobu étterem egyik társtulajdonosa. 

A megnyitót sztárok, politikusok éppúgy megtisz-
telték, mint magyar milliárdosok. Sokan közölük már 
közelebbről ismerték az étterm kínálatát.

– Mindketten dolgoztunk a feleségemmel a 
Nobuban – idézte fel külföldi kalandjait Hujber Ferenc 
a vörös szőnyegen állva. – Ez egy japán étterem, ahol 
a dél-amerikai, az alaszkai és a japán hagyományok 
keverednek, és ezt így összehozta Nobu szan. 

Nobu szan pozitívan nyilatkozott tapasztalatai-
ról. 

– Alig három hete kezdtük a felkészülést az étte-
rem kinyitására, de úgy látom, a személyzet nagyon 
felkészült. Mivel az ételek is jók, úgy vélem, nagy 
sikerre számíthat az étterem – mondta Nobu szan. 
– Azt hiszem, az ételeim népszerűségének titka az a 
szenvedély, amivel készítjük őket.

Az utcán, a kordonon kívül összesereglett rajongók 
azonban inkább a hollywoodi sztárokra voltak kíván-
csiak. A magyar sztárok is szívesen beszéltek Robert 
de Niroról. 

– Kíváncsiak vagyunk Robert De Niróra – 

mondja Tilla. – Nekem a Taxisofőr az egyik kedvenc 
filmem. 

– Tíz évvel ezelőtt találkoztam vele San Franciscó-
ban – idézte fel korábbi élményeit Friderikusz Sándor, 
a vörös szőnyegen sétálva. 

Jáksó László empátiával beszélt a kétszeres Oscar-
díjas színészóriásról. 

– Én úgy gondolom, hogy marhára unja, hogy 
ennyien nézik. Tőlünk nyugatra az a sztár, aki tényleg 
tehetséges, tényleg letett valamit az asztalra. Ezért is 
érdekel De Niro – mondta Jáksó László. 

Robert de Niro szívesen fotózkodott a barátaival és 
üzlettársaival. 

– Nagyon szeretem Magyarországot. Finomak a 
magyar ételek is – összegezte pár órás hazai tapasz-
talatait. 

A kiszivárgott hírek szerint a hollywoodi sztárok kö-
zül az éppen itt tartózkodó Brad Pitt és Angelina Jolie 
is megjelent az eseményen, ők azonban a kíváncsi 
tekinteteket kerülve, egy másik bejáraton érkeztek a 
belvárosi étterembe. A meghívott magyar sztároknak 
sem volt alkalmuk velük megismerkedni, mivel egy 
különteremben csak a Hollywoodból ismert kollé-
gákkal beszélgettek, és állítólag hamar távoztak is a 
helyszínről. 

Meglepetésvendégként Jeremy Irons is feltűnt, ő 
szinte az utolsók között érkezett a rendezvényre. 

– Fél órája érkeztem Magyarországra Angliából. 
Nagyon várom, hogy újra találkozhassak a barátaim-
mal, hiszen már forgattunk együtt korábban A misszió 
című filmben. GB

Írások a című lapból

A TV Maci ágya fölött Halász Judit képe lógott
A Közlekedési Múzeum összegyűjtötte a mai szülők gyermekkori kedvenceit. Mirr-Murr már 38 éves, a Legkisebb Ugrifüles 35, de Misi Mókus is megvan már 30. A legidősebb 

a TV Maci, aki még mindig öleli manóját, s most végre az is kiderült, kinek a képe függött az ágya fölött.

Gyerekcsapat zúdul be a múzeumba, egyik vitrintől a 
másikig rohannak. – Nézd, csacsi és maci is van – kiálltja 
az egyik kislány, de nem ismeri fel a szereplőket. – Azok 
a mai gyerekek tudják ezeket a meséket, akiknek a szülei 
megmutatták Misi Mókust, a Legkisebb Ugrifülest és Mirr-
Murrt – magyarázza Gulyás Anita múzeumpedagógus, mi-
közben rajzolásra és színezésre biztatja a kicsiket. – Ezek a 
figurák nagyon barátságosak, s ez nem mindig mondható 
el a mai mesealakokról. A gyerekeknek szükségük van sé-
mákra, hogy vizuális- és alkotókézségük kifejlődjön. Foky 
Ottó minden figurája felismerhető, ezért nagyon hasznos. 
Szerintem ezek a mesék ma is megállják a helyüket. 

Közben a gyerekek egy része bábozni kezd, mások le-
ülnek a tévé elé, és csodálkozva nézik a ma már lassúnak 

tűnő mesét. – Ezekben a figurákban ólom van, nehezek, 
ezért lehetett igazítani a mozdulatokat, mindent lépésen-
ként vettek fel. A fejeket pedig cserélték, volt mosolygós 
és szomorú, a Legkisebb Ugrifüles füle ezért néha más 
mintázatú. Felülről damillal mozgatták, néhány epizódban 
látszik is – meséli mosolyogva Gulyás Anita. 

Az óvónők és a szülök a Tv Maci szobáját tartalmazó 
vitrin fölött beszélgetnek. –  Alig vártam gyerekkoromban 
esténként, hogy ez következzen, a mesét még nézhettem. 
A saját macimmal néztem mindig – mondja az egyik anyu-
ka, közelebb hajolva a vitrinhez, hogy mindent szemügyre 
vegyen. És így derül ki, amit eddig senki sem tudott, hogy 
kiért is rajongott a TV Maci. Ágya fölött ugyanis egy Halász 
Judit kép függött évtizedekig. Szabó Dóra

Minden tizedik gyermeknek rendezetlen a származása
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2010. november 13-án 10.00 órakor Egerben a Foglár 
u. 6. szám alatt (a Katolikus Hittudományi Főiskola épületében) az alábbi   
OKJ-ben jegyzett emelt szintű tanfolyamokat indítjuk:
 ▪ gyógyszertári asszisztens, 
 ▪ gyógyszerkiadó szakasszisztens, 
 ▪ fogászati asszisztens, 
 ▪ klinikai fogászati higiénikus, 
 ▪ fogtechnikus.
Felhívjuk szíves fi gyelmét, a gyógy-
szerkiadó szakasszisztens, valamint 
a klinikai fogászati higiénikus képzésre jelentkezőknek, akik az 
alap szakképesítésüket már a moduláris képzési rendszerben 
szerezték, hogy  a mindenkori tanfolyami díjból 40 000 Ft tanfo-
lyami díj kedvezményt biztosítunk!

sok a feladata? Nagyon le van terhelve? 
Tanuljon távoktatásban! 

Az alábbi, OKJ-ben jegyzett emelt szintű tanfolyamokat indítjuk. Kontakt 
foglalkozások havonta egy hétvégén. Támaszkodjon tizenhat éves sikeres 

felnőttképzési tapasztalatunkra!

Jelentkezzenek mielőbb, hogy helyük legyen tanfolyamainkon!
gyarakiné és Társai bt. (al-0102, fNYt. 04-0036-06) • tel./fax: (06 66) 546-474 • 

mobil: (06 30) 303 2750 • e-mail: atkepzes@atkepzes.hu • digitális újság: www.atkepzes.hu
Elhelyezkedését segítjük, önéletrajzát feltöltheti: www.allas.us!  

várjuk Önöket, keressenek leginkább e-mailen, hogy bőséges tájékoztatás küldhessünk!

TÖLTSÖN PÁR NAPOT SZEGEDEN,
ÉS KÉNYEZTESSE MAGÁT

AZ ANNA GYÓGY-, TERMÁL- ÉS 
ÉLMÉNYFÜRDŐBEN!

A Novotel Szeged ajánlata: 17 900 Ft / szoba 
2 fő részére, gazdag büféreggelivel, Tiszára néző 

szobában, egész napos fürdőbelépővel!

Az akció 2011. március 31-ig érvényes.

Tel.: +36 (62) 562 222
E-mail: h2996-sl@accor.com

www.qcsoport.hu

Külön fizetendő: a repülőtéri illeték (kb. 85 000 Ft/fő), a félpanzió (9 900 Ft/fő), a helyben 
fizetendő illetékek (nemzetközi 1 500 RS/fő, helyi 300 RS/fő), a belépők (33 900 Ft/fő), a vízum-
díj (19 000 Ft/fő) és a biztosítások. A hatályos ÁFA tv. értelmében nem természetes személy 
esetén a fenti összeget 25% ÁFA terheli. A tájékoztatás nem teljes körű. A külön fizetendő 
tételek pontos részleteiért keresse honlapunkat: www.qcsoport.hu/travel. Az árváltozás jogát 
fenntartjuk: QUAESTOR Utazási Iroda (1132 Budapest, Váci út 30.) 

U-000787

Eger, Szent János u. 11.  (36) 428-410

Körutazás  2010. nov. 26. - dec. 10.  299 900 Ft/fő
Delhi – Agra – Fatehpur Sikri – Jaipur – Pushkar – Udaipur – Jodhpur – Jaisalmer – Bikaner – Mandawa
Az ár tartalmazza: nemzetközi repülőjegyet, a 14 éj szállást reggelivel középkategóriájú 
szállodában, a program szerinti transzfereket légkondicionált autóbusszal, egy indiai show-
val egybekötött vacsorát, a magyar nyelvű idegenvezetést.

Aqua-Palace Hajdúszoboszló
Őszi akció a 

Hotel Koronában***!
4200 Hajdúszoboszló, József A. u. 8-12.

Tel.: (06 52) 271-970 • Fax: (06 52) 557-756
E-mail: koronacs@t-online.hu

WWW.HOTELKORONA.NET

Az  árak az IFA-t nem tartalmazzák (410 Ft/fő/éj)
* diákigazolvánnyal ** 7 éves kor alatt

Utószezoni árak 
(. szeptember . – . december .)

 2 éj / fő 3 éj / fő 5 éj / fő
Ajándék 1 db Aqua-Palace 1 db Aqua-Palace 3 db Aqua-Palace
 belépő +1 db fürdőbelépő belépő
Felnőtt 17 000 Ft 24 950 Ft 41 650 Ft
Diák* 13 100 Ft 17 800 Ft 33 300 Ft
Gyermek** 9 750 Ft 14 150 Ft 23 660 Ft

Ajánlataink tartalmazzák a szállást 
félpanziós ellátással (svédasztalos 
reggeli, á la carte 3 fogásos vacsora), 
korlátlan wellness-sziget haszná-
lattal (fi nn szauna, infra kabin, gőz 
kabin, jacuzzi) és belépőkkel az új 
Aqua-Palace fedett élményfürdőbe 

és a gyógyfürdőbe! 

Hévízi üdülés!
OEP támogatott kezelések

3 éjszaka félpanziós ellátással 2 fő részére
**A épületben 47 250 Ft ***B épületben 62 250 Ft

8380 Hévíz, Honvéd u. 14.
Tel.: +36 83 545 960
Fax: +36 83 343 136

www.hotelaquamarin.hu

Dr. Petrik Marina orvos-természetgyógyász, fitoterapeuta

Bejelentkezés: (06 30) 343-5523
Rendelő: Eger, Tűzoltó tér 1.

Rendelési idő: kedd, csütörtök: 16–20 óra, szombat: 8–18 óra
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Hirdessen a -ban!

Eger, Knézich Károly út 28 

Keretes hirdetéssel kapcsolatban
keresse hirdetésszervezõinket:

Lévai Anita 20/911-5006
Dósáné Mónika 20/262-4067

Szerkesztõség:
Vilati Center Eger, Cifrakapu út 160 36/425-555

LakÁsz Ingatlaniroda
Apróhirdetés feladás személyesen:

FONUCCI INGATLAN KFT.

(a kórház 'sürgõsségi' bejáratával szemben)

(bejárat a Dr. Nagy János út felõl)Eger, Barkóczi út 9 

Hotel Aqua Eger*** 
és Zsálya Bisztró

Olcsó, változatos napi ebéd és vacsora 
menük. Bor-, sör-, pálinkakóstolós es-
ték élőzenével. Minden héten más-más 
„témájú” rendezvények: humor est, 
chef staféta, főzőiskola, mikulás party. 
Kon ferenciák, meetingek szervezése. 

Részletek a www.hotelaqua-eger.hu 
weboldalon.

A munkanélküliség az egyik legégetőbb és legaggasztóbb problémája társadal-
munknak. Több mint tíz éve volt utoljára ilyen magas a munkanélküliek száma. A 
munkanélküliség nemcsak anyagilag teheti tönkre az adott személyt, hanem lelkileg 
is messzemenő károkat okozhat. Az állástalanság pszichés hatásairól  és a lehetséges 
kiutakról beszélgettünk dr. Szerdahelyi Ferenc pszichiá terrel. 

– Az állás elvesztése olyan, mint egy sorscsapás, krízishelyzet. Milyen 
pszichés stádiumai vannak a munkanélküliségnek?

– Az emberek többsége lelkileg kritikus állapotba kerül , és fájdalmasan éli 
meg munkahelyének elvesztését, különösen,  ha az állásvesztés váratlan. A krí-
zis a pszichológiában azt az állapotot jelenti, amely akkor alakul ki, ha a személy 
kénytelen a lélektani egyensúlyt veszélyeztető körülményekkel szembenézni, 
ezeknek fenyegető közelsége számára mindennél fontosabbá válik, és ezt a hely-
zetet valamilyen átlagos vagy szokásos módon megoldani nem tudja. Egy váratlan 
munkanélküliség kimerítheti ezeket a jellemzőket. A krízisek két nagy csoportba 
oszthatók: a „természetes krízisek” csoportjába, amelyek életünk velejárói ilyen pl. 
a nyugdíjazás, az öregség, amelyre lehet számítani, felkészülni rá. A másik csoport 
a „traumatikus krízisek” ide tartozik pl. egy váratlan haláleset, válás, a munkanél-
külivé válás, egzisztenciális csőd. A munkahely elvesztésekor még erőteljesebben 
szembesül az ember azzal a ténnyel, hogy munkánk a mindennapjaink fontos 
szervezőelemét, keretét adja, meghatározza életritmusunkat, befolyásolja önmeg-
határozásunkat. Ha elbocsátanak, munkánkkal együtt identitásunk egy darabját is 
elveszítjük, így fel kell dolgozni az ezzel járó változásokat, fájdalmakat. Az állás-
vesztés hasonlít más, súlyos veszteségekhez, a gyásszal rokonítható. Az állástalan a 
tagadás, a harag, kétségbeesés, a depresszió és a beletörődés fázisait éli meg. Aktív 
álláskeresési fázisában erről a mélypontról indul lassan felfelé hangulati görbéje. 
Miután  feldolgozta veszteségét, és belátta a helyzet visszafordíthatatlanságát új 
lehetőségek után kezd kutatni. 

– Kik élik meg a legnehezebben a munkanélküliséget?
– A munkanélküliség nem egyformán hat mindenkire – az emberek külön-

bözőképp élhetik meg és dolgozhatják fel, hogy állás nélkül maradtak. Természe-
tesen az, hogy ki hogyan küzd meg ezzel az érzéssel, és ki mit tesz ellene, rengeteg 
tényezővel függ össze. Például  iskolai végzettség, szociális helyzet, előzetes mun-
katapasztalatok, stb. Az állás elvesztését legnehezebben az 50 feletti korosztály, a 
családfenntartók dolgozzák fel, illetve azok, akiknek jól jövedelmező állásuk volt 
és  esetleg  nincs is esélyük elhelyezkedni, mert elmaradott és hátrányos helyzetű 
térségben laknak és kevés a munkalehetőség.  

– Milyen hatásai vannak hosszú távon a munkanélküliségnek?
– A munkanélküliség – főként, ha hosszan, akár évekig is fennáll – nagymér-

tékben károsítja az önértékelést és a társas kapcsolatokat, felborítja az addig jól 
szervezett napirendet, alkoholizmushoz, pszichésen stimuláló szerhasználathoz 
vezethet. A tartós munkanélküliség az immunrendszer működését is negatívan 
befolyásolhatja, valamint pszichoszomatikus betegségek kialakulásához is  vezet-
het (magas vérnyomás, cukorbetegség, fekély). Értelemszerűen minél hosszabb 
ideig tart a munkanélküliség állapota, annál nehezebb aztán talpra állni belőle. 
Ha a személy képes alkalmazkodni a megváltozott viszonyokhoz, és valamiféle 
célt tud kitűzni maga elé, illetve, ha napjait valamilyen konstruktív, vagy hasznos 
elfoglaltság mentén tudja rendszerezni, akkor sokkal nagyobb esélye van rá, hogy 
nem süllyed bele a kétségbeesettség és az azt követő érdektelenség és közöny há-
lójába. 

– Milyen túlélési stratégiák léteznek?
– A tapasztalatok azt mutatják, hogy napjainkban nem árt, ha az ember 

több dologhoz is ért, több területen is ismereteket, tapasztalatot szerez és készen 
áll arra, hogy bármikor munkahelyet vagy akár pályát módosítson. Nem könnyű 

Hogyan dolgozzuk fel  
a munkanélküliséget? 
Avagy a munkanélküliség pszichés következményei

ezt a szemléletet elfogadni, de saját életünket tehetjük könnyebbé, ha nyitottak 
vagyunk az új ismeretekre. Sokaknak segít a munkanélkülivé válás feldolgozásá-
ban, ha sorstársaikkal találkoznak, kibeszélik sérelmeiket, megosztják egymással 
tapasztalataikat – például az álláskereséssel kapcsolatban. Csökkenhet a lelki 
megterhelés és a magárahagyottság érzése, ha az ember olyanokkal beszél és 
találkozik, akik ugyanazokat a nehézségeket élik át, és hasonló problémákat kell 
megoldaniuk. Az is segíthet a munkanélkülivé válás terheivel való megküzdésben, 
ha az illető megpróbál  szemléletet váltani, másképp gondolkodni a munkanélküli-
ségről! A pszichológia és szociológia legújabb elméletei azt javasolják, hogy a mun-
kanélküliséget ne egyoldalúan veszteségnek, és egy szégyellnivaló eseménynek 
tartsuk. Ehelyett úgy tekintsünk rá, mint egy olyan időszakra, amely bárki életében 
bekövetkezhet, és amely egy sor megoldandó problémát hoz magával. Az önbe-
csülés karbantartása és növelése  elérhető úgy is, ha a munkanélküli mozgósítja 
saját belső erőforrásait.  Ezek egyrészt fizikális „erőfeszítések” lehetnek – a sport, a 
rendszeres testmozgás ugyanis kiemelt jelentőségű a mentális betegségek kezelé-
sében, a pszichikai állóképesség fokozásában –, a másik módszer az ismerősökkel, 
családtagokkal való jobb együttműködés. Például a másokról való gondoskodás az 
önértékelés és a pozitív életszemlélet visszaállításában jelenthet nagy segítséget. 

– Hogyan segíthet a környezet a nehéz helyzetbe került személy-
nek?

– A család, a barátok megértése és támogatása nagyon fontos akkor, amikor 
valaki elveszíti az állását. Szeretetük és elfogadásuk meggyőzheti a munkáját el-
vesztett személyt arról, hogy ő ettől még értékes ember maradt. Fontos lehet a 
reális önkép kialakítása, ez legkönnyebben az erősségek és a gyengeségek megha-
tározásával lehetséges. Segíthetünk a munkáját elvesztőnek abban, hogy a napja 
rendszerezett legyen és tartalmas tevékenységekkel legyen kitöltve. Ne engedjük, 
hogy egész nap ágyban maradjon arra hivatkozva, hogy most kipiheni az elmúlt 
időszak fáradalmait.  Vonjuk be akár a legegyszerűbb otthoni teendőkbe is, még 
akkor is, ha az korábban nem az ő feladata volt. Támogassuk abban, hogy értelmes 
és rendszeres elfoglaltságot találjon magának.

Természetesen a legtöbbet az érintett tehet önmagáért. Döntő szempont, hogy 
legyenek megfelelő megküzdési stratégiái és kellő motiváltsága az elhelyezkedés-
hez. Ez önismereti tréningekkel fejleszthető. 

– Jellemzően kik azok, akik mentálisan egészségesen kerülnek ki a 
lelki csapásokból?

– Fontos a megfelelő végzettség, a biztonságos családi háttér és a belső szilárd 
értékrend. Tapasztalatom, hogy a kritikus életciklusok feldolgozásában sokat segít-
het a valóban megélt vallásos hit, illetve a támogató (pl. egyházi, baráti) közösség. 
Fontos az is, hogy képesek legyünk szemléletmódunk átalakítására.  Ha úgy tekint-
jük, akkor az állástalan időszak „ajándék idő” is lehet arra, hogy Új készségeket ta-
nuljunk, és önmagunkról is értékes felismerésekhez jussunk. Ezáltal elmélyültebb, a 
kihívásokkal sikeresebben szembenéző emberré válhatunk.   Somogyi Kinga



Tudta Ön, hogy az Interneten  
keresztül olcsóbb?

Több, mint 200 belföldi szálláshely akciós ajánlatai egy helyen.

www.SzallasMania.hu
Üdülési csekk elfogadó helyek!

Wellness – Üdülés – Gyógyulás – Üzleti utak – Városlátogatás

Történelmi  
emlékülés
Erkel Ferenc születésének 200. 
évfordulója alkalmából

Idén kilencedik alkalommal rendezi meg 
az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általá-
nos Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény a már hagymományossá 
vált történelmi emlékülését. A kezdetben egri 
rendezvény mára regionálissá nőtte ki magát, 
hiszen nemcsak egri, de a megye számos tele-
pülésének pedagógusai is részt vesznek rajta.

Az idei program az Erkel-emlékévhez kap-
csolódik, így az emlékülésen irodalmi, törté-
nelmi és zenei témájú előadások hangoznak 
el neves előadóktól.

Az emlékülés elnöke: dr. Gebei Sándor tan-
székvezető egyetemi tanár (EKF).

Időpont: 2010. november 12. 15.30 óra
Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola Gyakor-
ló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Barkóczy utcai 
tornaterme, Eger, Barkóczy utca 5. 

Lévai Anita 20/911-5006
Dósáné Mónika 20/262-4067

MEGÚJULT FORMA
      JOBB MINÕSÉG
            EMELT, PROMÓCIÓS PÉLDÁNYSZÁM
                  ONLINE MEGJELENÉS
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BRINZA ÉS TÁRSA TEMETKEZÉS
3300 Eger, Knézich Károly u. 26.

Tel.: (36) 427 030
www.brinzaestarsa.hu

Az egri Nagyboldogasszony-
templom (Barátok temploma) 

altemplomában urnatemetkezési 
hely került kialakításra. 

Az urnafülkék – melyek két-három 
urna elhelyezésére alkalmasak – 

30 éves időtartamra, illetve lejárat 
nélkül válthatók.

Érdeklődni lehet a Plébánia Hivatalban 
hétfőtől péntekig 9–12 óra között, 

valamint a Plébánia  
(36) 312 227 telefonszámán.

Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola,  
Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
„Így éltük meg – az 1939. utáni Magyarország történelme emlékezetünkben” című projekt

Az Eszterházy Károly Gyakorlóiskola sikeresen 
pályázott a TÁMOP-3.2.9/B-08/2 kódszámú „Audio-
vizuális emlékgyűjtés” című pályázaton. A pályázat 
kiírója a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. A program az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv része. 

Az „Audiovizuális emlékgyűjtés” célja a szociális és 
állampolgári kompetenciák megerősítése, a demok-
ráciára és toleranciára nevelés fejlesztése. A tanulói 
kompetenciák széleskörű fejlesztését szolgálja a 
történelmi interjúk bevezetésének módszere a hazai 
közoktatásba. A közelmúlt történelmi eseményei-
nek feltárására és bemutatására a korszerű szakmai 
módszerek és informatikai eszközök új lehetőségeket 
teremtettek. Ezzel a projekttel a középiskolai törté-
nelemoktatás módszertanának gazdagítására nyílik 

lehetőség. A gyakorlóiskolában 22 középiskolás diák 
készít életinterjúkat a közelmúlt történelméről ta-
náraik szakmai vezetésével. Pedagógusaink 2010 
októberében 2×30 órás akkreditált továbbképzésen 
és egy szakmai konzultáción vettek részt. Felkészítést 
kaptak az emlékgyűjtés szakmai programjának meg-
valósításához az alábbi témákban:

– az interjúkészítés elmélete
– az interjúkészítés gyakorlata
–  az interjúk készítéséhez szükséges informatikai 

alapismeretek
–  az oral history interjúk feldolgozásának mód-

szertani kérdései.
Az Eszterházy Károly Gyakorlóiskola a projektben 

vállalt kötelezettségének megfelelően ötven életút-

interjút készít az 1939–1990. közötti korszak tanúi-
val.  Szakmai vezetők: Kalóné Gyenes Réka magyar–
kommunikáció szakos tanár, dr. Tóthné Szelezsán 
Gabriella, Nagy András, Vizes Lajos történelem szakos 
tanárok. Az elkészített 50 interjút oktatási segéd-
anyagként használjuk majd a középiskolai történe-
lemoktatásban. A projekt informatikai feladatokat 
végző szakembere Varga Ferenc, az Eszterházy Károly 
Főiskola dolgozója, a Líceum TV technikai vezetője.  
A projekt megvalósításának időtartama 15 hónap: 
2010. május 1-től 2011. július 31-ig. Szerződésben 
rögzített támogatás összege: 9 999 848 Ft. A projekt 
az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Dér Lajosné projektvezető

Pályaválasztási Kiállítás 
a Körcsarnokban
Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Egri Kirendeltség 

és Szolgáltató Központ ebben az évben november 16-án rendezi meg a már 
hagyománynak számító Pályaválasztási Kiállítást. A rendezvénynek az idén is 
a Sportcsarnok ad otthont az egri Érsekkertben.

A kiállításra elsősorban az általános iskolák és középiskolák végzős diákjait 
várják, mivel a rendezvény fő célja, hogy a látogatók információkat kapjanak a 
középfokú illetve felsőfokú oktatási intézmények képzési kínálatáról, felvételi 
rendszeréről. 

Az Eger körzetében élő diákok mellett a Füzesabony, Heves, Pétervására 
körzetében élő fiatalok számára is ez a rendezvény nyújt lehetőséget a to-
vábbtanulási lehetőségek megismerésére.

A program során 20 középiskola és a régióban működő felsőoktatási intéz-
mények mutatkoznak be. 

Az oktatási intézmények mellett egyéb szervezetek is részt vesznek az 
érdeklődők tájékoztatásában (Pedagógiai Intézet, Nevelési Tanácsadó, MH 
Toborzó és Érdekvédelmi Iroda).

A rendezvény alkalmával a Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével 
üzemlátogatásokat is szerveznek annak érdekében, hogy bővüljön a fiatalok 
szakmaismerete, és közvetlen tapasztalatokat szerezhessenek az egyes mun-
kafolyamatokról.  Szakmabemutatók is lesznek a kiállítás helyszínén. 

A végzős diákokon kívül hasznos lehet a rendezvény azok számára is, akik 
pályamódosítás előtt állnak.

A Munkaügyi Központ pályaválasztási-, pályakorrekciós-, munkaerő-pi-
aci-, képzési- és foglalkoztatási információkat nyújt az érdeklődők részére. 
Munkavállalási tanácsadók segítségével lehetőség nyílik számítógépes kér-
dőívek kitöltésére. A kiállítás alatt megtekinthetők a különböző szakmákat 
bemutató filmek.

A hazai munkaerő-piaci és foglalkoztatási lehetőségek mellett tájékozódni 
lehet az Európai Unión belüli munkavállalás feltételeiről, lehetőségeiről.

A kiállítást kulturális programok (táncbemutató, önvédelmi bemutató) 
színesítik majd.

A Pályaválasztási Kiállításhoz kapcsolódóan november hónap folyamán a 
Munkaügyi Központ és az Egri TISZK szervezésében Pályaválasztási vetélkedő 
megrendezésére is sor kerül. Ez szintén elősegítheti a fiatalok pályaismereté-
nek szélesítését, a megalapozott pályaválasztási döntés meghozatalát.

A Pályaválasztási Kiállítás megrendezését 2010. évben az Agria TISZK és az 
Egri TISZK is támogatja.

Felhívás
A Vidám Mancsok Állatvédő Egyesület óvodák és általános iskolák számára 

állatvédelmi oktatósorozatot szervez, melyet elsőként indít útjára Egerben. Az 
egy órás előadáson felhívják a figyelmet a felelős állattartásra, az állatvéde-
lem fontosságára és tájékoztatnak arról is, hogyan lehet megelőzni, kivédeni 
a kutyatámadásokat. A bemutóra a négylábú társaikat is viszik.

Az első előadást a Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Tinó-
di Sebestyén Tagiskolában tartották négy alsó tagozatos osztály részvételével, 
majd a közeljövőben a felsőtagozatos diákok számára. Minden korosztály ré-
szére az életkornak megfelelő felvilágosítást és bemutatót tartanak.

Az egyesület várja azon óvodák és iskolák jelentkezését, akik szívesen részt 
vennének ebben a térítésmentes felvilágosító  programban és helyet adnának 
az előadásnak.

Jelentkezni a 06-30/9350-530-as telefonszámon lehet.
Vidám Mancsok Állatvédő Egyesület • 3300 Eger, Rákóczi u. 83.
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2010. évi őszi zöldhulladék-gyűjtési akció
A Városgondozás Eger Kft. 2010. november 8-tól (hétfő) november 19-ig (péntek) végzi az őszi lombtalanítást, a megadott időpontok 
szerint. Saját lakókörnyezetünk tisztaságának megóvása érdekében kérjük a Tisztelt Állampolgárokat, hogy a közterületen jól látható 

helyre, a megjelölt időpont reggelén 6 óráig szíveskedjenek elhelyezni a zöldhulladékot, lehetőség szerint nem korábban. Kérjük, ne 
rakjanak ki kommunális hulladékot, veszélyes anyagokat (olaj, festék, akkumlátor stb.), építési törmeléket, mert azt a szolgáltató nem 

szállítja el! A falombot, kerti zöldhulladékot zsákokban, illetve a metszési nyesedéket összekötve szíveskedjenek kihelyezni, ömlesztett, 
rendezetlen formában a szolgáltató nem szállítja el a hulladékot. Az  akció kizárólag a lakosság részére biztosított. 

Észrevételek, érdeklődési lehetőségek a VIKSZ Kft.-nél a (06 36) 411-144 és (06 36) 516-849 telefonszámokon. Kérjük, hogy a lombtala-
nítás ideje alatt az érintett utcákban óvatosabban közlekedjenek! Eger a mi otthonunk, ezért úgy óvjuk, gondozzuk és viselkedünk benne, 

mint ahogyan azt saját otthonunkban tesszük!  Kérjük, Ön is segítsen ebben! Köszönjük !

A részletes időpontok

Kalcit u.
Kertész u.
Kis Merengő u.
Kocsis B. u.
Kodály Z. u.
Kőporos tér
Maklári út
Menház u.
Merengő u.
Mély u.
Nagykőporos u.
Napsugár u.
Napsugár köz
Ostorosi u.
Rozália u.
Rozália köz
Rövid u.
Szarvas tér
Tihaméri u.
Tittel P. u.
Tímár u.
Újsor u.
Vasöntő u.
Zellervár u.

Arany János u. 
Bartók Béla tér
Grónay u.
Hatvani kapu tér
Király u. (25-ös úttól keletre)
Kolacskovszky u.
Mikszáth K. u.
Neumayer u.
Pacsirta u. (25-ös úttól keletre)
Reményi Ede tér
Sóház u.
Szvorényi u. (25-ös úttól keletre)
Telekessy u.
Tévesztő köz
Trinitárius u.

2010. NOVEMBER 12., PÉNTEK
Ágas u.
Agyagos u.
András bíró u.
Bálint pap u.
Bástya u.
Bolyki u.
Bornemissza u.
Buzogány u.
Cecey Éva u.
Diófakút u.
Dónát u. (vasúttól északra)
Egri Csillagok u.
Faggyas u.
Félhold u.
Folyás u.
Fűzér u.
Gárdonyi u.
Íj u.
Janicsár u.

Joó János u.
Kelemen I. köz
Kis-Eged u.
Leányka u.
Legányi u.
Liget u.
Literáti u.
Mekcsey u.
Nagy-Eged u.
Ostrom u. 
Partos u.
Rókus köz
Rókus u.
Szabó Sebestyén u.
Talizmán u.
Tibrikdűlő u.
Zoltay u.
Zöldfa u.
Vécseyvölgy u.

Egészségház úti lakótelep
Gólya úti lakótelep
Remenyik Zsigmond úti lakótelep
Szarvas Gábor úti lakótelep
Szálloda úti lakótelep

2010. NOVEMBER 15., HÉTFő
Baktai u.
Bartakovics u. (25-ös úttól nyugatra)
Bartalos u.
Bem tér
Csiky u. (25-ös úttól nyugatra)
Gorové u.
Gerinc u. (25-ös úttól nyugatra)
Hatvanasezred u.
Hősök u.
Kandra Kabos u.
Kilián u.
Kisvölgy u. (25-ös úttól nyugatra)
Mester u.
Rózsa K u. (25-ös úttól nyugatra)
Sertekapu u. (25-ös úttól nyugatra)
Tizeshonvéd u.
Vörösmarty u.

Cifrakapu u.
Régi Cifrakapu u.
Kallómalom u.
Malom u.
Tavasz u.
Vallon u.

2010. NOVEMBER 16., KEDD
Ankli u.
Bercsényi u.
Csokonai u.
Epreskert u.
Gyóni G u.
Hevesi S. u.
Laktanya u.

Mikes K. u.
Pázmány Péter u.
Váci M u.
Vak Bottyán u.
Verseghy Ferenc u.

Malomárok u.
Olasz u.
Rákóczi u.
Vízimolnár u.

2010. NOVEMBER 17., SZERDA
Bethlen G. u.
Fejedelem u.
Garay u.
Hétvezér u.
Honfoglalás u.
Hajdúhegy u.
Mindszenthy G. u.
Kálnoky u.
Kisfaludy u.
Móricz Zs. u.
Petőfi S. u.
Radnóti M. u.
Rózsásdűlő u.
Tordai u.

Borsitz u.
Bükk sétány
Ceglédi u.
Dónát u. (vasúttól a Tetemvár út felé)
Fügedi u.
Ludányi u.
Tiba u.
Töviskes tér
Töviskes u.
Türk F. u.

2010. NOVEMBER 18., CSÜTÖRTÖK
Almási P. u.
Babocsai u.
Blaskovics u.
Endresz u.
Gyöngy u.
Király u. (25-ös úttól nyugatra)
Koháry u.
Kőkút u.
Paphegy u.
Rajner K. u.
Szederkényi u.
Szépasszonyvölgy u.
Tulipánkert u. (belterületi szakasz)
Vámház u.

Árok köz
Dr. Bakó Ferenc u.
Dr. Kapor Elemér u.
Gerle köz
Harangláb u.
Iskola u.

Kertalja u.
Kisasszony u.
Könyök u.
Kő u.
Kővágó tér
Lovász u.
Pető Gáspár u.
Ráchegy u.
Ráckapu tér
Rezeda u.
Rigó köz
Sugár István u.
Szala köz
Szalapart u.
Tetemvár u.

2010. NOVEMBER 19., PÉNTEK
Akácfa u. 
Almárvölgy u.
Alvégi u. 
Apátfalvi u.
Árnyékszala u.
Bervai u.
Bervai ltp. I., II.
Béke u.
Boross Endre u.
Borsod u.
Cinca u.
Csalogány u.
Dobó köz
Egri út
Felvégi u.
Fecske u.
Fenyő u.
Hársfa u.
Hóvirág u.
József A. u.
Kovács Jakab u.
Kisdelelő u.
Lágyas u.
Madárkút u.
Mályva u.
Nagylaposi u.
Pásztorvölgy u. 
Pirittyó u.
Posta köz
Rudivár u.
Sánc u.
Sánc köz
Sáncalja u.
Sólyom u.
Szarvaskői út
Szélpart u.
Szérűskert u.
Tárkányi u.
Telepi u. 
Tölgy u.
Vadrózsa u.
Verőszala u.

Kérjük, legyen segítségünkre abban, hogy a lombtalanítás a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjon! Köszönjük ! Városgondozás Eger Kft.

2010. NOVEMBER 8., HÉTFő
Attila u.
Árpád u.
Borházsor u.
Csordás u.
Deméndi u.
Eperjesi u.
Farkasvölgy u.
Farkasvár u.
Fertőbánya u.
Galagonyás u.
Ifjúság u.
Kapás u.
Koszorú u.
Körmöcbányai u.
Mátyás király u. páros oldal
Nyitrai u.
Pacsirta u. (25-ös úttól nyugatra)
Pozsonyi u.
Rozsnyói u.
Szalóki u.
Széna tér
Szénáskert u.
Szvorényi u. (25-ös úttól nyugatra)
Tátra u.
Vincellériskola u.

Almagyar u.
Almagyar köz
Árva köz
Bajcsy- Zs. E. u.
Deák Ferenc u.
Dobó tér
Dobó u.
Dózsa György tér
Érsek u.
Fazola Henrik u.
Fellner Jakab u.
Foglár u.
Frank Tivadar u.
Fürdő u.
Gerl Mátyás u.
Harangöntő u.
Dr. Hibay Károly u.
Jókai u.
Katona István tér
Klapka György u.
Knézich Károly u.
Kossuth Lajos u.

Maczky Valér u.
Petőfi tér
Dr. Sándor Imre u.
Stadion u.
Szent János u.
Szúnyog köz
Tárkányi Béla u.
Tűzoltó tér
Zalár u.

2010. NOVEMBER 9., KEDD
Albert Ferenc u.
Aradi u.
Berze Nagy János u.
Berzsenyi út
Breznai u.
Brassói u.
Déva u.
Fadrusz u.
Faiskola u.
Fiumei u.
Gyulafehérvári u.
Iglói u.
I. István király u.
Kassai u.
Kazinczy u.
Kárpát úti lakótelep
Keglevich u.
Kiskanda u.
Kolozsvári u.
Kölcsey tér
Köztársaság tér
Külsősor u.
Liszt Ferenc u.
Lőcsei u.
Madách Imre u. 
Mátyás király u. páratlan oldal 
Munkácsy u.
Nagy L. út
Nagyváradi u.
Pápai u.
Puky Miklós u.
Szabadkai u.
Székelyudvarhelyi u.
Szőlő u.
Szövetkezet u.
Szüret u.
Temesvári u. 

Tompa u. 
Vajda u.
Veres P. u.
Zombori u.
Zólyom u.

Balassa Bálint u.
Bárány u.
Bérc u.
Cifrakapu tér
Cifrapart u.
Csurgó u.
Dayka Gábor u.
Darvas u.
Dézsmaház u.
Görög u.
Jankovics u.
Karéj u.
Markhot Ferenc u.
Mária u.
Mecset u.
Mlinkó u.
Pallos u.
Pást u.
Pázsit u.
Servita u.
Szaicz Leó u.
Szent Miklós u.
Szolárcsik u.
Torony u.
Tavassy Antal u.
Vécsey Sándor u.

2010. NOVEMBER 10., SZERDA
Ady Endre u.
Állomás tér
Bajza u.
Csákósor u.
Eötvös u.
Hild J. u.
Ipolyi A. u.
Ív u.
Károlyi M. u.
Kistályai u.
Lájer D. u.
Meder u.
Mocsáry u.
Nagyrét u.

Patakpart u.
Raktár u.
Sas u.
Szeszfőzde u. 
Tinódi u.
Vasút u.
Vályi u.
Zúgó u.

Barkóczy u.
Bartakovics u. (25-ös úttól keletre)
Bocskay u.
Bródy Sándor u.
Csiky Sándor u. (25-ös úttól keletre)
Eszperantó sétány
Eszterházy tér
Gerinc u. (25-ös úttól keletre)
Kacsapart u.
Kisvölgy u. (25-ös úttól keletre)
Kovács János u.
Lejtő u.
Lenkey u.
Dr. Nagy János u.
Nyíl u.
Orgonás tér
Pori sétány
Pyrker tér
Rottenstein köz
Rózsa Károly u. (25-ös úttól keletre)
Sasvár u.
Sertekapu u. (25-ös úttól keletre)
Síp köz
Széchenyi u.
Torok köz
Törvényház u.
Tündérpart u.
Vár bejáró
Városfal u.
Vitkovics u.
Zseb köz

2010. NOVEMBER 11., CSÜTÖRTÖK
Csákány u.
Domokos J. u.
Hadnagy u.
Hell Miksa u.
Homok u.
Hontalan u.
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N a P F é N y  –  T e N g e r  –  e g z o T i K U m …
8 nap repülővel: Tunézia: 35 500 Ft-tól  * egyiptom:  42 990 Ft-tól

Jordánia: 89 900 Ft-tól * Dubai 139 900 Ft-tól 

THaiFÖlD 11 NaP 169 900 Ft-tól  + reptéri illeték 

UTazÁsi iroDa
3300 Eger, Széchenyi út 26.  

(A FŐPOSTÁNÁL) 
(+36 36) 515-206  

Eng. sz.: U 001070

WWW.eGertraVeL.eU

•  ADVENT BÉCSBEN Egerből Non-
stop: 5 990 Ft, 1 éj szállással: 17 
990 Ft

•  KARNEVÁLI HANGULATBAN: Ve-
len ce 12 900 Ft-tól * Plitvicei ta-
vak + Rijeka: 19 900 Ft

•  ŐSZ A MAGAS TÁTRÁBAN: 3 éj 
félpanzióval 19 500 Ft-tól,  gye-
rek 12 é. INGYEN

•  SÍTÁBOROK:  Franciao. 5 éj + 5 sí 
+ busz = 49 900 Ft-tól * Olaszo. 
17 éves korig 5 éj FP + 5 sí + busz 
= 84 900 Ft-tól * Ausztria 18 
éves korig 5 éj FP + 4 Sí + busz = 
37 900 Ft-tól…

•  SNOWATTACK: 7 éj + 6 sí + feszti-
vál belépők: 209 EUR-tól

•  CSALÁDI SÍ: Ausztria 5 éj pálya-
szállás + FP+ 5 sí = 75 500 Ft-tól 
GY: 12 é.: 49 900 Ft-tól

•  SZLOVÁKIA: szállás + FP. + sí = 
8 990 Ft/felnőtt Gy 12. é.: 7 650 
Ft/fő/éj

•  SZILVESZTERI ELŐZETES: HÉVÍZ 
4 nap 19 990 Ft-tól * KÁRPÁT-
ALJA Egerből busszal 4 nap: 
38 000 Ft-tól * AUSZTRIA 4 NAP 
39 900 Ft-tól *  PÁRIZS 99 900 
Ft-tól…  

KérJe részleTes aJÁNlaTUNKaT! 
VÁrJUK a szécHéNyi ÚT 26. sz. alaTT!

Egy vállalkozás indulásakor az ügyfeleknek 
különösen fontos, hogy csökkentsék kezdeti ki-
adásaikat. Ehhez járul hozzá az MKB 1x1 Dina-
mika szolgáltatáscsomag, amelyet a bank havi 
párszáz forintos számlavezetési díj ellenében 
kínál kisvállalati ügyfeleinek. A csomaghoz 
igényelhető kedvezményes vállalati bankkár-
tya, továbbá – standard kondíciók mellett – 
valamennyi, a bank által kínált elektronikus 
banki szolgáltatás.

Az 1x1 Elektronikus Szolgáltatáscsomag 
– kedvező havidíján túl – a standard feltéte-
leknél olcsóbb internetes ügyintézést tesz le-
hetővé, olyan havidíjmentes szolgáltatásokkal 
kiegészülve, mint az MKB TeleBANKár, az MKB 
NetBANKár, az MKB MobilBANKár. A csomag-
hoz tartozik egy díjmentesen vezetett forint 
bankszámla, egy éves díj nélkül használható 
Visa Electron bankkártya, valamint havi két 
ingyenes ATM készpénzfelvétel bármelyik bel-
földi automatából. 

A viszonylag rövid ideje létező MKB 1x1 
Elektronikus szolgáltatáscsomagnál folya-
matos növekedést regisztrálunk mind az 
ügyfélszámot, mind a tranzakciók volumenét 
tekintve. Ez nem véletlen, hiszen a számokból 
kitűnik, egyre többen „térnek át” a bankfióki 
ügyintézésről az elektronikus csatornákra, ami 
olcsó, kényelmes és biztonságos intézési mó-
dot jelent a pénzügyi tranzakció tetszőleges 
időben és helyről történő lebonyolításához. 
A költségtakarékosságot elősegítik a kedvező 
csomagdíjak és az elektronikus csatornák ala-
csonyabb tranzakciós, például átutalási díjai. 

Azokról a vállalkozásokról sem feledkeztünk 
meg, amelyek eredményei dinamikus növe-
kedést mutatnak, illetve jelentős devizafor-
galmat bonyolítanak. Az ő igényeikre szabtuk 

az MKB 1x1 Flotta szolgáltatáscsomagunkat, 
amely számos komparatív előnyt kínál. Ezek 
közül kiemelkedik az ingyenes bankon belüli 
átutalás, illetve ingyenes devizaszámla ve-
zetés. A Flotta csomagot használók havidíj-
mentesen használhatják az elektronikus banki 
csatornákat, a csomaghoz biztosított, megha-
tározott bankkártyákat és jelentős kedvezmé-
nyekben részesülnek a forint és deviza átuta-
lások költségeiből. Kis- és nagykereskedelmi 
vállalatoknak pénztárcakímélő megoldást 
jelent a csomaghoz biztosított kedvezményes 
zsákos befizetés is. 

Újdonságnak számít a 2010. nyarán beveze-
tett vámszámla, ami a raktározásban, árufor-
galomban résztvevő kereskedelmi vállalatok, 
speditőr, valamint raktározási cégek munkáját 
egyszerűsítő és felgyorsító elektronikus csa-
tornaszolgáltatás. Ennek során a bank – az 
áruforgalom gyorsítása érdekében – valós 
idejű információkkal szolgál a vámhivatalok 
felé az új elektronikus csatornán keresztül. Ha 
ügyfelünk a vámteher és egyéb vámeljáráshoz 
kapcsolódó közterhek (például regisztrációs 
adó, jövedéki adó, környezetvédelmi termék-
díj) kifizetését elindította, a bank az erre vo-
natkozó információt, illetve bankigazolást egy 
órán belül továbbítja az illetékes hivatalnak. 
Ezáltal az ügyfél szinte azonnal hozzájuthat a 
vámeljárás alatt álló árujához. 

Emellett azoknak a vállalatoknak, amelyek 
megtakarításaikból rövidtávon szeretnének 
profitálni, a banki versenytársakkal össze-
hasonlításban is kiemelkedő vállalati betéti 
kamatokat kínálunk. A bank befektetési pa-
lettáját színesíti – a különösen alapítványok 
és egyesületek, önkormányzatok valamint 
ügyvédi irodák körében népszerű – legújabb 

Az újdonság ereje
Bővülő kisvállalati termékskála az MKB Banktól

Az MKB Bank a kisvállalati szolgáltatások rendkívül széles és folyamatosan megújuló palettáját kínálja ügyfeleinek. 
Az induló vállalkozásoknak kialakított ajánlatoktól a dinamikusan fejlődő cégeknek szánt szolgáltatáscsomagokon, 
valamint az újdonságnak számító vámszámlán át egészen a kiemelkedő vállalati betéti kamatokig minden 
vállalkozás megtalálhatja a működéséhez leginkább nélkülözhetetlen megoldásokat – mondja Farkas Zoltán Tibor, 
a bank egri fiókvezetője.

MKB Bank – Egri Fiók • 3300 Eger, Érsek u. 6.
Nyitva tartás: Hétfő: 8.00 – 16.30 • Kedd: 8.00 – 16.30 • Szerda: 8.00 – 16.30 • 

Csütörtök: 8.00 – 17.30 • Péntek: 8.00 – 15.00

TÁMOGATOTT, INTENZÍV
Az EU összes országában érvényes  

biztonsági őr, testőr és vagyonőr  
tanfolyam indul

2010. november 13-án 
Egerben és Füzesabonyban.

A tanfolyam költsége: 25 000 Ft.
Gyors elhelyezkedési lehetőség!

(+36 20) 482-2332
Fegyvervizsga 1 nap alatt!

Fnysz: 00313-2008

kombi termékünk, a Tartós kamatelőny 2013 
kötvénnyel kombinált 1-3-6 hónapos akciós 
betét, amelynek igénybevételével ügyfeleink 
egyaránt élvezhetik a rövid és hosszú távú 
forráslekötés előnyeit, továbbá jelentős ka-
matprémiumhoz is juthatnak. Ügyfeleink kis-
vállalati termékpalettánk valamennyi elemét, 
komplex kisvállalati megoldásaink mindegyi-
két elérhetik a bank teljes, 86 egységet szám-
láló fiókhálózatában.

A vállalkozás elvárásaihoz és lehetőségeihez 
leginkább igazodó megoldás megtalálásában 
személyes pénzügyi tanácsadóink minden ér-
deklődőnek segítenek az MKB Bank Eger, Érsek 
u. 6. alatti fiókjában. A konstrukciókról további 
részletek találhatók a www.mkb.hu honlapon.

(X)

Kutyás nap
Több mint 200 állatbarát jött el a III. Egri Kutyás Találkozó és Jótékonysági Nap 

rendezvényre. A város kommunikációs cége, a Média Eger Nonprofit Kft. a TV Eger 
hagyományait követve azért szervezte a programot , hogy felhívja a figyelmet a fele-
lős állattartásra, s találkozási lehetőséget teremtsen az állatbarátoknak, illetve hogy 
adományokat a gyűjtsenek a város mindhárom állatvédő szervezete számára.

  A rendezvény vendége volt Nick Árpád is. Az erő művész  fontosnak tartja, hogy 
nevével mások, főként az állatok javát is szolgálhassa és felhívja a figyelmet a fele-
lős állattartásra. Mint mondta ő a kutyák nagykövete.

A rendezvényen több kutyás bemutató is várta az érdeklődőket.Kipróbálhatták 
milyen közlekedni egy vakvezető kutyával, kaphattak hasznos információkat a 
mikrochippeléssel és az ivartalanítással kapcsolatban is. Az állatorvosi tanácsadáson 
kívül, volt termékbemutató  állatoknak, ételkóstoló a gazdáknak,állatportréfestés, 
a rendezvényen a gyerekek ingyenesen iratkozhattak be a Bródy Sándor Könyv-
tár Gyermekkkönyvtárába. A rendezvényen ajándékot kapott a legkisebb , a leg-
nagyobb, a legfiatalabb és a legöregebb kutya. Az idén is nagy népszerűségnek 
örvendett a szépségverseny. Keverék kutya kategóriába 14, fajtiszta kategóriába 
42 kutyát neveztek be.

A Média Eger Kft a rendezvény kapcsán rajzpályázatot is hirdetett az egri és kör-
nyékbeli óvodák számára, Szeretem az állatokat címmel.

Az eredményt a jótékonysági napon hirdették ki, a felhívásra 15 óvodából, ösz-
szesen 140 rajz érkezett be.

A Média Eger Nonprofit Kft. III. Egri Kutyás találkozó  
és Jótékonysági nap rendezvényét támogatták

A rendezvény fő támogatója volt a Gazdi Magyarország Kft, a Husse 
termékek kizárólagos hazai forgalmazója.
A rendezvényt támogatta az Ady Endre úti Tappancs Állateledel Bolt, a 
Szövetkezet úti Kutyatár Állateledel Bolt,az Imperiál Állatkórház, a Vidám 
Mancsok Állatvédő Egyesület , a Városgondozás Eger Kft, az Eger Termál 
Kft., a Novapet Hungária kft-nek a Trainer tápok forgalmazójának, a Segít 
a Város Alapítvány, a Heves Megyei Rendőr Főkapitányság, Eger MJV Ön-
kormányzata, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Magyar 
Ebtenyésztők Országos Egyesülete, Eger Szuperinfó Kft, a Boiron Hungária 
Kft, a Zepter Kft, a Harmónia Szépség és Egészségház, az Oriflame, a Mc 
Donald’s Egri Étterme, a Marján Cukrászda, a Royal Canin, a Hotel Eger és 
Park, az Egri Csillagok Zrt, Virág Dénes, a Tangó Étterem és a Kazy Ker Kft
Köszönjük a közreműködést: a Gyöngyösi Kutyaiskolának, a Magyar-
országi Német Juhászkutya Klubnak, a Mondjunk Mancsot Egyesületnek, 
a Felnémeti Kutyaiskolának, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságnak, a 
Matyó Kutyás Egyesületnek, a Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és 
Oktatási Alapítványnak, a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskolának, a Feva-
Vet Bt-nek, az Amazonas Díszállatkereskedésnek, a Zakuszka tanyának és 
Várkonyi Andinak, Gerendely Ágnes állatportré festőnek, a Bródy Sándor 
Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárának, Faller Etelka, bach vi-
rágterapeutának , az Állatokat Védjük Együtt Alapítványnak és az Állatok 
Nevében Fajta- és Díszállatvédő Egyesületnek.
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Ússz 10 hosszat az egészségedért!

Ünnepeljük együtt a Bitskey 
Aladár uszoda 10. szülinapját!
Időpont: 2010. december 4. (szombat).
Reggel 8.00 órától 16.00 óráig a megszokott 10 órás úszás mellett, 11.00–

13.00 óráig vidám játékos vetélkedőkkel, szórakoztató programokkal, nyere-
ményjátékokkal, ajándékokkal várunk minden kedves érdeklődőt!

A belépés díjtalan!

Nagyon gyorsan lehűl a levegő, itt vannak az „emberes” hónapok, a szürke, hideg, 
fagyos nappalok. Fel kell tankolnunk, ma még frissen kapható zöldségfélékkel. A 
szemnek is kedvező a sok, finom, színes étel. Érdemes.
Brokkoli: Nagyon sok karotint tartalmaz. A karotin az A-vitamin elővitaminja. 
Ezen kívül C- és B1-, B2-vitaminokat, és a szervezetünk számára elengedhe-
tetlen vasat, ami a vérképzésben fontos. Fejes káposzta: Vitaminokban gaz-
dag. Alacsony kalóriatartalmú. Rendszeres fogyasztásával megelőzzük a gyomor, 
és bélbetegségeket. Karfiol: E növény fogyasztása csökkenti a vastagbél-, a 
gyomor-, a prosztata- és a hólyagrák kialakulásának veszélyét. Közepes C-vitamin-
forrás. Fogyókúrázóknak különösen ajánlatos. Kalóriaérték: 100 g / 24 kcal / 100 
Kj. Padlizsán: Megfigyelések  igazolták, hogy jót tesz a koleszterin érfalban való 
lerakódása ellen. Gazdag C-vitaminban, és kalciumban, káliumban. Kukorica: A 
kukoricacsíra olaj a padlizsánhoz hasonlóan a vér koleszterin szintjét csökkenti. 
Sok E-vitamint ad szervezetünknek. Spenót, vagyis paraj: Dohányosoknak, 
antimutagén hatása kapcsán. C- és E-vitamin, magnézium- és kalcium-tartalma 
jelentős. Sütőtök: Mint a legtöbb narancssárga színű étek, úgy a sütőtök húsa és 
magja is gazdag béta karotinban. És meggátolja a vírusok aktivizálódását a bél-
ben. A benne lévő antioxidánsok, valamint a C- és E-vitamin jó ellenszerei a szabad 
oxigéngyököknek. Gyömbér: Igen divatossá vált napjainkban a gyömbér felhasz-
nálása a magyar konyhában is. Lehetetlen felsorolni is kedvező hatását, mindet. 
Legjelentősebb hatása, a belőle készült olaj megakadályozza a vérrögképződést, 
véralvadásgátló, így a szívinfarktus megelőzésére kiváló. Csökkenti a magas vér-
nyomást. Afrodiziákum korianderrel, rózsával együtt alkalmazva. Gyulladáscsök-
kentő, ízületi fájdalmakat enyhít Magyar konyhán a fokhagyma ehhez hasonlóan 
kiváló táplálkozási, egészséget óvó értékű. De erről az előző számban szóltam. 

zöldsarok szerkesztette: danka klára

Együnk minél több színeset!

Kerekesszékes  
Vívó Világkupa-verseny

Sikeres küzdelmek
Október végén Szegeden vett  részt a az Egri Honvéd Sportegyesület Tai-Qi 

boxing szakosztálya a VIII.Délvidék Kupa Nyílt Nemzetközi KEMPO Bajnokságon 
szép eredménnyel.

A versenyen három ország kétszáz versenyzője vett részt.
A  csapat a Chikara kurabe versenyszámban indult (1. menet kick box jellegű 

küzdelem, 2. menet judo, 3. menet földharc.), mind az öt versenyző dobogós 
helyen végzett.

A 16 év alatti versenyeken 2 ezüstöt szereztek: Nagy Rita Anna (8–12 év, –35 
kg), Kozma Ádám (13–15 év,  +90 kg)

A felnőtt versenyzők  1 arany és 2 bronz éremmel zártak: Vízi Mátyás (16–17 
év, –63 kg bronz), Faragó István (felnőtt, –93 kg arany), Nagy Ferenc (felnőtt 
+93kg bronz).

4 arany, 4 ezüst, 4 bronz
Összesítésben a második helyen zárt a magyar kerekesszékes 
vívó válogatott

Az érmek többségét a nők szerezték. Az Újpest versenyzője, Dani Gyöngyi, 
kettős lábszárcsonttörés után visszatérve összesen három arany és egy 
ezüstéremmel zárta a viadalt. Egyéniben a párbajtőr és tőr B-kategóriában, 
valamint csapatban Krajnyák Zsuzsával és Juhász Veronikával a párbajtőr 
küzdelmeit nyerte. E mellett női tőrben az A-ketegóriában is elindult és egé-
szen a döntőig menetelt, ahol olasz ellenfelétől kikapva ezüstérmes lett. 

A férfiak legjobbja Mató Gyula lett. Egyedül neki sikerült elérnie a döntőt 
párbajtőrben. Fordulatos vívással 15-14-re kapott ki olasz ellenfelétől. 

összesítésben a magyar válogatott 4-4 arany és ezüst, valamint 5 
bronzéremmel az olaszok mögött és az oroszok előtt a második helyen 
zárt az egri világkupa versenyen.  (www.tveger.hu)

10 országból 80 induló vett részt a Kerekes székes Vívó Világkupa-verse-
nyen, köztük a hazánkat képviselő hét férfi és hat női versenyző.  

A verseny hivatalos sajtótájékoztatóján Gömöri Zsolt, a Magyar 
Paralimpiai Bizottság elnöke elmondta: ez a program remek felkészülési 
lehetőség a következő, párizsi világversenyre. Eredetileg Budapestre ter-
vezték a programot, végül mégis Eger mellett döntöttek. Rövid idő alatt 
átalakították a Hotel Eger & Park épületét úgy, hogy alkalmas legyen a 
versenyzők fogadására – mondta el Harmati László, a szálloda tulajdonosa. 
Habis László polgármester úgy fogalmazott: remélhetőleg stratégiai kap-
csolat alakulhat ki a város és a Magyar Paralimpiai Bizottság között, hiszen 
Eger mindig sportbarát város volt, s remek helyszíne lehet több más ver-
senynek is. A városvezető egyúttal köszönetet mondott a Kossuth Zsuzsa 
Szakközépiskola és Gimnázium segítségéért: az intézmény tanulói önkén-
tes segítőként voltak jelen a programon.

Kovács Iván szövetségi kapitány a sajtótájékoztatón a magyar versenyzők 
esélyeiről szólt.

A tájékoztatón elhangzott: a Magyar Paralimpiai Bizottság szeretné, ha a 
versenynaptárban állandó versenyként szerepelne az őszi egri Kerekesszékes 
Vívó Világkupa, illetve ha 2011-ben a város lenne a házigazdája a Nemzet-
közi Paralimpiai Bizottság áprilisi kongresszusának és közgyűlésének, vala-
mint egy asztalitenisz Grand Prix-versenynek.

A kertben
Most azokhoz szólok, akik gyümölcsfát szeretnének telepíteni. A telepítéshez 

megfelelő gödröt kell ásni. A gödör mérete általában 40×40×40 cm legyen. Fon-
tos volna betartani, hogy a felső 20 cm-es talajréteget a gödör egyik oldalára, az 
alsó talajréteget a gödör másik oldalára tegyük! A gödör aljába tegyünk szerves 
trágyát 8-10 cm-es vastagágban. Erre tegyünk a feltalajból 5-10 cm földet. Szór-
junk a gödörbe 8-10 dkg vegyes műtrágyát is! Kevés földdel ezt takarjuk be, és az 
előkészített gyümölcsfát állítsuk a gödörbe, majd a feltalaj többi részét tegyük a 
gyökérzet köré.  Ügyeljünk arra, hogy az oltás helye a talajszinttel egyező magas-
ságba kerüljön! Ajánlatos egy megfelelő karót mellé tenni, hogy a gyümölcsfacse-
mete ne dőljön el. 

Alaposan öntözzük be. Ez a beöntözés iszapolás jellegű legyen, vagyis a gyökér-
zet minden szála köré tömörüljön a talaj.  Ismét tehetünk 4-5 dkg vegyes műtrá-
gyát, majd az altalajt pakoljuk a gödörbe. Igyekezzünk úgy kialakítani a törzsnél 
a földet, hogy úgynevezett tányéros alakot kapjunk. Ekkor még egyszer öntözzük 
meg alaposan. Az ültetés előtt a gyökérzetet egyenletes, körkörös formát figye-
lembe véve metsszük vissza. A törzset lazán kössük a behelyezett karóhoz. Ha a 
talajszerkezet indokolja, a törzs környékét meg is taposhatjuk, és ezt mindig úgy 
tegyük hogy lábfejünk nézzen a törzs felé, a sarkunk a gödör széle felé. Persze ez 
csak akkor fontos, ha a talajszerkezet indokolja, mert az alapos beöntözés (iszapo-
lás) a tömörítést megoldja. A tapasztalat azt mutatja, hogy a jól végrehajtott őszi 
telepítés sokkal eredményesebb, mint a tavaszi. 

Ismét szólnék a lemosó permetezés fontosságáról. A gombás és baktériumos 
eredetű és korai pusztulás elleni réz és kéntartalmú kezelések legalább két alka-
lommal – ősszel 70-80%-os lombhullásnál – majd tél végén rügypattanáskor vég-
rehajtott lemosó permetezés a leghatékonyabb. Ez a megoldás jelentős mértékben 
lecsökkenti a gombabetegségek és rovarkártevők okozta károkat.

Akinek fentiekkel kapcsolatban kérdése van, keressen meg, szívesen állok ren-
delkezésére. 

Üdvözlettel: Misi bácsi

Kézilabda
Egerben edzőtáborozott a magyar férfi junior kézilabda válogatott, szlovák 

sportolókkal közösen. A programon jelen voltak a Magyar Kézilabda Szövetség 
képviselői is, akik együttműködési megállapodást kötöttek Eger városával és az 
Egri Városi Sportiskolával.  A város részéről Habis László polgármester és Kovács 
Géza, a Sportiskola igazgatója látta el kézjegyével a megállapodást, melyet a 
szövetség képviseletében Nemcsik Balázs főtitkár írt alá. A két válogatott felké-
szülési mérkőzéseket játszott, mindkét esetben a hazaiak bizonyultak jobbnak. 
Januárban világbajnoki selejtezőn szerepel majd a magyar válogatott Belgium-
ban, ennek tétje a görögországi VB szereplés nyáron.
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10%-os Halloween kedvezmény 
csak az Egri Magazin olvasói részére, bármely

gyermek- vagy felnőtt-tanfolyamunkra.
(A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze!)

Cím: 3300 Eger, Menház út 53. További információ: www.supravita.hu;  
supravit@enternet.hu; Tel.: (06 36) 413-284; (06 20) 4808-528.

Supra Vita Nyelviskola – Velünk megértheti a világot már 10 éve!
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0223-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-1426 Program-akkreditációs lajstromszám: PL-2270/4 

MUNKAVÉDELEM
CSOMAGOLÁSTECHNIKA

GUMIÁRUK, MŰANYAG
HIGIÉNIA

SALGÓPOLC, KEREKEK, KLINGERIT
TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK, 

SZERELVÉNYEK, SZEKRÉNYEK

Nyitva tartás
H–P: 8.00–16.30

Tel./Fax: 36/414-444, 410-789
e-mail: m.markabolt@chello.hu

3300 Eger, Sas út 94.

Kártyanaptár
10 Ft + ÁFA / db

1000 db rendelése esetén

Szórólap (színes, kétolalas)
3 Ft + ÁFA / db (A6)
4 Ft + ÁFA / db (A5)

10 000 db rendelése esetén
Ajándék tervezéssel és házhoz szállítással, 

Egerben és környékén
Rendelésfelvétel: (20) 383 3342 • fax: (36) 786 558

ildi01@vnet.hu



Plakátpályázat
A Média Eger Nonprofit Kft. ebben az évben másodjára rendezi meg a Csudafa Mesenapot. A 

mesemondó versenyt az óvodás korú és általános iskolás gyerekek körében azzal a céllal hirdet-
jük meg, hogy népszerűsítsük a mesélést, egy kellemes családias nap keretében. 

A Média Eger Kft. a rendezvényhez kapcsolódóan idén plakátpályázatot hirdet a középiskolás 
korosztály körében. Olyan alkotásokat várunk, amelyeken keresztül a gyerekeket és a szülőket is 
megszólíthatjuk és felhívhatjuk a figyelmüket a rendezvényre. 

A plakáttervek beküldési határideje: 2010. november 12. péntek A pályázatra szánt alkotá-
sokat kérjük a Tv Eger címére eljuttatni személyesen, vagy postai úton! Címünk: Média Eger Kft., 
3300, Eger, Törvényház út 15. A borítékra írják rá: „Csudafa plakátpályázat” További információ: 
www.tveger.hu

Véradó műsor
A TV Eger december 6-án különleges  akciót szervez. Az 

ünnepi készülődés jegyében szervezett műsor idején 16 
órától 20 óráig véradást tartunk szerkesztőségünkben, a 
Törvényház út 15. szám alatt.  Minden önzetlen segítőt sze-
retettel várunk!

Az ünnepek idején különösen nagy szükség van arra, hogy 
az országos vérkészlet megfelelő legyen. Segítsen Ön is ebben! 
A véradások ideje, helyszíne az interneten is megtalálható: 
http://www.veradas.hu

MÉDIA EGER KFT.
tv eger • www.eger.hu • egri magazin • pénzvilág


