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Várakozás
Itt az ünnep:  Mikulások és fenyőágak lepik el a kirakatokat, s elkezdődik az a karácsonyi készülődés, amit sokan  vásárlással fejez-

nek ki, vagy azon bosszankodnak, hogy mások ezt teszik. 
Ebben az időszakban mindenkiben felerősödik a jóra való szándék, jótékonysági akciók, gyűjtések adnak lehetőséget arra, hogy 

ezt ki is tudjuk fejezni. Lassan mérlegre tesszük az esztendőt, s a serpenyőkbe pakolunk jót-rosszat, s az adakozás segít feledtetni sok 
korábbi kevélységet. Nem kell vallásosnak lenni ahhoz, hogy feltűnjön:  ilyenkor valami van a levegőben, ami igazán leírhatatlan, 
megfoghatatlan. Ennek a  belső készülődésnek a  jelentőségét  mutatja nekünk Ádvent várakozása, a négy heti boldog feszültség.  

Nálunk is elkészült az ádventi koszorú ismét, mondhatnám, futva, mert kissé így él a világ. S a legszebb az a rövid csönd, amíg a 
gyertyafényre csodálkozó szemek csillogása beszél, az összekulcsolt apró kezekre figyelek, s látom a magunk Karácsonyát. S ez választ 
ad a legfontosabb kérdéseimre.

Kegyelmekben gazdag várakozást és áldott Karácsonyt kívánok mindenkinek!
Századik születésnapját ünnepelte Balázs Mihályné, Ilonka néni. 

A kerek évforduló alkalmából a város nevében Rázsi Botond alpol-
gármester köszöntötte az ünnepeltet. 

Ádvent a városban
Ádvent első vasárnapján ünnepélyesen meggyújtották a város ádventi koszorúján az első gyer-

tyát. Mándy Zoltán a katolikus, Kádár Zsolt a református, Aklan Béla az evangélikus és Zentai László a 
baptista felekezetek nevében szóltak a város közönségéhez. Habis László polgármester Wass Albert 
karácsonyi gondolatait idézte: „Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivata-
losan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, 
munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen 
Olvasó, fordítva kellene legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a többi dol-
goké, s még annak is elég az estéje.” A városvezető elmondta: az ünnepnek a szeretetről, a hitről és 
az összefogásról kell szólnia, hogy az elkövetkező időszakra erőt merítsünk. A hagyományhoz híven 
ádvent minden vasárnapján tartanak Egerben ünnepélyes gyertyagyújtást a Dobó téren.

A város fenyője, ünnepi fények

Új igazgató
Csontos Ambrus, volt városi tűzoltóparancsnok lett a megyei 

katasztrófavédelmi igazgató, elődje nyugállományba vonul. 
Bakondi György országos főigazgató az ünnepi állomány-

gyűlésen hangsúlyozta: szemléletváltásra van szükség, újra 
kell építeni a hivatásos és önkéntes közösségeket, s figyelmet 
kell fordítani a megelőzésre. 

13 méter magas fenyőt állítottak fel a Dobó téren. A város karácsonyfáját egy Ser-
vita utcai lakos ajánlotta fel, kivágása, szállítása – ahogy a képek is mutatják – nem 
volt egyszerű feladat. A Városgondozás Kft. segédletével helyére került a pompás fe-
nyő, melyre többszáz díszt és többszáz méter fényfüzért raktak. Ezen kívül a belváros 
fái is fényárban úsznak, ebben több cég is támogató szerepet vállalt: a ZF Hungária 
Kft., a Flott-Trans Kft., a Sanatmetal Kft., a Bosch Rexroth Pneumatika Kft., az Omya 
Hungária Kft., és az Imola Építő Kft..

A karácsonyi hangulatú belvárosban minden hétvégén program várja az érdeklő-
dőket, a Művészetek Háza szervezésében, a Mikulásházban az EKMK és a Lokálpatri-
óta Egylet tart foglalkozásokat. 

Egerben hagyományosan élő Betlehem várja az érdeklődőket a karácsonyi készü-
lődés jegyében a Dobó téren. 

Idén december 19-én 13 órától várja a betlehemes játék és a gyermekműsor az 
egrieket, idelátogatókat.

Eger Csillagai
A programot, melynek célja, hogy a város kiválóságai elismerést kapjanak,  az Egri Lokálpatrióta Egy-

let hívta életre. A díjra bárki jelölhet, a négy kategória 3-3 jelöltjéről  a választmány dönt. A közönség 
idén elektronikusan és szavazólapon is voksolhatott, így alakult ki a végeredmény. A programon Habis 
László polgármester, országgyűlési képviselő, a szervezet elnöke elmondta: fontos, hogy egy közösség 
megbecsülje értékes tagjait, s ennek jelét is adja. Kiemelte: a jelöltek mindegyike olyan alkotó szerepet 
játszik a városban, mely pótolhatatlan.

A szervezet kategóriát a Szederinda Néptánccsoport nyerte, az intézmények között a Bródy Sándor 
Könyvtár lett a győztes. A magánszemély kategóriát dr. Renn Oszkár – mérnök, az egri séták főszerve-
zője nyerte, a tehetséges egri fiatalok kategóriát Gledura Benjámin – sakkozó, úszó.

 A díjátadó gálát az Uránia Filmszínházban tartoták. 

Változó tarifák, gazdasági egyensúly
Közgyűlési összefoglaló

A közgyűlési döntés szerint a buszjegyek ára 
3,5 százalékkal emelkedik, közel ennyivel nö-
vekszik a kéményseprő szolgáltatás díja. A víz- és 
csatornadíj 4,6 százalékkal lesz magasabb, a sze-
métszállításért 3,7 százalékkal kell többet fizetni 
jövőre. A tarifák változása kapcsán Habis László 
polgármester kifejtette: a közszolgáltatásoknak 
működnie kell, s fontos a műszaki színvonal meg-
őrzése, ezért szükséges az inflációt követő eme-
lés. A gazdálkodást nagyban befolyásolja például 
az, hogy egy több tízmillió forintos  kukásautó 
értékcsökkenése mennyit jelent évente. 

Egyensúlyozni kell, hogy olyan helyzet alakul-
jon ki, ami stabilitást eredményez.

Sokan politikai célzattal állítják, hogy Eger 
drága város, ezzel szemben – a számok tükrében, 
más városokkal összehasonlítva  - biztosan állít-
ható, hogy ez nem valós, Eger nem drága város, 
erre ügyel az önkormányzat.

A bevételek és a kiadások egyensúlya jelle-
mezte az első három negyedévet, s ennek egyik 
legfőbb oka a takarékos és felelős gazdálkodás – 
tette hozzá a városvezető.  Ez természetesen több 
területen kényelmetlen intézkedéseket is szüksé-

gessé tesz, a végső cél mégis az, hogy működjön 
a város és a csökkentett állami támogatások mel-
lett is. Habis László elmondta, a korábban terve-
zett működési hitelfelvételre nem lesz szükség, 
az a cél, hogy olyan gazdasági körülményeket 
teremtsenek év végére, ami nem terheli meg a 
jövő évet. A város a 2 milliárdos kötvényen túl 
900 milliós fejlesztési hitelt vesz fel, ennek nagy 
részét jövőre érvényesítik, beruházásoknál.

A közgyűlésen döntés született az Egri Futball 
Klub megsegítéséről is, ezzel az önkormányzat az 
eredményesen szereplő csapat további szakmai 
munkáját kívánja segíteni a 3 és fél milliós rend-
kívüli támogatással.

A város pedagógusok továbbképzéséhez 40 
millió forintot nyert pályázaton, 9 intézmény 
kapott lehetőséget ezzel – derült ki Rázsi Botond 
alpolgármester beszámolójából. 

Zárt ülésen különböző összegekkel összesen 5 
fiatal lakáshoz jutását támogatta a testület.

A városi közgyűlés ebben az esztendőben még 
tart egy ülést, december 16-án. Ezt megelőzően, 
december 9-én, 15 órától közmeghallgatás lesz. 

Bérczessy András

Eger ösztöndíjasai
Az önkormányzat ad-hoc bizottsága elbírálta az „Eger Város Ösz-

töndíjasa” pályázatra beérkezett kérelmeket. A közép- és felsőfokú 
oktatási intézmények nappali tagozatos tanulói, illetve hallgatói 
pályázhattak, akik állandó egri lakcímmel rendelkeznek, továbbá 
kiemelkedő a tanulmányi eredményük és szociálisan rászorultak.

Új főkapitány
Dr. Ormossy Attila lett a megye rendőrfőkapitánya. Az új 

vezető több rendőrt szeretne a megyébe, s egy új csapaterő 
létrehozásán dolgozik, mely a problémás területeken tudna 
hatékonyan fellépni. A főkapitány három évtizede rendőr, Bu-
dapesten három kapitányságot vezetett 17 év alatt. 

Fotó: Nemes Róbert

Fotó: Nemes Róbert
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Szlogen
Kiválasztotta a zsűri az Agria AGORA lé-

tesítmény szlogenjét. A pályázati felhívásra 
több mint 300 javaslat érkezett.

Hamarosan megépül Eger új kulturális 
és művészeti központja, az AGRIA AGORA. 
A beruházás kommunikációs feladatait el-
látó városi médiacég pályázatot hirdetett a 
multifunkcionális közösségi központ szlo-
genjének megfogalmazására. 

Több mint 300 javaslat érkezett a pályá-
zati felhívásra, emiatt a tervezettől később 
történt meg a nyertes jelmondat kiválasz-
tása.

„Minden, ami kultúra – AGRIA AGORA” 
A sok kiváló javaslat közül ezt találta legin-
kább kifejezőnek a szakmai zsűri.

Diákparlament 2010. 
Az egri diákok ősze

Az Egri Városi Diáktanács  (VDT) az egri középiskolások  szervezetének egyik  legfontosabb 
eseményét tartotta november utolsó előtti hétvégéjén. A Diákparlament elnevezésű három 
napos képzés során a VDT tagjai  ( 40  fő  részvételével)  számos közösségépítő  játékon vettek 
részt, de a komolyabb témájú programok is helyet kaptak a mátraszentimrei tábor program-
jában (pl. diákjogi előadás, a VDT alapos bemutatása az újonnan érkezett tagoknak, hogyan 
tartsunk előadást című bemutató, önismereti, értékfeltáró beszélgetések ). Bemutatkoztak a 
résztvevő, majd minden egri középiskolát képviselő diákönkormányzatok egymásnak.

Szombaton választották meg az öt tagú elnökséget.
A 2009. őszén elnöknek választott Szabó Mátyást ( Andrássy György Közgazdasági Szak-

középiskola)  ismét  beválasztották  az  elnökségbe,  ismét  rábízták  az  elnökségi  pozíciót. 
Stefán Dániel  (Dobó  István Gimnázium), és Bodnár Cintia (Eszterházy Károly Főiskola Kö-
zépiskolája) is újra bekerült az elnökségbe, míg a két leköszönő elnökségi tagot, Balla Eme-
sét (Gárdonyi Géza Gimnázium) és Miskolczi Mátét (Wigner Jenő Középiskola) két fiatalabb 
diák váltotta: Báder Alexandra ( Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola) és Énekes 
András Előd (Dobó István Gimnázium).

Vasárnap, a tábor zárása előtt elkészült a következő év programterve, mely az eddigi, jól 
bevált rendezvények mellett (pl. az „1848 m-es futás”, „Játék tanárok nélkül”, „Drogellenes 
Nap”) igyekszik felvonultatni néhány új, a városi diákéletet fellendítő programot.

Összességében sikeresnek mondható a Diákparlament, hiszen a régi-új elnökség megvá-
lasztásával egyszerre van biztosítva a friss vérkeringés és a tapasztalat.

Énekes András Előd

„Iskolapélda”
 Művelődési, önművelési alkalmak óvodás 
kortól középiskolás korig
 Az Egri Kulturális és Művészeti Központ idei sikeres pályázatának 

köszönhetően egy olyan új program valósulhat meg a város és környéke 
oktatási-nevelési intézményeiben, amely a gyermekek tanórán kívüli 
szabadidős tevékenységét célozza.

 Az „ISKOLAPÉLDA” elnevezésű program alapvető célja, hogy az óvodai 
nevelésen és a tanítási órákon kívül számos kulturális programot, szak-
kört, tábort, kirándulást szervezhetnek tanulóik számára. A nevelési és 
oktatási kereteken kívül szerveződő nem formális és informális tanulást 
elősegítő programok lehetőséget biztosítanak a gyermekek személyi-
ségfejlődésére, művészeti és kreatív képességeinek kibontakoztatására. 
A program fontos eleme a tanuló esetleges hátrányainak kompenzálása 
és az egészségtudatosság elterjesztése. Ezek a szabadidős tevékenysé-
gek hatékonyan segíthetik a kompetenciafejlesztést is.

Az EKMK által megvalósított kulturális nevelés jelentős szerepet 
játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibon-
takoztatásában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, 
növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó 
és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és egészségtudatossá-
gukat.
Az egy éves időtartamú (2010. szeptember 1. – 2011. augusztus 31.) 

projekt megvalósítására 49.720.000 Ft uniós támogatást nyert el az Egri 
Kulturális és Művészeti Központ. A programhoz hat óvoda, tizenkét ál-
talános iskola és négy középfokú oktatási intézmény csatlakozott Eger-
ből és a környékbeli településekről, Felsőtárkányból, Besenyőtelekről, 
Füzesabonyból, Poroszlóról, Sirokból, Gyöngyöstarjánból és Ecsédről. 
Az EKMK havi rendszerességgel szervez foglalkozásokat az óvodáknak, 
iskoláknak.

Az egy éves projekt menetéről, foglalkozásairól, programjairól a 
www.ekmk.eu/iskolapelda honlapon folyamatosan tájékozódhatnak.

Informatikai infrastruktúra fejlesztése Eger Város 
oktatási intézményeiben
Eger város önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az Új Magyarország 

Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. A TIOP 1.1.1 
„Informatikai infrastruktúra fejlesztése Eger Megyei Jogú Város oktatási intézménye-
iben” című pályázati program Támogatói Okirata 2010. október 26-án érkezett meg, 
az okirat kézhezvételével megindulhat az iskolák informatikai fejlesztése.

A program az iskolák informatikai eszközfejlesztését és a közismereti tantárgyakba 
beépülő Infokommunikációs Technológiai infrastruktúra kialakítását támogatja.

A pályázatból az önkormányzat fenntartásában működő általános iskolák és kö-
zépiskolák mintegy 180 millió Ft értékű informatikai eszközfejlesztésére nyílik lehe-
tőség. 
Az iskolákba 303 db komplett személyi számítógép, 119 tantermi csomag (inte-

raktív tábla, notebook, projektor), valamint WIFI csomagok, szavazó szettek, a sajá-
tos nevelési igényű tanulók informatikai oktatását segítő speciális eszközök, továbbá 

az eszközök működéséhez szükséges alkalmazás szoftverek kerülnek beszerzésre. A 
fejlesztés meghatározó eleme az iskolák interaktív táblákkal való felszerelése, mely-
lyel a projekt eredményeként a tantermek 40%-ában elérhetővé válik ez a korszerű 
oktatási eszköz.

A projekt főösszege: 195 552 000 Ft. 
Az eszközbeszerzésen kívül a program támogatja a megvalósítással összefüggő 

egyéb költségeket. Támogatja pl. a pedagógusok eszközök használatba vételéhez 
szükséges továbbképzését. Ezen felül az önkormányzat támogatásával továb-
bi – a projekt által előírt – pedagógus továbbképzések fognak megvalósulni az 
Infokommunikációs Technológiák és Sulinet Digitális Tudásbázis eszközeinek okta-
tásban való alkalmazása érdekében.
A projekt megvalósításra 8 hónap áll rendelkezésre. 
A programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatja.

Akadálymentes a Pásztorvölgyi

Akadálymentes a Tinódi Iskola
A fenntartó egri önkormányzat pályázati támogatással, 18 millió forintot fordított a 

munkálatokra.

Bababarát 
kórház
A Markhot Ferenc Kórház hivatalosan 

is elnyerte ezt a címet, amely egy komoly 
nemzetközi elismerés, s annak jele, hogy 
az intézmény megfelel a WHO szigorú fel-
tételeinek. 

Ennek egyik legfontosabb része az 
anyatejes táplálás lehetőségének biztosí-
tása, segítése. 

A nővérek feladatai is megváltoztak, a 
kismamák a baba-mama szobákban folya-
matosan együtt lehetnek a kicsikkel. 

Elkezdődtek a munkálatok

Eger Ünnepi Fényei pályázat
A pályázat célja, hogy a Karácsonyi ünnepek békességét emeljék, a város köz-

területei mellett az épületeken, kirakatokon, vendégváró helyeken is megjelenő 
csillogó fények, füzérek és girlandok.
A pályázat kiírói: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, az Egri Lokálpatrióta Egylet, az 

Egri Városszépítő Egyesület és az ÉMÁSZ Egri Régió. 
Kategóriák: lakosság (házak, erkélyek, ablakok, kapuk), intézmények, szállodák-

egyéb szálláshelyek, éttermek, kereskedelmi egységek.
A pályázat benyújtási határideje: 2010. december 10., helye: Eger Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatal (3300 Eger Dobó I. tér 2.) portájánál lévő ládába való 
elhelyezéssel, illetve az eger1991@gmail.com e-mail címen.

A pályázat tartalmazza: a pontos címet, a kategóriát, e-mail címet és tele-
fonszámot, a kontaktszemély nevét. Kérjük, a borítékra írják rá: „Eger Ünnepi 
Fényei”!

A helyszíneket a bíráló bizottság december 15-én, 16-án és 17-én 16.00 órától 
21.00 óráig tekinti meg. A bírálók kérik a pályázókat, hogy ebben az időpontban az 
égők világítsanak.

Eredményhirdetés: Az összes pályázó jelenlété ben 2011. januárban, egy pótszil-
veszteri parti keretében lesz. A pályázók az időpontról külön értesítést kapnak.

A Bíráló Bizottság a környezethez legjobban illő és legötletesebb karácsonyi 
díszvilágítások közül választja ki a nyertes pályázatokat, kategóriánként.

Befejeződött a Pásztorvölgyi Általános Iskola aka-
dálymentesítése, a beruházás 28 millió forintból valósult 
meg.

A Pásztorvölgyi Általános Iskolában ősz elején kez-
dődtek a munkálatok. A fenntartó sikeres pályázatának 
köszönhetően 20 millió forintos támogatást nyertek el 
akadálymentesítésre. A munkálatok nyolc millió forint 
önerővel  kiegészítve  28  millió  forintból  valósulhattak 

meg. Az iskola tornatermi részében új öltöző és zuhany-
zó kapott helyet, szintenként akadálymentes mosdót 
alakítottak ki. A főbejárat közelében liftet helyeztek el, 
amely megkönnyíti a kerekesszékkel közlekedők feljutá-
sát az emeletre. Az aulában a látássérültek közlekedését 
segítő taktilis jeleket festettek fel, és a hallássérültek 
számára indukciós hurkot alakítottak ki. Az iskola par-
kolójában két új akadálymentes parkolóhelyet hoztak 
létre.

Az elmúlt három évben minden nyáron 
végeztek jelentős felújításokat a Tinódi 
Sebestyén Általános Iskolában. Először a 
padlóburkolatokat cserélték ki, később a 
világítást korszerűsítették, idén nyáron 
pedig teljes körű akadálymentesítési 
munka kezdődött az intézményben. Az 
iskola minden folyosója új burkolatot ka-
pott, kicserélték az ajtókat, szintenként 
akadálymentes mosdót alakítottak ki, a 
lépcsőnél korlátliftet helyeztek el. Ezzel 
a szerkezettel a kerekesszékkel közleke-

dőket tudják feljuttatni az emeletre. Az 
intézményben indukciós hurkot építettek 
ki a hallássérültek számára, az útbaigazító 
táblák a vakok tájékozódását Braille írással 
segítik. Az akadálymentesítési munká-
latok 13 milliós pályázati támogatással 
összesen  18  millió  forintból  valósultak 
meg. Az elmúlt 10 évben a városban több 
oktatási intézményt is átalakították, az 
önkormányzat arra törekszik, hogy né-
hány éven belül minden iskola, óvoda és 
közintézmény akadálymentessé váljon.

Megkezdődött a Nagyváradi úti óvoda akadály-
mentesítése. December végéig 9 millió forintból aka-
dálymentes bejáratot, parkolót, mosdót alakítanak ki, 
korlátliftet szerelnek fel, az épületben vezetősávokat 
festenek fel. 

Az akadálymentesítési munkálatokra a fenntartó 
városi önkormányzat nyolc millió forintot nyert el pályá-
zaton, melyet egy millió forintos önerővel egészített ki. 
A négycsoportos óvoda épületét december végére teljes 
körűen akadály men te sítik.
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Novemberben az egész világon, így Magyarország 
sok településén is zajlanak Diabetes Világnapi Rendez-
vények. A Cukorbetegek Egri Egyesülete az idén 10. 
alkalommal csatlakozott a Nemzetközi Világnap prog-
ramjaihoz, amelynek célja, hogy ráirányítsa az emberek 
figyelmét a cukorbetegség veszélyeire, a megelőzés 
fontosságára. Ennek érdekében a helyi média és az ön-
kormányzat támogatásával hatalmas kampányt szer-
veztünk, aminek eredményeképpen a november 20-i 
rendezvényre több százan jöttek el a Bartakovics Béla 
Közösségi Házba. Volt, aki csak a szűréseken vett részt, 
sokan azonban maradtak a délutáni programokra is
Egyesületünk  szakmai  irányítója,  dr.  Juhász  Elek 

diabetológus, a Cukorbeteg Gondozó vezetője beszá-
molt a cukorbeteg gondozást és a cukorbetegeket 
érintő legújabb újdonságokról és válaszolt a kérdése-
inkre. Rendezvényünk fővédnöke, Eger polgármestere, 
Habis László országgyűlési képviselő volt, aki méltatta 
és példaértékűnek nevezte azt a munkát, amit az egye-
sület 10 éve végez a cukorbetegekért. A civil élet zászlós 
hajójának nevezte egyesületünket. Díszvendégünk volt 
Kopcsik Lajos, világhírű mestercukrász is, aki egyesüle-
tünknek- a 10 éves Jubileum alkalmából- egy „örökké-
való” születésnapi dísztortát készített, ami nagyon nagy 
megtiszteltetés számunkra. Új szakmai partnerünk, a 
Marosvásárhelyi Cukorbetegek Egyesületének elnöke, 
Bolyai Irén is helyet foglalt a díszasztalnál, ahol meg 
is született a partnerségi megállapodás a 2 egyesület 
között. Közös „himnuszunkat” az ÖSSZETARTOZUNK 
című dalt, mindnyájan együtt énekeltük a Mézvirág 
kórusunk vezetésével.

Ezután kitüntetések és oklevelek átadása következett 
a még ma is velünk dolgozó alapító tagok és az egye-
sületért sokat dolgozó cukorbetegek számára. Ezután 
feledhetetlen élményben volt részünk: megérkezett a 
négyemeletes, diabetikus születésnapi torta, amit Híd-

végi Józsefné, Rózsika cukorbeteg tagtársunk sütött. A 
torta tetején meggyújtott tűzijáték bevilágította a ter-
met, a „boldog születésnapot” dallama körbefonta kö-
zösségünket. Nagyon jó hangulatban fogyasztottuk el 
a finom tortát, ami fedezte az uzsonnai CH mennyisé-
günket. Mivel egyesületünk jelszava a jó kedv és a derű, 
az ünnepség vidám műsorral folytatódott: tánccal, 
dallal és fuvolakoncerttel. Ezután megnéztük kivetítőn 
a legszebb pillanatokat egyesületünk 10 éves történe-
téből. Újra átéltük az együtt töltött csodás élményeket. 
Közben megemlékeztünk azokról is, akik már csak a 
fotókról mosolyognak vissza ránk. Ezután elsétáltunk 
a Dobó térre, hogy együtt megnézzük a kék fénnyel 
megvilágított „Végvári vitézek” lovas szobrát. A kék szín 
jelképezi az eget, amely egyesíti a nemzeteket, amely 
alá közösségünk is tartozik. Sokan csatlakoztak hozzánk 
mások is, megálltak mellettünk a téren, felfigyeltek a 
látványra és a Városháza erkélyén a cukorbetegség el-
leni harcot hirdető transzparensünkre. Örültünk, mert 
ezzel a rendezvénnyel a figyelemfelkeltés volt a célunk. 
Ebben az egri önkormányzat nagy segítséget nyújtott. 
Nagy köszönet illeti a médiát is, mindnyájan ott voltak, 
tudósítottak és segítették kampányunkat. És a ren-
dezvényünk sikerét. Megemlékeztünk az ugyanezen 
napon zajló Devecseri Diabetes Világnapról és ottani 
sorstársainkról is. Mivel személyesen nem tudtunk ott 
lenni, együttérzésünket és összetartozásunkat jelképe-
ző szalagot küldtünk el nekik a Devecseri Életfára. 

Másnap a marosvásárhelyi sorstársainknak mutat-
tuk meg gyönyörű városunkat , akik a következő sza-
vakkal búcsúztak tőlünk: 

„Mi a világ hét csodája…? Látni, hallani, tapintani, 
ízlelni, érezni, nevetni és szeretni… Ezt a hét csodát 
kaptuk meg itt nálatok Egerben, a Diabetes Világna-
pon.”  Jakabné Jakab Katalin elnök

Cukorbetegek Egri Egyesülete

Egri borászok 
Debrecenben
A mondás úgy tartja: „aki Márton napján libát 

nem eszik, az egész évben éhezik.” 
Debrecenben idén második alkalommal szer-

veztek libalakomát a Kossuth téren, ahol mintegy 
tízezer adag étel fogyott. 

Az ételekhez, akárcsak tavaly, a legkiválóbb bo-
rokat is megkóstolhatták a vendégek, s természe-
tesen egri borászok kínálták nedűiket ezúttal is. 

Lehet a süteménytől fogyni? Igen, és ez nem vicc. A 
siker receptje: végy egy őszinte, fogyni vágyó háromgyer-
mekes anyukát, adj hozzá egy kis egészséges önkritikát 
meg humort, keverd össze az édességfüggőségével és a 
zabkása egyhangúsága okozta mély szomorúságával, és 
láss csodát: az eredmény három könyv és egy olyan online 
receptgyűjtemény, amely havonta 20.000 látogatót vonz. 
Szoó Judit írót, háziasszonyt egri könyvbemutatója előtt 
arról kérdeztük, neki hogyan sikerült becsempésznie az 
étrendjébe a diétás desszerteket.

– Hogyan jött az ötlet, hogy szakácskönyveket 
írj és online receptgyűjteményt indíts? 

– A történetem teljesen szokványosan indult 2007 
májusában: a harmadik gyermekem születése után egy 
évvel jött el az a pont, amikor már nem bírtam többé a 
tükörbe nézni és elhatároztam: Lefogyok! Annyira elszánt 
voltam, hogy teljesen tudatosan vágtam bele: tudtam, 
hogy nem csak lefogyni akarok, hanem meg is tartani 
az elért súlyt, ezért azonnal életmódváltásban és nem 
fogyókúrában gondolkodtam. Egy év alatt 25,5 kg-ot 
fogytam le, az egyetlen komoly problémát az édességek 
hiánya okozta. Innen jött az ötlet, hogy mi lenne, ha a 
hagyományos házi sütik receptjeit átalakítanám diétás-
sá. A kezdeti óvatos próbálkozások után egyre bátrabban 
és egyre nagyobb sikerélménnyel formáltam át hizlaló 
recepteket fogyni vágyók számára is ehetővé.

– Szerinted mi a sikeres fogyás titka?
– Nekem egy kódokon alapuló életmód program segí-

tett lefogyni, de állíthatom minden sikeres fogyókúra titka 
az elszántság és kitartás. Ma már nem kell szinte semmiről 
sem lemondanunk, csak egy-két hozzávalót mással kell 
helyettesíteni vagy ki kell hagyni. Megjegyzem, nemcsak 

a süteményeket lehet elkészíteni egészséges, kevésbé 
hízlaló alapanyagokból, hanem az ételeket is. 

– A nehezebb periódusokon hogyan lendültél 
át? 

– Minden fogyni vágyó esetében elkerülhetetlenül 
eljön az a pont, amikor megáll a fogyás. Akár hónapokra 
is. Ezzel előre számolni kell és egyben tudomásul venni, 
hogy a szervezetnek még lassú fogyásnál is néha pi-
hennie kell. Úgy gondolom, akár két-három hónapot is 
nyugodtan lehet súlytartó szakaszt tartani, aztán újra, 
újult erővel nekikezdeni a fogyókúrának. Én amikor már 
nagyon untam a stagnálást, más mozgásformát válasz-
tottam, pl. torna helyett futottam. 

– Miben mások ezek a receptek? 
– Tisztában voltam vele, hogy az édességek alap-

jául szolgáló finomliszt és finomított cukor megemeli 
a vércukorszintet, ettől lesz éhes az ember. Az életmód 
program kapcsán éppen ezt a két alapanyagot kellett ki-
zárnom az étrendemből. Támadt egy ötletem, kipróbál-
tam a hagyományos sütikhez a finomított cukor helyett 
a fruktózt vagy az édesítőszert, a finomliszt helyett pedig 
a zabpehelylisztet vagy egy speciális lisztkeveréket. Ener-
giaszegény tejterméket, zsírszegény margarint és növé-
nyi alapú tejszínt használtam még alapanyagként. Az 
alapanyagokat pedig a bioboltokban, reformüzletekben 
lehet beszerezni. 

– Mely sütemények receptjeit volt a legnehe-
zebb átalakítani diétássá? 

– Sokat kell kísérletezni, előfordult, hogy kivettem 
a süteményt a sütőből, megkóstoltam és azonnal ment 
is a szemétbe. Aztán szép lassan megtaláltam a helyes 
arányokat. Az első próbálkozásaim közt szerepelt a család 
nagy kedvence, a túrótorta, túrókocka, az almás és megy-

A szegényeken segítenek

Diabetes Világnap Egerben 
A világ 7 csodájával 

Kilófaló sütemények
Nassolni bűntudat nélkül 

Célja a vállalkozói tevékenység népszerűsítése a 
fiatal vállalkozói generáció kinevelése és összefogása. 
Olyan közösséget ajánlunk a fiataloknak, ahol lehe-
tőséget kapnak igényeik szerint szaktanácsadásra, 
érdekképviseletre, kapcsolati rendszer kiépítésére, 
hasznos ismeretekre. A rendezvényhez az Eszterházy 
Károly Főiskola Karrier Irodája is csatlakozott, és be-
mutatkoztak a helyi kézműves mesterek is. 

A programot úgy állítottuk össze, hogy legyen 
szakmai és szórakoztató jellege is egyben. Párbeszéd 
legyen a fiatal vállalkozók és a város mecénásai kö-
zött. Ezt a célt szolgálta a kerekasztal beszélgetés és 
ott a résztvevők által megfogalmazott kijelentések, 
amelyekkel a fiatal vállalkozókat tudják segíteni a 
szakemberek megyei szinten. 

A rendezvény sikeréhez összefogásra volt szükség, 

gyes pite. Addig méricskéltem, próbáltam az ízeket, hogy 
minél közelebb álljanak a hagyományos alapanyagok-
ból készült ízvilághoz, hogy a végén nagyon jól sikerült 
mindegyik. 

– Családod hogyan fogadta a kilófaló étele-
ket? 

– Miután elköteleztem magam az életmódváltás 
mellett, az első bő egy évben én szigorúan tartottam ma-
gam a programhoz, a családom pedig mindent a meg-
szokott alapanyagokból evett. A férjem sokszor ugratott, 
hogy hülyeség ez az egész, miért nem lazítok, és eszem 
rendesen. A mostani alakom, a fogyásom eredménye 
azonban neki is tetszik. Fokozatosan, nagyjából egy éve 
tértünk át teljesen a diabetikus édességekre, amelyeket 
a dietetikus szakember véleménye szerint valóban fo-
gyaszthatnak cukorbetegek is. Azért azt mindenkinek 
tudnia kell, hogy ezekből az édességekből is mértékkel 
kell enni, hiszen fél tepsi egészséges alapanyagokból ké-
szült rigójancsitól is felszedhetünk fölösleges kilókat. 

– Karácsonykor a fogyni vágyók hogyan állja-
nak ellent a csábító finomságoknak? Mit fogyasz-
szanak büntetlenül? 
–  Javaslom, ne álljanak ellent, egyszer-egyszer en-

gedjenek a csábításnak. Szerintem az sokkal rosszabb, ha 
sokáig koplalunk, aztán pedig amikor már nem bírjuk to-
vább, megesszük a hűtőszekrény teljes tartalmát. Persze 
a mértékletesség fontos, ne vigyük túlzásba az evést az 
ünnepek alatt sem. 

– Folytatod-e tovább ezt a típusú munkát? Mi-
lyen terveid vannak még? 

– Sok süti- és szénhidrátfüggő sorstársam van, tő-
lük folyamatosan érkeznek visszajelzések. Honlapomon 
napról napra kapom a köszönő, gratuláló leveleket, vala-
mint az újabb sütik átalakítására ösztönző sorokat. Büsz-
ke vagyok arra, hogy az első két kötet sikere után már 
megjelent a harmadik is és még további három könyvet 
tervezek, ahol újra és újra bebizonyíthatom, az egész ét-
kezésünk átalakítható lemondások nélkül. 

Somogyi Kinga

NiNcs olcsóbb az iNgyeNNél,
hívja a Panta TaXi ingyenes számát!

(06 80) 343 343

Fiatal vállalkozók
A Fiatal Vállalkozók Hete keretében a FIVOSZ Heves megyei munkabizottsága a 
vállalkozás téma köré csoportosulva programsorozattal várta a fiatalokat. 

amelyet megkaptunk városi, vállalkozói és média 
szinten is. Ezúton is köszönjük az érdeklődők részvé-
telét és minden partnerünknek a támogatást!

A FIVOSZ Heves megyei munkabizottsága nevében 
Réti Erika Heves megyei alelnök

Folyamatosan nyitva áll a SZETA adományraktára, 
egyre kevesebb azonban a jótékony felajánlás. Az ala-
pítvány nemcsak Egerben, hanem az egész megyében 
igyekszik segíteni a hozzájuk segítségért forduló sze-
gény családokon. A régi 3-as iskola udvarán található 
adományraktárba elsősorban jó állapotú bútorokat, 
gyerekholmikat, műszaki cikkeket várnak.

Az elmúlt években Észak-Magyarországon egyre 
több olyan sokgyermekes családdal került kapcso-
latba a SZETA Egri Alapítványa, amelyek nyomor-
ban nevelik gyermekeiket. Az alapítvány számára 
felajánlott adományokból elsősorban a szegény-
ségben élő embereken, gyerekeken szeretnének 
segíteni. A szervezet két évtizede gyűjt használt 

ruhákat, ezekből nincs hiány az adományraktárban. 
Szükség lenne azonban bébi- és gyermekruhákra, 
babakocsira, kiságyra, konyhai eszközökre, kisebb 
műszaki cikkekre.

A Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa 
1989-ben  jött  létre,  az  adományraktárt  is  ekkor 
nyitották meg. Kezdetben lakossági felajánlásokból 
segítették a szegényeket, az utóbbi években azonban 
több helyi és környékbeli vállalkozás is fontosnak 
tartja a támogatását. Tavaly szeptemberben költö-
zött új helyre a ruharaktár, a Széchenyi utca 78. szám 
alatt, a volt 3-as iskola udvarán folyamatosan várják a 
felajánlásokat. SZETA  Információs  Iroda • 3300 Eger, 
Deák F. u. 51., Tel.: (36) 516-962  Antal Anett

Kilófaló beigli
2 tekercshez
Energia és szénhidráttartalom: 3000 

kcal, 290 g
A sütemény készítésének menetét fázis-

fotókkal megnézheted a www.szoojudit.hu 
oldalon a beiglireceptnél. Diabetikus beigliből 
és zserbóból is van már néhány féle változat a 
tarsolyomban, ám a jelenlegiekkel kapcsolat-
ban érzem úgy, hogy célba értem: véglegesek 
és időtállóak. 

HOZZÁVALÓK: 20 dkg kilófaló kelt tész-
ta liszt • fél cs. instant élesztő • 1 ek. folyé-
kony édesítőszer • 1 dkg fruktóz (az élesztő 
miatt kell!) • 7 dkg zsírszegény tejföl • 5 dkg 
light margarin • 1 tojássárgája

DIÓTÖLTELÉK: 10 dkg darált dió • 1,5 dkg 
nyírfacukor • ízlés szerint mesteréseg édesí-
tő • 3 dkg zabpehely • fahéj • 8 dkg lekvár

MÁKTÖLTELÉK:  10 dkg darált mák  • 3 
dkg xilit • 1 citrom reszelt héja • 30 dkg re-
szelt alma • folyékony édesítő ízlés szerint

A KENÉSHEZ: 1 tojás

ELKÉSZÍTÉS:
•  Gyúrjuk  össze  a  tésztához  valókat, 

amíg készül a töltelék, tegyük hűtőbe.
•  Értelemszerűen  keverjük  össze  a 

töltelék alkotórészeit is: nem kell semmit 
összefőzni, csak keverjük össze!
•  A pihentetett tésztát vágjuk két rész-

re, nyújtsuk vékony lappá. Töltsük meg a 
töltelékkel, tekerjük fel, helyezzük tepsibe. 
Kenjük meg tojássárgájával, pihentessük 
addig, míg rá nem szárad a tojás. (Fél-egy 
óra  is  lehet).  Kenjük  át  tojásfehérjével  is, 
pihentessük azt is száradásig.
•  Szurkáljuk meg  villával  és  180  fokra 

előmelegített sütőben süssük szép pirosra. 
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A természet ajándékai: szalmából, csuhéból
Ha máskor nem is, decemberben szinte minden lakásban lehet találni csuhéból, szalmából készült tárgyakat: egy-egy angyalkát vagy 
csillagot a karácsonyi díszek között, vagy belőlük készült betlehemet. Mert – természetes anyag lévén – melegséget sugárzók, könnyedek 
és finom bájjal megáldottak. Nádasdi Zoltánné Kiss Ágnes mátraderecskei csuhékészítő, szalmafonóval a természet apró csodáiról, 
hagyományaink megőrzéséről beszélgettünk. 

– Milyen hagyománya van hazánkban a szalma illetve a csuhéfonásnak? 
– A kukoricahaj – fosztás, fosztalék, ismertebb nevén csuhé – feldolgozása a 17. 

században terjedt el Magyarországon. A kukoricát hajastól letörték, majd összehívták 
a szomszédokat, rokonokat kukoricafosztásra. A fosztók a társasági élet alkalmai is 
voltak, ahol sok vidám történet hangzott el, közben énekeltek, táncoltak. A gyerekek 
a saját szórakoztatásukra a csutkából, csuhéból babát, állatokat készítettek. Szárából 
hangszert (hegedűt), bútort, bölcsőt, házikót építettek a babának, karácsonykor pedig 
betlehemet. A kukoricacsőről lefejtett leveleket csomóba kötve a padláson tárolták. 
Feldolgozás előtt langyos vízben áztatták és keskeny csíkokra hasították, hogy jól le-
hessen pödörni illetve fonni. A férfiak a csuhéból sodratot készítettek és ezzel fontak be 
ágyat, széket. A nők iskolatáskát, szatyrot, tároló eszközöket készítettek csuhésodrással. 
A csuhélábtörlő, -papucs és -szatyor készítése a XX. században, főleg az első világhá-
ború idején terjedt el, és sok szegényparaszti családnak biztosított az önellátáson felül 
szerény téli keresetet. 

A szalma feldolgozása régebbi múltra tekint vissza, hiszen a gabona adja min-
dennapi kenyerünket. A termesztett anyagok közül a magyarság a gabona szárá-
ból készít legrégebben használati tárgyakat. A gabona learatás az év legfontosabb 
munkája volt, aminek utolsó napján aratókoszorút fontak. Ezt mestergerendára 
akasztották vagy a templomba vitték. Úgy tartották, hogy a termékenység szel-
leme a fonatokban él tovább, vészeli át a telet, s tér vissza a földbe, hogy bőséges 
termést hozzon. Az aratókoszorút díszítő fonatokat tovább gondolva születnek meg 
ma azok a díszek, koszorúk, angyalok, amelyekkel karácsony közeledtével egyre 
gyakrabban találkozhatunk a kézműves vásárokon. Nagyon sokáig a szalmából 
csak kalapot készítettek, mely iparszerűen működött Hajdúnánáson és Hencidán. 
Később a csuhéhoz hasonlóan a szalmából is készültek használati eszközök, például 
szakajtók, méhkasok, kenyereskosarak. 

– Mióta foglalkozik csuhé illetve szalmafonással? 
– Sokat jártam könyvtárba és 2001-ben kezembe akadt egy könyv a szalma-

fonásról. Az abban látott szalmamunkák azonnal magukkal ragadtak, úgy éreztem 
ezt nekem mindenképpen meg kell tanulnom. Törökszentmiklóson indult egy 
szalmafonó tábor, ahová jelentkeztem. Az ottani Szalmamúzeumot látva bizo-
nyosodtam meg arról, hogy nekem a szalmafonók közt van a helyem, ebben a kö-
zegben otthon érzem magam. Kezdetben sokat bajlódtam , nagy csatákat vívtunk 
egymással én és a szalma. Most már én vezetem őt, nem ő engem. A szalma után 
felfedeztem a csuhét is. Csuhébabáim nagy sikert arattak, egyiket készítettem a 
másik után. Fél éve babáztam, amikor a Törökszentmiklósi Művelődési Központ és 
a Kárpátok Alapítvány meghirdetett egy mesepályázatot a rákos gyerekekért. Ezen 
első helyezett lettem, ekkor dőlt el , hogy a szalma mellett a csuhé lesz az az anyag, 
amivel dolgozni fogok. 

– Miért szereti ezeket az anyagokat? 
– A szalma és a csuhé két nagyon különböző anyag. A csuhéval nagyon köny-

nyű dolgozni, gyors sikerélményt nyújt. Az a csodálatos ebben az anyagban, hogy 
vizesen, beáztatva teljesen lágy, formálható bármivé. Minden elkészíthető belőle, 
felhasználásának csak a fantáziánk szab határt. Ha megszárad, megsodorva, meg-
fonva merev, erős, szét sem lehet szakítani. Olyan mint egy igazi nő, akkor gyenge 
és akkor erős, amikor kell. A szalma sokkal merevebb anyag, örök kihívás, ugyanak-
kor csodálatos dolog az élettelen anyagot víz által, új formában élővé varázsolni.

– Mi minden formázható meg, fonható szalmából illetve csuhéból?
– A vidéki emberek kukoricacsuhéból fonták legfontosabb használati tárgyai-

kat: székek ülőkéit, fekvőhelyek tetejét, dikókat, lábtörlőt, kenyérkosarat, papucsot, 
lábasalátéteket, pohárbevonatokat, borosüveg-bevonatokat, táskákat, szatyrokat, 
fésűtartókat, demizsontakarókat és tálcákat. Ezek ma is elkészíthetőek. Én csuhéból 
szívesen formázok babát, angyalkát, betlehemet, jó minőségű szalmából pedig ad-
venti koszorút, karácsonyi képeslapot, fülbevalót, karperecet, ékszerdobozt is. A fák 
terméseit nagyon jól lehet kombinálni a szalmával és a csuhéval is. 

– Miből merít ihletet? 
– Általában munka közben jönnek az ötletek, de megrendelőim is nagyon sok 

ötletet adnak egy-egy termék megrendelése kapcsán, illetve a közelgő ünnepek 
is inspirálnak. Bármilyen alkotómunka egyfajta aktív meditáció is egyben, ahol az 
alkotó ellazul, eggyé válik alkotásával feloldódik benne. Ilyenkor az ember téren és 
időn kívül kerül, azaz elveszti időérzékét, és teljesen átadja magát az alkotásnak. Az 
alkotás örömében felszabaduló pozitív energiák pedig nem csak az alkotót töltik 
el, hanem a kezében tartott, féltve, óvatosan alakított, formázott tárgyat is. Ami a 
legmeglepőbb, hogy mindez a pozitív kisugárzás mások számára is érzékelhető a 
kézzel készült tárgyakban, akár sok-sok év múltán is!

– Hogyan, milyen technikával készülnek ezek a tárgyak? Mennyire 
időtállóak? 

– Az aratókoszorút régen különböző fonásokkal díszítették, ezeket a fonatokat 
továbbgondolva születnek meg az újabb fonatok. A szalmakötésnek, -fonásnak 
népünk két technikáját alkalmazta és űzi napjainkig: az ujjnyi vastag kötegbe, 
hurkába fogott szalma spirális technikájú fonását és a szálakból történő fonást. 
Előbbi technikával méhkasok, szakajtók, kenyérkosarak, tojás és szemes termény 
(bab, borsó stb.) tárolására szolgáló edények készültek. Szálas szalmából, finomabb 
búza- és durvább rozsszalmából csinos ünnepi jelvényeket, aratókoszorúkat, s külö-
nösen Erdélyben női és férfi szalmakalapokat fontak. 

Ezek a tárgyak az idő múlásával is jól tartják magukat, persze vigyázni is kell rá-
juk. Nedves szivaccsal lehet tisztítani őket, a kalásznál célszerű arra ügyelni, hogy a 
moly ne lepje be, javaslom a borkén használatát. 

– Megélhetési forrást jelent ez a mester-
ség? 

– Sajnos nem, én is szeretnék több lábon 
állni, eredeti végzettségem könyvelő. Remélem 
felgyorsult világunkban, mikor mobiltelefon és 
elektronikus levelezés nélkül szinte létezni sem 
tudnánk, a kézzel készült alkotások új jelentőséget 
kapnak mindennapi életünkben, és hamarosan 
újra felfedezik az emberek a csuhéból és szalmából 
készült tárgyakat. Ez a tevékenység felnőttnek al-
kotás, gyermekeknek játék. Vallom, hogy a nálunk 
kialakult ősi mesterséget át kell adni a következő 
generációnak, hiszen a nemzet továbbélésének 
záloga a hagyományaink megőrzése, ápolása, amit 
már a nemzedékek ezer éven át őriztek, csiszoltak. 
Munkáimmal szívesen elevenítem fel a régi paraszti 
élet mindennapjait, a szorgos hétköznapokat és a 
kikapcsolódás perceit.

– Hol láthatóak a munkái? 
– Törökszentmiklóson a Művelődési Központ-

ban, Kisújszálláson a Papi Lajos Alkotóházban, 
időszaki kiállítások alkalmával pedig Budapesten 
a Néprajzi Múzeumban találkozhatnak az érdeklő-
dők  alkotásaimmal.  A  plázában  november  28-tól 
december 24-ig a Heves Megyei Népművészeti 
Egyesület kézműves-vásárt rendez bemutatóval 
egybekötve, ahol én is jelen leszek. 

– Milyen tervei vannak még? 
– A csuhésodrással nemrégen ismerkedtem 

meg, most ez az, ami igazán vonz. Nagyobb haszná-
lati tárgyakat pl. tárolóeszközöket, táskát szeretnék 
készíteni. Tervezek önálló kiállítást és szeretném 
folyamatosan zsűriztetni a munkáimat is, hiszen 
fontos a szakma visszajelzése. 

– Mi az ön művészi hitvallása? 
– Én azt gondolom, hogy nem az művészi, 

amit én csinálok, hanem azok az egyszerű emberek 
voltak a művészek, akik a saját szegénységükben, 
nyomorúságukban a természet anyagaiból megal-
kották a használati eszközeiket. Tették ezt úgy, hogy 
közben meséltek, énekeltek, táncoltak. Tudtak egy-
másra figyelni, örömüket lelték az apróságokban 
is, meglátták a természet csodáit. Ezt a csodát kell 
nekünk hagyományőrzőknek közvetítenünk a világ 
felé, amivel őseink még rendelkeztek. Közeledik a 
karácsony, milyen jó lenne, ha csillogó díszek he-
lyett karácsonyfánkat saját magunk alkotta díszek-
kel tennénk szebbé. Szeretteinket pedig saját készí-
tésű tárgyakkal ajándékoznánk meg, akik a tőlünk 
kapott alkotásokon érezni fogják azt a gondosko-
dást, szeretetet, amivel készítettük őket. Nem kell 
feltétlen nagy dolgokra gondolni, kezdetnek akár 
egy csuhé angyalka vagy betlehem is megteszi, az 
alapanyagok pedig beszerezhetők a természetből. 
Feladatomnak tartom, hogy minél több emberben 
felébresszem a kíváncsiságot a szalma és csuhéfo-
nás elfeledett mestersége iránt. Ha már egy-két 
emberben feltámad az alkotásvágy egy-egy kéz-
műves bemutató alkalmával már nem csináltam 
hiába, elértem, amit szerettem volna. 

Somogyi Kinga

Látogatók 
Ősbemutató a stúdiószínpadon

Saárossy Kinga és Mészáros Sára főszereplésével tipikusan XX. századi emberi szenvedéstörténetet, mégis egri 
történetet visz színpadra a Gárdonyi Géza Színház társulata. Az előadás szövegkönyve Kertész Lilly Mindent fel-
faltak a lángok című önéletírása alapján készült, melyet a rendező Blaskó Balázs és Magyar Fruzsina, dramaturg, 
valamint Fábry Péter dolgozott át színpadra. 

Már 2005-ben, amikor első rendezésem ötlete 
felmerült, felajánlotta Csizmadia Tibor, vigyem színre 
Kertész Lilly: Mindent felfaltak a lángok című regényét. 
Aztán sorra jöttek a rendezések, de nem felejtettem el 
– mondja Blaskó Balázs, rendező. Magyar Fruzsinával 
átdolgoztuk színpadra úgy, hogy előtérbe helyeztük a 
történet egriségét. Az előadás alapötletét Pilisy Elemér 
fotógyűjteménye adta, amely a múlt század eleji Egert 
mutatja be. Ezért azt találtuk ki, hogy Lilly egy tárlat 
kapcsán mesél unokájának arról, hogyan vesztette el a 
háborúban a családját. A történet 1944. március 18-án, 
a németek megszállásával kezdődik, és a következő év 
augusztusáig, Egerbe való visszatérésével fejeződik be. 
Azt mutatjuk be, hogyan szakadt ki a polgári biztonsá-
got adó miliőből. Ez a család mindvégig ragaszkodott 
a magyarságához, a magyar kultúrtörténethez, Petőfi, 
Arany költészetéhez, és a nemzeti versekhez, ez is ösz-
szekötötte őket. 

Olyan látványvilágot és teret idézünk a színpadon, 
amelyben  nincsenek  kellékek,  hanem  Karsai  János 
mozgásrendszere segít megmutatni, hogyan bánik 
ember az emberrel? Szeretném megfogalmazni, hogy 
olyan vannak szabályok, mint a tisztelet, az emberség 
tiszteletben tartása, a méltóság. Fontos számomra, 
hogy Lilly milyen felelősséggel gondolkodik erről az 
időszakról, nem egy generációt, nem egy nemzetet 
tesz felelőssé, nem általánosít, hanem a konkrét ember 
felelősségét keresi. Nem maradt benne bosszúvágy.
Karsai  János  olyan  mozgásművészeti  világot  tár 

elénk, amely a képzeletünkre épít. A színészek kezéből 
egyik pillanatról a másikra virág lesz vagy éppen gép-
fegyver. A neves pantomimművész-mozgástervező 
szerint olyan folyamatokat kell végig vinni az előadás-

ban, amelybe a színész bele tud helyezkedni. Ezért is 
tartottak a próbák kezdete előtt tréningeket. Itt aztán 
kiélik  azt,  ami  a  pantomim  (mindent  játszó  színész) 
lényege -mondja. Úgy fogalmaztam még az olvasó-
próbán: ezt a darabot a mindenkori kiszolgálóknak és 
kiszolgáltatottaknak ajánlom. Bár nincsen teherautó 
vagy vagon a színpadon, de úgy kell játszanunk, hogy 
a történet a gesztusrendszerben, a színészek testtar-
tásában, akár egy karlendítésben vagy arcjátékában 
jelenjen meg.
Jánoskúti  Márta,  jelmeztervező  szerint  újat  tulaj-

donképpen nem lehet mondani a témáról, csak más-
hogyan. Ennek a kegyetlen történetnek az ábrázolása 
szinte lehetetlen színpadon. A szavak erejére hagyatko-
zunk, ennek megfelelően a látvány kicsit visszaszorul, 
stilizáljuk a helyszíneket. Három síkra tesszük a szerep-
lőket: a jelenlegi Lilly, aki narrátorként az unokájának 
mutatja a régi Egert, vissza-vissza lép a saját fiatalsá-
gát. A másik, a családja, akik már nem élnek, csak egy 
régi barna fényképből lépnek elő. A harmadik sík a töb-
bi szereplő, a lakosok, a csendőrök, akik egyforma ruhát 
viselnek. A ruhák az érzelmi átélést segítik. A jelmeznek 
mindig nagyon fontos szerepe van egy előadásban. De 
most eltekintettem attól, hogy megjelenítsem a korra 
jellemző motívumokat: a koncentrációs táborok csíkos 
ruháit, a kopaszságot. Ezeket átvitt formában „mesél-
jük” el. A jelmez, a díszlet mind a történetet szolgálja. 

Székely László, díszlettervező azért találta ki, hogy 
egy kiállítás képei közé helyezzék a történetet, mert a 
régi egri fényképek idézik fel Lillyben a háború borzal-
mait. Nem volt könnyű dolguk: csupán egy-egy paddal 
vagy fényváltással jelzik az idő múlását és a helyszín 
változásait.  pcs

Fotó: Bilku Krisztián

Fotó: Dömölky Dániel
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A DUNA Televízió A szellem filozófusa. Fülep Lajos címen dokumentumfilmet sugár-
zott. Fülep szerteágazó tevékenységét titulusai körülírják, de nem minősítik: művészet-
filozófus, akadémikus, egyetemi tanár, református lelkész.

1902-től jelentek meg művészeti kritikái, tanulmányai kisebb folyóiratokban, majd 
később a Nyugatban is. Fiatalon Lukács Györggyel együtt szerkesztette A Szellem c. fo-
lyóiratot. Azt vallotta: a nagy művészeti stílusok mögött metafizikai háttér áll.

A magyarság egyetemes kultúrában játszott szerepe érdekelte: Magyar művészet 
(1923). Tekintélyére jellemző: Ady nagyra becsülte, Kosztolányi a Magyar Szemle szer-
kesztőségébe hívta, Németh László a Válasz szerkesztőjének, Illyés a Magyar Csillag 
rovatvezetőjének kérte fel. Fülep szerkesztésében jelent meg A magyar művészet tör-
ténete (1956). A művészet lelkét kereste, kép és szó, forma és jelentés, művészi fejlődés 
viszonya foglalkoztatta: Művészet és világnézet (1979).

Nagyon szerette Dantét, mélyen értette Nietzsche filozófiáját, Croce esztétikáját. 
Termékeny kapcsolatot tartott külhoni kortársaival is: Papini, Amendola stb. Cézanne 
művészetét nagyra értékelte. Helyreállította a magyar művészet értékrendjét. Felismer-
te Csontváry, a díszletfestőnek bélyegzett festőóriás kivételes jelentőségét. Felfedezte 
Weöres Sándor tehetségét. A népi írók is küzdőtársuknak tudhatták. Fülep nyomán ki-
áltotta világgá Illyés és Kodolányi a magyarság pusztulását, az ormánsági egyke-kérdés 
következményeit.

Kisfaludy András, a dokumentumfilm rendezője és az operatőr Balog Gábor, 
Kordik Ferenc, Olasz Ferenc, Nemescsói Tamás, Sasvári Lajos kiváló munkát végzett. 
Az operatőri munka nagy részét Balog Gábor készítette, a firenzei és Duna-parti 
felvételeket is. A filmet jól megkomponálták: a sokféleségből művészi egység jött 
létre. A  forgatás olasz képei  fokozzák a szó, zene, kép művészi hatását.  (Firenze, 
Fodor András San Miniato al Monte című verse.) A  rendezőnek és operatőreinek 
a testvérmúzsák jegyében sikerült komplex művészi teljesítményt létrehozni, a 
nézők képi világát, képzeletét mozgásba hozni. Különösen a Giotto-freskóknál 
oldották meg nagyszerűen a zenei aláfestést: mesteriek a képi-zenei vágások, 
illesztések.

A filmben hallhatjuk Lator Lászlói, Sárosi Bálintot, Domokos Mátyási, Tüskés 
Tibori, Vajda Kornélt, élvezhetjük Fodor Andrásné tüneményesen természetes 
vallomását. Babus Antal szakértői közreműködése külön elismerést érdemel. 
Fülep-kutatóként a művészetfilozófus olyan képét tárta elénk, amelyet széleskörű 
konszenzussal lehet elfogadni.

Fodor András Fülep köré tanítványi kört szervezett, mesterétől tanulta: a szóban, 
képben, zenében „a világ titka él”. Úgy tisztelte Fülepet, mint Gorkij Tolsztojt: „Nem 
vagyok árva a földön, amíg ez az ember él!” Kérdése nekünk is szól: „Mit ér a lélek 
istenarcú mása, / ha nincsen ember, kiért faragta.”  dr. Cs. Varga István

– Mielőtt a két ostromra rátérnénk, talán ejt-
sünk szót általában Eger várának hadászati jelen-
tőségéről a török időkben. Gárdonyi regényében 
a törökök „rozzant juhakol”-nak titulálják. A had-
járatok történetét tanulmányozva viszont egész 
más kép bontakozik ki.

– Eger a végvárrendszer része volt, ami 120-130 
várból állt. Ennek egyik kulcs-erődítménye volt stratégiai 
helyzeténél fogva is, meg méretét illetően is. Amit most 
látunk belőle, az az egykorinak a fele, az un. belső vár. De 
volt egy külső vár is, ami kb. a mai Janicsár utca vonaláig 
terjedt, és amit 1702-ben leromboltak. Az egri vár ere-
detileg nem erődnek készült. A XI. században a püspök-
ség temploma és rezidenciája voltak az első komolyabb 
építmények a dombon. Csak a tatárjárás pusztítása után 
kezdtek védműveket építeni. Ekkor még nem voltak olyan 
tűzfegyverek, amik problémát okozhattak volna abból a 
szempontból, hogy a szomszédos Almagyar domb a vár 
fölé magasodott. A későbbiekben a vár sebezhetőségé-
nek ez lett az egyik legfőbb okozója, mert be lehetett lőni 
a várba a domb tetejéről. Az építkezés évszázadokon ke-
resztül tartott, s mindig igyekezett lépést tartani a hadi-
technika fejlődésével. A külső vár már pont azért kúszott 
fel a dombra, hogy némileg ellensúlyozza az ágyúk fejlő-
dése miatt addigra kedvezőtlenné vált terepviszonyokat. 
De igazából csak Buda eleste után kezdtek a vár moder-
nizálásába az 1540-es években, amikor felértékelődött 
Eger hadászati jelentősége. Ekkor épült fel több bástya, 
ahol vastag falak mögül ágyúkkal lőhettek a támadók-
ra. Az 1552-es ostromot követően még modernebb, un. 
fülesbástyákat kezdtek építeni, de ezzel már csak részben 
készültek el 1596-ra. De összességében az egri a legerő-
sebb várak közé tartozott. A „rozzant juhakol” minősítés 
inkább a törökök elbizakodottságát mutatta, mert az egri 
ostromig rendkívül sikeres volt az 1552-es hadjáratuk.

– Rátérve a második ostromra, mennyire 
védték valóban idegen zsoldosok 1596-ban az 
egri várat, s nagyobb volt-e a szerepük a vár fel-
adásában, mint a magyaroknak? Mondható-e 
egyáltalán, hogy könnyen adták meg magukat, 
hiszen majdnem annyi ideig tartott az ostrom, 
mint 1552-ben?

– Valóban, több mint egy hónapig tartott az ostrom, 
tehát nem mondhatjuk, hogy könnyen megadták ma-
gukat. Érdemes magát a „zsoldos” szót tisztázni. Nálunk 
a közvélemény általában a nyugati katonákat érti alatta, 
és a szónak elég negatív kicsengése van. Pedig a XVI. szá-
zadban a várvédők zöme már hivatásos katona („vitézlő 
rend”),  aki  foglalkozásszerűen  látja  el  a  feladatát,  akár 

magyar, akár külföldi. A szocialista kultúrpolitika próbálta 
úgy magyarázni az egész eseményt, hogy a környék pa-
rasztjai, a „nép” védte meg a várat, a „zsoldos” szó pedig 
abszolút pejoratív volt. Pedig valójában már az 1552-es 
ostromkor is a 2000 védőből 1800 a (fizetett) katona, s 
csak a maradék 150-200 polgári személy. Természetesen 
ez nem zárta ki, hogy hazaszeretet is fűtötte a katonákat. 
Míg 1552-ben majdnem kizárólag magyarok védték a 
várat, a század második felében tendencia volt az egész 
Habsburg-birodalomban, hogy nyugati zsoldosokkal 
kezdték feltölteni a várakat. Ennek voltak harcászati okai 
is (a magyarok inkább a gyalogos és lovas hadviselésben 
jeleskedtek, míg a tüzérségben a nyugati katonák vol-
tak jobbak), de benne volt a Habsburgok kételkedése is 
a magyarok politikai megbízhatóságát illetően, hiszen 
– ekkor különösen Erdélyben, de a későbbi kuruc idők-
ben másfelé is - gyakran a törökökkel szövetkeztek. Így 
1596-ra Egerben is nagyjából fele-fele arányban voltak 
magyarok  és  külföldiek  (főleg  németek  és  vallonok). 
De nemcsak a nemzetiség számított! Akkor még sokkal 
vallásosabbak voltak az emberek, Európát sokkal jobban 
áthatotta a keresztény eszmeiség. Nagyon sok keresztény 
zsoldos azért jött Magyarországra, hogy az ősi ellenség, 
az iszlám ellen harcoljon. 1552 után Egert a keresztény 
Európa „védőpajzsaként”, „védőbástyájaként” emleget-
ték. A kapitulációs alkudozásokban pedig inkább a ma-
gyarok jártak elől, nem a külföldiek. 

– Miért nem sikerült az 1596-ban, ami 1552-
ben, ha nem a külföldiek jelenléte az ok? Hiszen 
közben fejlesztették a várat, megerősítették az 
1552-ben gyengének bizonyult részeket, a védők 
létszáma majd’ a duplája volt (3600), megkapták 
a püspöki jövedelmeket, s bár ezúttal se kaptak 
időben segítséget a császári csapatoktól, a fel-
mentő sereg már csak néhány nap járásra volt a 
megadáskor.

– Ennek több oka van. Az egyik az általános közhan-
gulat. Azok, akik korábban a Habsburgoktól várták Ma-
gyarország felszabadítását, csalódtak, amikor 1568-ban 
az osztrákok békét kötöttek a törökökkel Drinápolyban, 
elismerték az ország három részre szakítottságát. Ezután 
már nem volt olyan egyértelmű, hogy a Habsburgokban 
kell látni a szövetségeseinket.

Aztán a vár se volt teljesen felkészülve az újabb ost-
romra. Nem fejeződtek be a Baldigara által megtervezett 
erődítések. Gyenge volt a tüzérség, állítólag hét ágyú volt 
az egész várban. Bár jóval több védő volt, mint 1552-ben, 
számítások szerint legalább 5000 főre lett volna szükség 
egy ilyen kiterjedésű erődítményben.

 De személyi okai is voltak a balsikernek. A vár ka-
pitánya, Nyáry Pál lényegesen határozatlanabb egyé-
niség volt, mint Dobó. Már az ostrom előtt viszályokat 
okozott, hogy Claudio Cogonara hadmérnök nem 
sokkal az ostromot megelőzően kinevezést kapott a 
vár erődítéseinek igazgatására. Nyáry féltékeny volt a 
nyakára küldött külföldire, aki szinte vele egyenrangú 
parancsnok volt. Már az ostrom előtt kialakult közöt-
tük a konfliktus, ami az ostrom alatt tovább mélyült. 
Sajnos csak Cogonara hadbíróság előtt tett vallomása 
maradt fenn, Nyáryé nem, így nehéz megítélni, me-
lyikük volt hibásabb. Cogonara tehetetlen, a veszélyt 
fel nem ismerő embernek állította be Nyáryt, de ezt 
nem tekinthetjük elfogulatlan leírásnak. Kettejük 
konfliktusa kiterjedt a tisztikarra, akik egyre jobban 
követelték Nyárytól a vár feladását. Ő kezdetben el-
lenállt, de nem olyan határozottan, ahogy Dobó tette 
Hegedűs esetében. (Aki pedig nem is tárgyalt a török-
kel, ahogy Gárdonyi leírja, csak plusz ostrompénzt kö-
vetelt.) Így Nyáry egy idő után hagyta, hogy a tisztjei 
a törökökkel tárgyaljanak.

Valószínű, hogy nem volt hírük a felmentő seregek 
közeledéséről se. Ha tudják, hogy mindössze 3-4 nap 
járásra vannak, bizonyára kitartanak, és Nyáry is határo-
zottabban lép fel.

– A törökök vajon miért kockáztattak a táma-
dás időpontjával, hiszen ugyanúgy szeptember 
végén, október elején támadtak, mint a számuk-
ra balsorsúnak bizonyult 1552-es ostromkor.

– Olyan hosszú idő kellett a hatalmas hadsereg felvo-
nulásához, hogy hiába indultak meg tavasszal, szeptem-
ber volt, mire Egerbe értek. Nem véletlen, hogy az Eger - 
Bécs vonaltól sokkal északabbra nem is sikerült eljutniuk. 
Ráadásul sokáig nem volt határozott döntés a hadjárat 
célját illetően sem, különböző alternatívák léteztek. Egy 
kicsit hazardíroztak is, mert ugyan egy hónapnak általá-
ban elegendőnek kellett lenni egy ilyen várostromra, de 
1552-ben ez nem jött be, 1596-ban viszont igen.

– A kapitulációt követően, melyre a törökök 
szabad elvonulást ígértek, ezt csak a magyarokra 
nézve tartották be; a németeket mind leölték, a 
vallonokat rabságra vetették. Mi volt ennek az 
előzménye?

Ennek a hatvani ostrom az előzménye. Ott a törököket 
ostromolták német csapatok, s mikor a törökök feladták 
a várat, a németek – ígéretük ellenére – kegyetlenül le-
mészárolták őket. Ezt bosszulták meg az egri kapituláció 
után, amikor valóban a magyarokat szabadon elenged-
ték, de a németeket leölték. A magyarok iránt ez gesz-

tusértékű is volt, hiszen a törökök szerették hangoztatni, 
hogy két vitéz nép van, a török és a magyar.

– De a magyarok is hasonló gesztust tettek, 
amikor az 1687-es visszavételkor nem csak bizto-
sították a török szabad elvonulását, hanem 250 
négyökrös szekeret bocsátottak rendelkezésükre, 
s egész Nagyváradig elkísérték őket. Más várak 
esetében azonban nem mindig működött ez a 
kölcsönös „lovagiasság”!

– Ez így van, de különbséget kell tennünk az elitala-
kulatok és a hozzájuk csapódott segédcsapatok között. A 
vezetők  és  az  elitkatonák  (szpáhik,  janicsárok)  valóban 
tisztelték az ellenfelet, de a balkáni és tatár martalócok 
egész másképp viselkedtek. Számukra a zsákmány volt a 
fontos, és a hitetlenek meggyilkolása akár még erény is. 
Temesváron a szabad elvonulás ígéretét nem az elitcsa-
patok szegték meg, hanem a zsákmányra éhes tatárok és 
más segéderők rontottak rá Losonczi katonáira. De ez a 
másik oldalon is megvolt. A német zsoldosoknak a pogá-
nyok leölése nem számított bűnnek Hatvannál.

– Eger a Felföld kapujának számított. Elfogla-
lása után a törökök miért nem tettek erőfeszíté-
seket a felvidéki bányavárosok elfoglalására?

– A már korábban említett felvonulási nehézségek 
mellett még egy dolgot meg kell említenünk. Tudnunk 
kell, hogy minden hadjáratnak van egy stratégiai célja. 
Bár Gárdonyi és mások nyomán elterjedt ez az „Eger a Fel-
vidék kapuja” elmélet, de a török nem annyira a további 
északi hódítások miatt akarta már 1552-ben is elfoglalni 
a várat, hanem hogy elvágja Erdélyt Észak-Magyaror-
szágtól. Eleinte ugyanis még nem dőlt el egyértelmű-
en, hogy Erdély hova húz, Martinuzzi (Fráter) Györgyék 
még a Habsburgokkal akartak szövetkezni. Ugyanakkor 
Erdélyt a porta török érdekszférában akarta tartani, de 
megtámadni nem merték csapatai a földrajzi adottságai 
miatt. Ezért a török elsősorban a Bécs-Kassa útvonalat 
akarta átvágni. Ha a stratégiai várakat (Egert, Kassát) el 
tudták volna foglalni, megszűnt volna az összeköttetés 

a Felvidék és Erdély között már 1552-ben. (Egy nagyobb 
vár akár 100 km-es hatókörben is ellenőrizni tudta a kör-
nyezetét; az egri vitézek még Szegednél is portyáztak.) Ez 
1552-ben nem sikerült, 1596 után pedig már nem volt 
elég ereje a portának arra, hogy tovább terjeszkedjen, 
csak az elfoglalt területek megtartására törekedett. A 
XVI. század második felében a birodalom hanyatlásnak 
indult. Csak 1683-ban próbálkoznak meg újra Bécs ost-
romával, de katasztrofális vereséget szenvednek, s amit 
hosszú évtizedek alatt meghódítottak, azt szinte egy 
évtized alatt elvesztik.

– Magyarország visszafoglalásáról a töröktől 
a rendszerváltásig mintha kevesebbet beszéltek 
volna. Szerepet játszott ebben valami német-
ellenesség? Mert Magyarország a saját erejéből 
ekkor még képtelen lett volna megszabadulni a 
törököktől. Más kérdés, hogy a Habsburgok is itt 
felejtkeztek, mint más „felszabadítóink”…

– Hát igen, Magyarország felszabadítása után nem 
a remélt módon viselkedtek. Azonnal Habsburg-uralom 
következett, és nem magyar függetlenség, s ez ellen már 
1703-ban kirobbant Rákóczi szabadságharca. A felvilá-
gosodás, a nemzeti romantika, a reformkor a Habsburgok 
ellenében határozta meg nemzeti identitásunkat. Ezért 
van az, hogy már a XIX. századi történetírás sem értékeli 
pozitívan a Habsburgok felszabadító tevékenységet, hiá-
ba vetett véget a 150 éves török uralomnak. Ezt a hagyo-
mányt vette át a történettudomány a szocializmus idején 
is. Ezért nincs a helyén értékelve a török alóli felszaba-
dulás. Ma már persze sokkal objektívebben értékeljük 
ezeket az eseményeket. A török alóli felszabadulás egy 
hatalmas fejlődési lehetőséget jelentett az országnak, 
amit saját erőnkből nem tudtunk volna elérni.

– Szemben a két török ostrommal, 1687-ben 
nem beszélhetünk a szokásos értelemben vett 
ostromról, csak blokádról, melynek során a vár-
ban lévő kb. 4000 török kiéheztetése volt a cél. 
Hogyan gyengülhetett meg ekkora olyan mér-

tékben a török birodalom, hogy még a katonái 
élelem-utánpótlását se volt képes biztosítani?
–  Ügyes stratégiával már 1686-ban az Egerhez közel 

eső erődítményeket (Hatvan, Heves, Szolnok) visszafog-
lalták a keresztény csapatok, s így fokozatosan elvágták 
az egri törökök utánpótlását, bár időnként még kaptak 
élelmiszer szállítmányokat. A frontvonal azonban már 
több száz kilométerre húzódott Egertől. Lehetetlenné 
vált a vár folyamatos ellátása. Tudatosan blokádra készül-
tek a kezdetektől a keresztények, nem harcra. Bár a törö-
kök a kapitulációjukkor a kifogyott élelmiszerkészleteikre 
hivatkoztak, valójában katonailag is teljesen kilátástalan 
volt a helyzetük, nem reménykedhettek az általános hadi 
helyzet megfordulásában.

– A visszavételben is magyar és külföldi ka-
tonák vettek részt. Egyes magyar parancsnokok 
emlékét utcanevek őrzik (Koháry István, Vécsey 
Sándor), de az idegen felszabadítókét tudtommal 
semmi. Igaz, az egész felszabadító hadműveletet 
irányító Lotharingiai Károly mindössze egy napra 
jött el megnézni az ostromzárat, s a felvidéki had-
test parancsnoka, a rossz hírű Caraffa generális is 
inkább csak a babérokat jött el learatni, de az ost-
romzárat végig irányító itáliai Giovanni Battista 
Doria alezredes talán megérdemelné, hogy 
ismerjük a nevét. Eger 91 év török uralom után 
1687. december 17-én szabadult fel. E nap emlé-
két sokáig minden évben körmenettel őrizték. E 
hagyományt a közelmúltban felelevenítették. De 
nem kellene egyéb módon is emlékeznünk erre a 
jelentős eseményre?

– Ez tényleg adósságunk. Akik tényleg csak pozitív 
szerepet játszottak, mint Doria, azok megérdemelnék 
emlékük megőrzését. Ez országosan is probléma, a Bu-
dai Várban se sok minden őrzi a keresztény felszabadítók 
emlékét. Egerben is lehetne valamilyen emlékművet állí-
tani a szövetséges keresztény csapatoknak.

Abkarovits Endre

Az egri vár eleste és visszafoglalása 
(1596 és 1687)
Az egri vár történetében a XVI. és XVII. században három jelentős ostrom volt. Az elsőről, a törökök elleni sikeres 1552-es várvédelemről mindenki tud. A második, sikertelen 

ellenállásról viszont már lényegesen kevesebbet hallottunk, az is sokszor leegyszerűsített, tévhitekkel tarkított képe a történelmi valóságnak. Úgy összegezhető, hogy akkor 
a vár védelmével megbízott idegen zsoldosok könnyen megadták magukat. A valóság azonban ettől sokkal árnyaltabb. Tapasztalatom szerint méltatlanul keveset tudunk a 
vár 1687-es visszavételéről és az abban kulcsszerepet játszó személyekről is. Ezekről beszélgetek Berecz Mátyással, a Dobó István Vármúzeum történészével, aki néhány éve 
szerzőtársaival új kutatási eredményekkel frissítette fel Sugár István Az egri vár históriája című könyvét.

A szellem filozófusa
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URÁNIA MOZI

DEC. 2–3. 14.00, 16.00, 18.00; DEC. 4. 
11.00, 14,00, 16.00, 18.00; DEC. 5. 
16.00, 18.00; DEC. 6–7. 14.00 , 16.00, 
18.00; DEC. 8. 14.00, 16.00 Aranyhaj és 
nagy gubanc 3D

DEC. 2–7. 20.00 Megaagy 3D
DEC. 9–11. 14.00, 16.00; DEC. 12. 11.00, 

14.00, 16.00; DEC. 13–15. 14.00, 
16.00 Aranyhaj és nagy gubanc 3D

DEC. 9–15. 18.00, 20.15 Narnia krónikái 3. 
– A hajnalvándor útja

DEC. 16–22. 11.00 Aranyhaj és nagy gubanc 
3D

DEC. 16–22. 13.00, 15.00 Mega agy 3D
DEC. 16–22. 17.00 Narnia krónikái 3. – A 

hajnalvándor útja 3D
DEC. 16–22. 19.00, 21.30 Tron: Örökség 3D
DEC. 23–29. 11.00, 13.00 Aranyhaj és nagy 

gubanc 3D
DEC. 23–29. 15.00 Narnia krónikái 3. – A 

hajnalvándor útja 3D
DEC. 23. 17.00; DEC. 25–29. 17.00 Mega-

agy 3D
DEC. 23. 19.00, 21.30; DEC. 25–29. 19.00, 

21.30 Tron: Örökség 3D
DEC. 30.–JAN. 5. 11.00 Aranyhaj és nagy 

gubanc 3D
DEC. 30.–JAN. 5. 13.00, 15.00 Narnia króni-

kái 3. – A hajnalvándor útja 3D
DEC. 30.–JAN. 5. 17.15, 21.30; DEC. 30.–

JAN. 5. 17.15; JAN. 1–5. 17.15, 21.30 
Tron: Örökség 3D

DEC. 30. 19.30; JAN. 1–5. 19.30 Mega agy 
3D

ILLÉS GyÖRGy TEREM

DEC. 2–6. 18.30; DEC. 7. 17.00; DEC. 8. 
18.30 A föld szeretője

DEC. 7. 19.00 Üdvözlet Egerből – Vad-
eper Filmklub Az Élet Vendéger – Csoma 
Legendárium

EURÓPAI FILMHÉT
DEC. 9. 17.30, 19.30 Ifjú Vik tó ria királynő 
DEC. 10. 7.30, 19.30 51-es bolygó
DEC. 11. 7.00, 19.30 California Dreamin
DEC. 12. 17.30, 19.30 Mások vagyunk
DEC. 13. 17.30, 19.30 A belső kör
DEC. 14. 17.30, 19.30 A föld szeretője
DEC. 15. 17.30, 19.30 Semmit ma gamról

Mozijegy ára: 200 Ft

DEC. 16 – 22. 18.30 Soul kitchen
DEC. 23. 18.30; DEC. 25–30. 18.30; JAN. 

1–5. 18.30 Zimmer Feri 2.

Aranyéletkorúak matinéja
DEC. 2. 10.00 Advent az Urániá ban. Vendég: 

Dr. Lengyel Gyula plébános, gimnáziumi 
tanár.

DEC. 9. 10.00 Erkel Ferencre Emlékezünk. 
Vendég: Lévai Zsolt zenetanár.

DEC. 16. 10.00 Leváltári érdekességek. Ven-
dég: Dr. Nemes Lajos igazgató.

DEC. 23. 10.00 Betlehemesek az Urániában. 
Vendég: Somfainé Elvira.

DEC. 30. 10.00 Újévi köszöntő. Vendég Kiss 
Lajos, Gál Judit, Tóth Gyula.

AGRIA MOZI

DEC. 2–8. 15.00, 18.00, 21.00 Harry 
Potter és a halál ereklyéi 1. rész

DEC. 2–8. 15.30, 17.45 Social Net work – 
A Közösségi Háló

DEC. 2–7. 16.00, 18.00, 20.00; DEC. 8. 
15.15, 17.15 Zimmer Feri 2.

DEC. 8. 19.00 Világfilm Filmklub – Varga 
Katalin Balladája

DEC. 2–8. 20.30 Az amerikai
DEC. 9–15. 15.00, 18.00 Harry Potter és a 

halál ereklyéi 1. rész
DEC. 9–15. 15.30, 17.45, 20.15 Ilyen az 

élet
DEC. 9–15. 16.00, 18.00, 20.00 Zimmer 

Feri 2.
DEC. 9–15. 21.00 Ördög
DEC. 16–22. 15.00, 17.30 Social Network 

– A Közösségi Háló
DEC. 16–22. 15.45, 19.00 Harry Potter és 

a halál ereklyéi 1. rész
DEC. 16–22. 16.00, 18.00, 20.00 Üveg-

tigris 3.
DEC. 16–22. 20.15 Ördög
DEC. 23–29. 14.00, 16.00, 18.00; DEC. 

24. 14.00, 16.00 Arthur 3 – A Világok 
Harca

DEC. 23–29. 15.00, 17.00, 19.00, 21.00; 
DEC. 24. 15.00 Utódomra ütök

DEC. 23–29. 15.30 Harry Potter és a halál 
ereklyéi 1. rész

DEC. 23. 18.30, 20.30; DEC. 25–29. 
18.30, 20.30 Üvegtigris 3.

DEC. 23. 20.00; DEC. 25–28. 20.00 Ilyen 
az élet

DEC. 29. 20.00; DEC. 30.–JAN. 5. 15.30, 
17.30, 19.30; DEC. 31. 15.30 Az utazó

DEC. 30.–JAN 5. 14.00, 16.00, 18.00; 
DEC. 31. 14.00, 16.00 Arthur 3 – A 
Világok Harca

DEC. 30.–JAN. 5. 15.00 Harry Potter és a 
halál ereklyéi 1. rész

DEC. 30.–JAN 5. 18.15, 20.15; DEC. 31. 
18.15 Üvegtigris 3.

DEC. 30 – 5. 20.00 Száguldó bomba

Ingyenes mesefilm-vetítés 

DEC. 5. 11.00 Kutyák és macskák – A rus-
nya macska bosszúja

DEC. 12. 11.00 Toy story 3.
DEC. 19. 11.00 Csingling és a nagy tün-

dérmentés

Moziműsor 
2010. december

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

TAKARÍTÓSZOLGÁLAT
(+36 20) 9359 211
iRoDaHÁzaK és iNTézMéNyeK 

TaKaRÍTÁsa
szŐNyeg- és KÁRPiTTiszTÍTÁs

sallós csaba
cégvezető

4. szombat  
07.35 Vándorlók baráti köre. (EKMK). 
08.30 A méz napja. Forrás (EKMK). 08.40 
Kisbakancsosok baráti köre – Mikulás túra. 
(EKMK).  15.00 Kaland az Északi-sarkon. 
Gyermekszínpad. Dobó  tér  (Művészetek 
Háza). 15.00 Felhőbárány – Mese az álla-
tokról. Előbemutató. Harlekin  Bsz.  (Harle-
kin Bsz.). 16.00 A rejtező zenekar műsora. 
Dobó  tér  (Művészetek  Háza).  17.00 Ad-
venti ének. Bálint Natália szopránénekes 
előadása. 19.00 A Mester és Margarita. 
GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ).

4–5. szombat–vasárnap
Civil csillagok szakmai tanácskozás. Egri Vár, 
Dobó-bástya  (Eger Vára Barátainak Köre). 
19.00 A mester és Margarita. GGSZ, Nagy-
színpad (GGSZ).

5. vasárnap  
11.00 Felhőbárány – Mese az állatokról. 
Előbemutató. Harlekin  Bsz.  (Harlekin  Bsz). 
14.00–16.00 Lovaskocsikázás gyerekeknek 
a belvárosban. Eger,  belváros  (Művészetek 
Háza). 15.00 Felhőbárány – Mese az állatok-
ról. Bemutató. Harlekin Bsz.  (Harlekin Bsz). 
15.00 Mese Karácsonyfalváról. Gyermek-
műsor. Dobó tér (Művészetek Háza). 16.00 
Adventi kórus. Adventi gondolatok. Gyertya-
gyújtás. Dobó tér (Művészetek Háza). 16.30 
Hegedűvarázs. Princess koncert. Dobó tér 
(Művészetek  Háza).  19.00 Nemsenkilény. 
Előadás a fogyatékos emberek világnapja 
alkalmából. GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ).

6. hétfő
14.00 Mikulás bácsi bajban. Gyermekmű-
sor. Dobó  tér  (Művészetek  Háza).  14.30 
Mikulás érkezése a Dobó térre. Dobó tér 
(Művészetek  Háza).  15.00 Nagy Miklós-
emlékműsor. BBKH  (EKMK). 16.00 Fábián 
Éva és barátai. Karácsonyi gyermekkoncert. 
Dobó  tér  (Művészetek Háza). 17.00 A mi 
Mikulásunk! Harlekin Bsz. (Harlekin Bsz.).

7. kedd  
15.00 A selyemcipő. GGSZ, Nagyszínpad 
(GGSZ).

8. szerda  
10.00 Felhőbárány – mese az állatorkról. 
Harlekin  Bsz.  (Harlekin  Bsz.).  16.30 Téli 
ételek, étkezési szokások, a holisztikus 

táplálkozás. Ünnepi ételek egészsége-
sen. BBKH  (EKMK).  17.00 Kor-forduló. 
Csakrádfigyelős. BBKH  (EKMK).  17.00 A 
krampusz, aki Mikulás akar lenni. Agria 
Park (Harlekin Bsz.). 19.00 Világjáró klub. 
Lóháton Portugáliából Magyarországra. 
BBKH  (EKMK). 19.00 A selyemcipő. GGSZ, 
Nagyszínpad (GGSZ). 19.00 Idők folyamán. 
Táncszínház, bemutató előadás. GGSZ, Stú-
diószínpad (GGSZ).

9. csütörtök  
10.00 Kippkopp karácsonya. Harlekin Bsz. 
(Harlekin  Bsz.).  15.00 Decemberi teadél-
után. Egri  Vár,  Dobó-bástya  (Eger  Vára 
Barátainak  Köre).  18.00 Requiem. GGSZ, 
Nagyszínpad (GGSZ).

10. péntek  
10.00 Felhőbárány – mese az állatokról. 
Harlekin  Bsz.  (Harlekin  Bsz.).  17.00 Ma-
gyar karácsony. A Kecskés együttes műsora. 
Forrás  (EKMK).  17.00 forrás ifjúsági bé-
lyeggyűjtő kör. Forrás (EKMK). 18.00 Mold-
vai táncház az Esztenás zenekarral. BBKH 
(EKMK).  18.00 Civil randevú. Expressz 
Étterem  (EKMK).  19.00 Requiem. GGSZ, 
Nagyszínpad (GGSZ). 19.00 Csörgess meg! 
A tatabányai Jászai Mari Színház előadása. 
GGSZ,  Stúdiószínpad  (GGSZ).  21.00 Rock 
december. Forrás (EKMK).

11. szombat  
10.00 Ajándékkészítő hétvége. Forrás 
(EKMK).  15.00 Szép esténk lesz. Zenés 
műsor. BBKH  (EKMK).  15.00 A balassis 
diákok karácsonya. Dobó  tér  (Művészetek 
Háza). 15.30 A furfangos krampusz. Dobó 
tér (Művészetek Háza). 16.30 Ünnepi dal-
lamok. Dobó tér (Művészetek Háza). 19.00 
Prolik. GGSZ,  Nagyszínpad  (GGSZ).  19.00 
Idők folyamán. Táncszínház. GGSZ, Stúdió-
színpad (GGSZ).

12. vasárnap  
10.00 5 éves a Hun Fokos Szövetség. Ju-
bileumi rendezvény. BBKH  (EKMK). 11.00 
Felhőbárány – Mese az állatokról. Harlekin 
Bsz.  (Harlekin  Bsz.).  15.00 A felsővárosi 
általános iskola műsora. Dobó  tér  (Művé-
szetek  Háza).  16.00 Adventi kórus. Ad-
venti gondolatok. Gyertyagyújtás. Dobó tér 
(Művészetek  Háza). 16.30 Karácsonyváró 

lélek hangjai. Dobó tér (Művészetek Háza). 
17.00 Alma zenekar koncertje. Dobó tér 
(Művészetek Háza).

13. hétfő  
15.00 Advent üzenete. BBKH  (EKMK). 
19.00 Benkó Dixieland Band koncert. GGSZ, 
Nagyszínpad (GGSZ).

14. kedd  
19.00 Carneval. A Közép-Európa Táncszín-
ház előadása. GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ).  

15. szerda  
11.00 Állatmesék. GGSZ, Nagyszínpad 
(GGSZ).  15.00 Állatmesék. GGSZ, Nagy-
színpad  (GGSZ).  17.30 Beszélgetőkör. 
Hagyjuk a gyereket gyereknek lenni! BBKH 
(EKMK).  19.00 Látogatók. GGSZ, Stúdió-
színpad (GGSZ).

16. csütörtök  
18.00 A Mester és Margarita. GGSZ, Nagy-
színpad (GGSZ).

17. péntek  
10.00 Felhőbárány – Mese az állatokról. 
Harlekin  Bsz.  (Harlekin  Bsz.).  17.00 Csa-
ládi táncház – Szederinda karácsony. Forrás 
(EKMK). 18.00 Szent korona és a jogalkotás 
II. Tóth Zoltán József jogtörténész előadása. 
BBKH  (EKMK).  19.00 Karácsonyi Gajdos 
koncert. BBKH (EKMK). 19.00 A Mester és 
Margarita. GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ).
19.00 Látogatók. Színpadi játék. GGSZ, 
Stúdiószínpad (GGSZ).

18. szombat  
08.00 Kisbakancsosok baráti köre. „Kiska-
rácsony, nagykarácsony”. (EKMK).  10.00 
Gyermekkarácsony. Ünnepváró kézműves- 
és játékdélelőtt. Forrás  (EKMK).  11.00 
Adáshiba karácsony. Ajándékműsor. BBKH 
(EKMK).  14.00 Cukorbetegek karácsonyi 
műsora. BBKH  (EKMK).  15.00 A Mester 
és Margarita. GGSZ,  Nagyszínpad  (GGSZ). 
15.00 Suszter és a karácsonyi manók. Gyer-
mekműsor. Dobó  tér  (Művészetek  Háza). 
16.00 Blackrose’ night koncert. Dobó tér 
(Művészetek  Háza).  16.45 Lobbanás-
pont. Tűzprodukció. Dobó  tér  (Művészetek 
Háza). 18.00 A. Vivaldi: Glória. J. S. Bach: 
Magnificat. Ünnepi koncert. Minorita temp-
lom (EKMK). 19.00 A Mester és Margarita. 
GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ).

19. vasárnap  
11.00 Felhőbárány – Mese az állatokról. 
Harlekin  Bsz.  (Harlekin  Bsz.).  13.00 Élő 
betlehem. Dobó tér (Főegyházmegyei Ifjú-
sági Iroda). 14.30 Európai karácsony. Dobó 
tér (Művészetek Háza). 15.00 Kisjézus szü-
letése. Dobó tér (Művészetek Háza). 16.00 
Adventi kórus. Adventi gondolatok. Gyer-
tyagyújtás. Dobó  tér  (Művészetek  Háza). 
16.30 Ünnepi hangulatban. Zenés műsor. 
Dobó tér (Művészetek Háza).

20. hétfő  
19.00 Hírlap-színház. GGSZ, Stúdiószínpad 
(GGSZ).

22. szerda  
19.00 Prolik. GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ).  

22–23. szerda–csütörtök
Karácsony kékben. Zenés műsor. Zsinagóga 
Galéria (Művészetek Háza).

24. péntek  
15.00 Kippkopp karácsonya. Harlekin Bsz. 
(Harlekin Bsz.).

27. hétfő  
15.00 Kippkopp karácsonya. Harlekin Bsz. 
(Harlekin  Bsz.).  16.00 A padlás. GGSZ, 
Nagyszínpad  (GGSZ).  19.00 A padlás. 
GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ).

27–30. hétfő–csütörtök
VI. Vígh László szilveszteri labdarúgó kupa 
torna. KMVSZSZK (EKMK).

28. kedd  
15.00 Felhőbárány – mese az állatokról. 
Harlekin Bsz.  (Harlekin Bsz.). 17.00 Csör-
gess meg! GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ).

29. szerda  
11.00 Állatmesék. GGSZ, Nagyszínpad 
(GGSZ).  15.00 Mazsola. Harlekin Bsz. 
(Harlekin Bsz.). 19.00 Csörgess meg! GGSZ, 
Nagyszínpad (GGSZ).  

30. csütörtök  
11.00 Süsü, a sárkány. Harlekin Bsz. (Har-
lekin Bsz.). 15.00 Süsü, a sárkány. Harlekin 
Bsz.  (Harlekin  Bsz.).  19.00 Cigánykerék. 
GGSZ, Nagyszínpad (GGSZ).

31. péntek  
18.00 Cigánykerék. GGSZ, Nagyszínpad 
(GGSZ).  18.00 Óévbúcsúztató. BBKH 
(EKMK).



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 !

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

www.szepasszonyvolgy.eu
kodmoncsarda@szepasszonyvolgy.eu

Tel./fax: (06 36) 413-172

Akár tervezéssel és házhoz szállítással,  
Egerben és környékén

ildi01@vnet.hu

Nyomdai munkák

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

UTAZÁS
 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. 



SÍELJEN MURAU-KREISCHBERG PÁLyÁIN! 
A  közelben  levő  Murauerhof  panzió  35  Euró/fő/
éj áron félpanzióval és szaunával, a környéken a 
legolcsóbb szolgáltatást nyújtja!  (+36 30) 804 
8884. www.murauerhof.eu



EGyEKEN három napraforgós jól felszerelt 
vendégház kedvező áron kiadó. A közelben hor-
gászási  lehetőség  és  strand!  www.soviag.hu/
szallashely.html  (+36 30) 322 7249.

Jótékonysági gyűjtés

Bezárult a Kincsesláda 
A Babszem Jankó Gyermekszínház októberben hirdette meg játékgyűjtő akcióját, mellyel a 

vörösiszap sújtotta térség gyermekein kívánnak segíteni. A társulat az ajándékokkal együtt egy elő-
adást is visz karácsonyra Devecserbe.

Az égigérő paszuly meséjével, majd rövid kis ünnepséggel zárult a Kincsesláda. Október vége 
óta szép mennyiségű ajándék gyűlt össze az akció keretében: játékok, könyvek, plüssállatok. A 
program zárórendezvényén az önkormányzat nevében Saárossy Kinga alpolgármester asszony és 
Habis László polgármester méltatták a kezdeményezés jelentőségét, s adták át a város ajándék-
csomagját. A játékokkal együtt egy előadást is elvisz a Babszem Jankó Gyermekszínház társulata 
a katasztrófa sújtotta területre. BA

Az ifjú zenebarátok mozgalom a második világháború alatt in-
dult útjára Brüsszelben. A náci ideológia ellenében próbáltak fiatalok 
számára olyan irányt mutatni, melyben a zene univerzális nyelvén 
keresztül a megbékélés és a megértés kerül középpontba.

A magyarországi szekció 1965-ben alakult meg, kulcsszerepet 
töltött be mind a fiataloknak szóló zenei programok szervezésében, 
mind pedig a hazai tehetséggondozás terén. Az egri Farkas Ferenc 
Zeneiskola, AMI is sok tehetséges ifjú zenebarát számára biztosít ta-
nulási lehetőséget. Barczi Edina igazgatóasszonnyal beszélgettünk.

 
– Mióta működik a zeneiskola Egerben?
– Az egri zeneiskola hamarosan 60 éves lesz. Magániskolaként 

működött, később került állami kézbe. Az épület nem sajátunk, az 
önkormányzat tulajdonában van. Évtizedek óta ez a zeneiskola 
helye. Vonós-, fúvós-, zongora-, ütő-, gitároktatás mindig is volt, 
de az elmúlt években a népzene értéke felértékelődött a zeneok-
tatáson belül is. Országos első helyezéseket hozunk el, és az egyik 
legvonzóbb tanszakká nőtte ki magát. Az identitásunkat tükrözi, 
és ez sok család számára fontos. Ez persze nem a klasszikus zene 
ellen szól. Az a tapasztalatom, hogy aki zenével foglalkozik, az élet 
minden területén előrelátóbb, bölcsebb, érzékenyebb. 

– Hány tanuló jelentkezett ez évben Önökhöz?
–  Többszörös a túljelentkezés. Jelenleg 508 tanulónk van most 

Egerből, Felsőtárkányból, Ostorosról, 6–22 éves korig. 
– Mennyire saját indíttatásból látnak neki a zeneta-

nulásnak a gyerekek? Nagy a szülői „nyomás”? Megtalálja 
a hangszer a gazdáját?

– Általánosságban ez a jellemző, de olyan is van, amikor a 
szülő a saját zenei műveltsége, hangszertudása hiányosságát gye-
rekével szeretné pótoltatni. Minden év májusában van hangszer-
bemutatónk, melyen bemutatunk néhányat a tanított hangszerek 
közül, és hagyjuk a gyereket választani. Ez generációk óta jól mű-
ködik. A kicsiknek a szolfézs előképző javasolt első lépésként. Akkor 
sajátítják el a kottaolvasás és írás alapjait, de mindezeket játékos 
formában tanulják.

– A foglalkozások délután vannak?
–  Igen. 12.30-tól 20 óráig tart minden nap. Az esetek 98%-

ban egy harmadikos gyerek válik éretté arra, hogy elkezdjen 
hangszeren tanulni. Kétszer 30 perces hangszeres órák vannak és 
mellette 45 perc szolfézs. Ezen kívül harmadik-negyedik foglalko-
zásokon vesznek részt tanulóink, ilyen például a zenetörténet, a 
néprajz.

– Megmérettetnek a növendékek?
– Igen. Dolgozatot írnak, felelnek zenehallgatásból, zenefelis-

merésből. Aki továbbképzőbe akar menni, művészeti alapvizsgát 
kell tennie. Ez egy meghatározott minimum, amit ha nem teljesít 
a növendék, abba kell hagynia a zenei tanulmányait, nem léphet 
át továbbképzőbe.

– Jelentős a lemorzsolódás?
– Nem jellemző. Néhány hármas, többségében jeles és jó je-

gyek születnek, elégséges elvétve. Máshol gyerekgondokkal küzd 
az általános iskola, itt erről nincs szó. A szülők áldozatot vállalnak, 
elhozzák őket vidékről, ha bekerül a gyermek. Évente 5-6 tovább-
tanulónk van, akik zenei pályán képzelik el az életüket.

– Ennyire megnőtt a művészetek iránti igény?
– Mindig így volt. Vonzó az iskola légköre, a helyszín, a kon-

certek, a hangszerek varázsa. Több agykutató szerint bizonyított 
tény, hogy aki zenével foglalkozik, számos készsége, képessége 
másképp fejlődik.

– Lányok vagy fiúk jelentkeznek inkább?

– Nem lehet kategorizálni. Fúvós hangszerekre főleg fiúk. Ide 
erő, tüdőkapacitás kell. A lányok inkább zongoráznak. A megfe-
lelő gyereket a megfelelő hangszerre „irányítani”, ehhez komoly 
szaktudás kell. Erre nagyon odafigyelnek a kollegák. Magam is ide 
jártam, itt kezdtem el hegedülni, jelenlegi kollégáim közül is van, 
aki még a tanárom volt, vagy már akkor is itt tanított. Ez egy olyan 
iskolatípus, ahol szerencsés esetben pályakezdőként bekerül a pe-
dagógus, és 20-40 év múlva innen megy nyugdíjba. 

– Térítésköteles a zeneiskola?
– Az érdemjegyek befolyásolják a térítési díj mértékét. A 

szülő egy tanévre fizet, de két részletben.  Ha nem elsőként jelöli 
be a hangszeres oktatást, hanem a csoportos foglalkozást más 
intézményben  (pl.  tánc,  képzőművészet) magas  lehet  a  térítési 
díj. Egyébként nem. Kb. 8000 forint félévente.  Ezt gyakran nem 
tartják szem előtt a szülők. Figyelni kell arra, melyik művészeti 
oktatási formát jelöljük meg elsőnek! Kedvezményt csak az első 
után vehetnek igénybe a tanulók. A hátrányos helyzetben lévők-
nek lehetőséget ad iskolánk a részletfizetésre, de Zeneoktatásért 
Alapítványunk is segíti a szülőket a térítési díj egy részének, esetleg 
teljes egészének átvállalásával.

– A hangszereket meg kell vásárolni?
– A hangszereket a tanulók az iskolától veszik kölcsön a tanul-

mányi idejükre. Minden második hónapban növendékhangverse-
nyünk van, de különböző fesztiválokat, versenyeket is szervezünk. 
A programokra a szülők is eljönnek. 

– Milyen szakok közül választhatnak?
– Fúvós, vonós, zongora, vegyes, szolfézs és népzene tanszak 

működik iskolánkban. Vannak házi versenyeink, nemrég rendez-
tük meg a II. Egri Romazenei fesztivált. A roma gyerekeknek helye 
van iskolánkban, kultúránkban, és a zenéjükre is nagy szükség 
van. Nincs sok roma tanulónk, de 90%-uk zenei pályán tanul 
tovább. Kiemelkedési lehetőség a zenetanulás, zenetudás. Ezen 
a rendezvényen világhírű zsűri értékelte és díjazta a nyertes fia-
talokat. Kathy-Horváth Lajos, Jávorkai Sándor, Szenthelyi Miklós 
hegedűművészek, és Jávorkai Ádám csellóművész. Nem csak arról 
van szó, hogy a zsűri pontoz, hanem mindenki játszik is a rendez-
vényen. Egy festőművésznő is társult a rendezvényhez, Finta Arina 
Aisa képeit láthatják az érdeklődők falainkon.

– Nyáron is zajlik a zeneiskolai oktatás?
– Nem, ugyanúgy szünet van, mint más iskolában. Csak zenei 

táborunk van, amin közel 60 gyerek szokott részt venni.
– Foglalkoznak zeneterápiával? Van-e igény rá? 
– Van egy-két módszer, például a Kovács-módszer, ami fe-

szültségoldással, mozgással, zenehallgatással oldja a gyerekekben 
felhalmozódó feszültséget. Nálunk is van problémás gyerek. Nem 
sok, de van. Van, aki „bekuckózik” a zongora alá és mi „csak” hagy-
juk énekelni. Az elfogadás mindennek a lényege!

 Kovácsné Somogyi Mónika

Zenebarátok

Jótékonysági 
bál
A Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei 

Egyesülete, az Ezüstidő Szabadidős Egyesület 
és az Egri Kulturális és Művészeti Központ ren-
dezvényének fővédnöke Habis Lászlóné volt, a 
bált Horváth László közgyűlési elnök nyitotta 
meg. A bevételt a 45 éve működő szervezet a 
vakok és gyengénlátók mindennapjait meg-
könnyítő eszközök vásárlására fordítják, s egy 
segédeszköz kollekciót is összeállítanak. 

Adományokat 
vár a Rotary 
Minden hétvégén forralt bort és teát 

kínálnak a Rotary Klub Eger tagjai a Dobó 
téren, s adományokat gyűjtenek. 

A befolyt pénzből határon túli szívbeteg 
gyermek műtétjét támogatják, folytatják a 
tehetséges tanulók nyelvvizsga-támoga-
tását, fogyatékos gyermekek táborozását 
segítik, s a vörösiszap károsultjainak gond-
jain is enyhíteni akarnak.

„Tízezer gyermek Karácsonya”
Mennyi szeretet fér egy cipősdobozba?

„Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe 
jut. Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.” (Példabeszédek 11:24–25)

Egerben ismét a Baptista Gyülekezet végzi a gyűjtést, immár az új, raktárral is rendelkező imaházban, 
a Deák Ferenc út 9. szám alatt. Ebben az évben az országos kampányhoz csatlakozott a népszerű zenész, 
Ákos is, aki december 16-án, jótékonysági koncertet ad a Papp László Sportarénában. A fővédnök: Schmitt 
Pálné Makray Katalin. Az akció kiemelt támogatói munkatársaikkal illetve szegény sorsú magyar és hatá-
ron túli tinikkel tölthetik meg az Arénát és ezen a rendezvényen a Baptista Szeretetszolgálat idén negyedik 
alkalommal ad át több ezer cipősdoboz ajándékot az erdélyi árváknak. A koncert ideje: 2010. december 
16. kedd, 19.30. Helye: Papp László Budapest Sportaréna http://ciposdoboz.hu/

A közelgő karácsonyi ünnepekre való te-
kintettel jótékonysági gyűjtést szervez az Egri 
Borbarát Klub a Katolikus Karitász együttműkö-
désével. Az akcióval a vörösiszap károsultjainak 
szeretnének segítséget nyújtani. 

Az Egri Borbarát Klubnak nem ez az első 
jótékony célú megmozdulása, tavasszal az 
árvízkárosultak számára gyűjtött, most több 
száz gyermeknek tenné szebbé a karácsonyát. 

Ennek érdekében november 11-től adomány-
gyűjtő akciót indított. Arra kérnek mindenkit, 
hogy aki teheti, felajánlásokkal segítse a ka-
tasztrófa fiatal áldozatait és ajándékait egy 
cipősdobozba helyezze el. 

A dobozokat december 15-ig, a Bikavér 
Borházban, a Dobó tér 10. szám alatt lehet 
leadni. Az ajándékok és a pénzadományok a 
Katolikus Karitász útján jutnak el a devecseri 
rászorulókhoz.

II. Egri Roma-zenei fesztivál
A program fővédnöke, Habis László polgármester be-

szédében úgy fogalmazott: rendkívüli jelentősége van a 
tehetséggondozásnak, melynek formát ad ez a fesztivál. 
A város éppen ezért kiemelten igyekszik támogatni ezt a 
kezdeményezést. A Farkas Ferenc Zeneiskola fesztiváljára 
azokat a tehetséges cigány gyerekeket várták, akik már 
most kiemelkedő produkciókra képesek. A koncerteket 
rögzítette, s a közeljövőben műsorra tűzi a TV Eger.
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Kapd kézhez a DIPLOMÁD! angol, német, 
francia, spanyol, orosz, svéd, holland, eszpe-
rantó és magyar (mint idegen) nyelvi képzé-
sek, diák kedvezménnyel! anyanyelvi oktatók-
kal is, mintha külföldön tanulna!

Fordítás, tolmácsolás!

Csökkentse
telefonköltsé

geit
velünk!

 cégen belüli mobil hívások: 0 Ft, opciós díj nélkül
 másodperc alapú számlázás
  új mobiltelefon akár 0 Ft-tól 
  mobil internet országos lefedettséggel

* Az ajánlatunk 2010. november 1-től 2010. december 31-ig, a készlet erejéig érvényes. A feltüntetett díjak meglé-
vő és új üzleti ügyfeleink számára, havidíjat tartalmazó 24 hónapos határozott idejű mobil telefon szolgáltatásra 
vonatkozó szerződéskötéssel érhető el. A Hucom Telecom partnere a Vodafone Magyarország Zrt., a szolgáltatá-
sok lefedettsége azonos a Vodafone hálózatával. A képek illusztrációk. A Hucom Telecom Kft. a nyomdahibákért 
nem vállal felelősséget. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekért kérjük, érdeklődjön elérhetőségeink egyikén.

www.hucom.hu
Hucom Telecom Kft.  1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33.
Telefon: +36 (1) 696-0900  E-mail: info@hucom.hu

Minőség és innováció
„A Sanatmetal – amely nevéből adódóan gyógyító fémet jelent – célja az 

emberek gyógyulásának elősegítése világszínvonalú traumatológiai, ortopédiai, 
gerinc és fogászati implantátumokkal, innovatív eszközökkel; együttműködve és 
tanulva az orvosokkal és a világvezető multinacionális cégekkel, a folyamatos 
megújulást biztosító nyereség elérése mellett. Mindezt a környezettel jó össz-
hangban és úgy, hogy a cég dolgozóinak öröm és kifizetődő legyen a Sanatmetal 
Kft-nél dolgozni.”

(Cégfilozófia módosítás, 2010)

A Sanatmetal – mely nagyságrendjét tekintve a megyei vállalkozási listán 
az 50 legeredményesebb helyezett között szerepel – folyamatos innovációjá-
ról, szabadalmairól, versenyárairól és széles termékkínálatáról ismert mind a 
hazai, mind a nemzetközi piacon. A velőűrszegezés és a gerincimplantátumok 
területén egyedülálló világszabadalmaink vannak, az ortopédiában és fogá-
szatban folyamatosan fejlődünk és fejlesztünk.

Mindezt tesszük úgy, hogy új innovációink is magyar árszinten legyenek 
elérhetőek minden felhasználó számára.

A minőség és a folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettségünket a Nemzeti 
Minőségi Díj, Innovációs Díj, a Magyar Termék Nagydíj és egyéb elismerések is 
bizonyítják.

Különleges rozsdamentes acél és titán ötvözetekből a több mint 20 000 féle 
termék gyártása csúcstechnikájú CNC gépeken, tisztítása és csomagolása steril 
munkakörnyezetben történik. Az integrált vállalatirányítás (SMPS, SAP), vevő 
és belső kapcsolatok menedzselése (CRM), a LEAN termelési rendszer és egyéb 
korszerű módszerek, technikák a vevői igények megvalósítását segítik. Befe-
jeztünk egy 500 millió Ft értékű beruházást, amely keretében új üzemcsarnok-
kal, csúcstechnikájú gépekkel és Magyarországon egyedülálló titán anodizáló 
berendezéssel gyarapodtunk.

Az egészségügyi termékek minőségét azok anyagi és fizikai paraméterein túl 
a harmonizált Európai Uniós jogszabályok szerinti tervezés, gyártás és minőség-
irányítás garantálja (ISO 9001:2000, ISO 13485:2003, ISO 14001:2005). Auditáló 
testületünk a BSI (angol), az FDA (USA) és az ORKI (magyar) hatóságok.

Magyarországon piacvezetők vagyunk traumatológiában, folyamatosan nö-
vekszünk ortopédiában; az elsők között vagyunk a gerinc területén is.

A nemzetközi piacokból származik a bevételek 74%-a. Az európai piacokon 
túl jelen vagyunk az összes kontinensen, közel 40 országban, Spanyolországtól 
Japánig, Oroszországtól az Arab-félszigetig ismerik és használják a termékein-
ket. Folyamatosan fejlődik négy leányvállalatunk is.

A cég elismerését is jelenti, hogy az ortopéd-traumatológia első öt piacve-
zető világcégéből három multival beszállítói, stratégiai kapcsolat alakult ki.

A 100%-ban magyar tulajdonú vállalat szinte mindig keres kiváló fejlesztőt, 
mérnököt, termelésirányítót, külkereskedőt, CNC szakembert. Akik szeretik a kihí-
vást, az innovációt, az önmegvalósítást, azoknak a Sanatmetalnál a helyük!

(X)

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.

Szerezzen plusz meglepetést szeretteinek és saját magának! December 
hónapban a kényelmét, egészségét szolgáló lábbeli vásárlásárlásakor 
megajándékozzuk a lábbeli árának a 10%-ával, melyet ajándékutalvány 
formájában adunk át önnek! Ne hagyja ki az alkalmat, és ajándékba 
válaszon kismama, normál és ruházati termékeink közül 
kedvezményes áron!  Eger, Jókai u. 5. 
Láb-Álom Cipőbolt és Álomsziget ruházati bolt

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

+ AJÁNDÉKUTALVÁNY ÖNNEK  
(Feltételek a meghirdetettek szerint)

Véget ért a szemétszüret 
az Egri Borvidéken
Az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolásának feladataira ez évben 

ismét pályázatot hirdetett a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, mely-
nek jogutódja a Vidékfejlesztési Minisztérium.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködve az Agria Polgárőr 

Egyesülettel és az Egri Polgárőrséggel, illetve a Városgondozás Eger Kft. támo-
gatásával sikeresen pályázott és a „VEDD észre, Tedd szóvá, Szólj RÁ! Együtt 
egymásért, egy más környezetért. Civilek és az Önkormányzat összefogása 
egy tisztább jövőért” című munkájával 2.558.360 Ft vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesült.

Az elmúlt években indított programunk folytatásaként augusztusban, 
szeptemberben és októberben szemétszüretet szerveztünk az Egri Borvidé-
ken, melynek során 14 helyszínen számoltuk fel az előzetesen feltárt és doku-
mentált illegális hulladéklerakásokat.

A mintegy 100-120 résztvevő a munkagépek segítségével, a takarítási ak-
ciók során 516,5 tonna hulladékot gyűjtött össze, melyet legális lerakóhelye-
ken helyeztek el és ártalmatlanítottak. 

A megtisztított területeken ez évben is információs táblákat fogunk elhe-
lyezni. A program folytatásaként novemberben a Vécsey-tetőn (a Repülőtér-
rel szemben lévő területen), mely korábban illegális hulladéklerakó helyként 
funkcionált, pihenőterületet kívánunk kialakítani. Az utógondozás keretében 
továbbra is tervezzük a Zöld Kommandó folyamatos jelenlétét a külterülete-
ken.

A külterületek rendben tartásához városi szintű összefogás kell. A lom- és 
lombtalanítás, a felszámolási akciók mind költségekkel járnak. Éppen ezért 
van nagyon komoly jelentősége annak, hogy környezettudatos magatartást 
tanúsítsanak a városlakók. Így elérhető, hogy a lerakás, ártalmatlanítás költ-
ségei ne legyenek magasak és az újrahasznosítható anyagok megfelelő helyre 
kerüljenek.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata,  
Agria Polgárőr Egyesület, Egri Polgárőrség

Hirdessen az egri Magazinban! (20) 383 3342

3 éves az AGRIA  
folyóirat
2007 decemberében indult útjára a város irodalmi, művészeti, kritikai fo-

lyóirata, az AGRIA.
A lap azóta előkelő helyet vívott ki magának, széles körben ismert, elismert. 

A 3 éves születésnapot együtt ünneplik a szerzők és az olvasók. 2010. decem-
ber 13-án a Bartakovics Béla Közösségi Házban 17 órától várják az érdeklődő-
ket az AGRIA munkatársai egy kis ünneplésre, kötetlen beszélgetésre.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!



Írások a című lapból Írások a című lapból

Parlamenti kulisszatitkok a költségvetés első napján

A büfében a máglyarakás  
a favorit
Olcsó kávé, bulvárlapot olvasó képviselők és teltház fogadott minket az első, költségvetést tárgyaló 

napon a Parlamentben. Selmeczi Gabriellától megtudtuk, miért nem diétázik a büfében, Pálffy Ist-
vántól pedig azt, hogy már jól ismerte az Országház irodáit, amikor először lépte át a küszöböt kép-
viselőként. 

Teltház volt a Parlamentben az első, jövő évi költségvetést tárgyaló napon. A képviselők szüne-
tet sem tartva szavazták meg az alkotmánymódosítás és a pénzügyi kérdéseket. Közben szétnéz-
tünk az ország házában, mivel töltik idejüket honatyáink, amikor épp nem a sorsunkról döntenek. 
A büfében kiderült: igazán erős, olasz kávét százöt forintért ihat az, akinek frissességre van szüksé-
ge, de házi rétest és csokoládét is kaphat a képviselő, igaz, az utóbbit már borsosabb áron mérik. 
Finom menüt kínál az étterem, a tengeri hal Orly módra és a máglyarakás volt a favorit az ebéd-
lőben, de főztek gulyást és főtt virslit is. Ilyen menü mellett nehéz fogyókúrázni, erről Selmeczi 
Gabriella sem vélekedik másképp. – A büfé kínálata nem alkalmas arra, hogy diétázzon az ember 
– magyarázta a fideszes képviselő. – Az étteremben nagyon jól főznek, szinte mindent szeretek. 
Szívesen eszem itt, mert otthon mindig én főzök, vezetem a háztartást, és itt élvezem, hogy leülök 
egy asztalhoz, és nyugodtan, békében ebédelhetek – nyilatkozta lapunknak Selmeczi Gabriella. 

A szociális helységeket járva lapunknak Pálffy István elmondta, ő is ezeket ismerte leginkább, 
mikor a KDNP tagjaként először jött az Országházba. – Jól tudtam, hogy hol vannak az egészség-
ügyi, és egyéb rekreációs helységek, például a büfé. Ez nagy előnynek bizonyult már abban az idő-
ben is – mesélte a volt híradós, aki parlamenti tudósítóként hosszú időt töltött a honatyák között. 

Szemlére vettük a képviselők öltözékét is, a szokásos szürke vagy sötétkék öltönytől kevesen 
mernek eltérni. Nem úgy Jávor Benedek, aki az etikettet is liberálisan kezeli, ő farmerben hoz dön-
tést a Parlamentben. Üdítő látvány, hogy a Jobbik mert elszakadni a zsinóros kabáttól, Dúró Dóra 
egyenesen a pöttyökig merészkedett, Osztolykán Ágnes viszont a roma hagyományokat követi a 
munkahelyén is. – Fontos, hogy a Parlamentben is viseljek hagyományos darabokat – nyilatkozta 
lapunknak az LMP képviselője. – Amikor tévéközvetítés van, ahogy ma is, igyekszem úgy felöl-
tözni, hogy abban is látható legyen, hová tartozom – magyarázta Osztolykán Ágnes, aki szerint a 
divat jó fórum lehet a tolerancia és az elfogadás terjesztésére. 

Azok a honatyák, akik egész napjukat az ülésteremben töltötték, olykor már bent kikapcsolód-
tak. Egyes képviselőket Győzike egy bulvárlap címlapján jobban érdekelte, mi a jövő évi költségvetés, 
míg mások autós videoklipekkel múlatták az időt. Akit viszont a nikotin éhség mégis kiparancsolt a 
teremből, a szabályokat betartva, a kijelölt helységben fújta a füstöt. Bodnár

Magyar megbízó rendelhette meg a Fenyő János 
elleni merényletet

Sok zsaru még  
többet tudhat
Újra megszólalt két exzsaru a Fenyő-gyilkossággal kapcsolatban. 

A Frizbi Hajdú Péterrel című talk-showban Labanc Ferenc arra em-
lékeztetett, hogy egy nyomozó is érintett lehet az ügyben. Miután 
Labanc leírásából magát vélte felismerni, jelentkezett Chilkó Ferenc 
volt nyomozó, aki – mint elmondta – azért vállalta a nyilvánosságot, 
mert kollégája érvelését szakmaiatlannak és hiteltelennek tartja.

A BRFK életvédelmi osztályának egykori vezetője a műsorban 
arról beszélt, hogy a gyilkosság időpontjában egy üzleti tárgyalá-
son vett részt, amikor egy telefonhívást kapott egy albántól, tőle 
szerzett tudomást a bűncselekményről. – Azzal hívott fel egy albán 
ismerősöm, hogy rálőttek – emlékezett vissza Chilkó, aki az üzleti 
tárgyalásra hivatkozva zárta rövidre a beszélgetést. Miután akkor 
már nyugállományban volt, korábbi kollégáinál később telefonon 
érdeklődött a gyilkosságról.

Labanc Ferenc szerint, mivel az albánnal való telefonbeszélgetés 
igen rövid volt, valaki a gyilkosság végrehajtását jelezhette. Chilkó a 
személyes ismeretségre is magyarázattal szolgált: – Ez egy bünte-
tett előéletű albán, aki többször került a rendőrség látóterébe. Min-
denkit ismertem, 16 évet töltöttem azon a területen. Ha nem így 
lett volna, akkor nem lettek volna szép felderítési eredményeink – 
mondta. Ugyanakkor megerősítette, hogy egy másik, azóta elítélt 
bolti sorozatgyilkos valóban tanúskodott ellene még a nyomozás 
kezdetén. Ez a személy azt állította, hogy a rendőrségen tartózkod-
va látta, amint Fenyőt néhány nappal a gyilkosságot megelőzően 
Chilkó megfenyegette. – A Fenyő-gyilkosság elkövetésének heté-
ben vasárnap azzal hívtak be, hogy bajban vagyok – idézte fel az 
exzsaru – ott letették elém a tanúvallomást tartalmazó jegyző-
könyvet. Már akkor szóltam, hogy ha ellenőrizték volna, tudnák, 
hogy nem találkoztam Fenyő Jánossal. 

– Felháborító, hogy valaki újra tettestársként állít be! A nyo-
mozás nem akadt volna el, ha az elsődleges adatgyűjtések, és a 
helyszíni szemle rendesen meg lett volna tartva! Akik kimentek a 
helyszínre, hanyag munkát végeztek – jelentette ki az exzsaru. A 
nyomozás során elkövetett hibákkal kapcsolatos kérdésére Chilkó 
kifejtette: – Azt kellett volna konzekvensen végigvinni, amit az 
elsődleges adatgyűjtés mutatott. Egy nagyon magas elkövetőről 
szólnak a tanúvallomások, és végül elfogtak egy 160 centis férfit, 
akiről kiderült, hogy semmi köze az ügyhöz. Amíg el nem évül, ad-
dig kell operatív nyomozást folytatni. Szerintem az albán elkövetői 
kör és magyar megbízó lehet a jó nyom. Helyi Téma

Hobo: Elvesztem az irodalom, a zene és a színház Bermuda-háromszögében 

Nem lesz ötévenként HBB- 
búcsúkoncert 
Jövőre tartja búcsúkoncertjét a Hobo Blues Band. Az együttes harminchárom éves, Földes László Hobo pedig 

hatvanhat. Azt mondja: elég volt. Fiatalon a hatóságokkal került összetűzésbe, kritizálták, és magánélete sem volt 
felhőtlen. Két éve rájött, mennyien szeretik. Azóta nem harcol.

– Vége?
–  Mint Hobo Blues Band  (HBB), úgy  igen,  végleg 

vége. Nem fogunk ötévenként búcsúkoncertet adni. A 
HBB már a kilencvenes években megszűnt, a leghír-
hedtebb formánk tíz éve véget ért. Amikor láttam, hogy 
senkinek nincs erre már elég ideje, mert van egyéb dol-
ga, saját együttese, úgy döntöttem zárjuk le szépen. 
Mi, férfiemberek utoljára összeállunk, nyomunk egy 
rettenetes blues-koncertet, és elköszönünk.

– Lesz, amire több idő jut majd ezután?
– Nem, mert most sincs semmire időm. De nem 

is hiányzik semmi az életemből, mert én társasági 
életet nem élek, a munkán kívül csak a családommal 
vagyok. Néhány barátom hiányzik mindössze, akik 
már meghaltak. Én már ebben a korban vagyok. Azt 
csinálom, amit szeretek. Nem untam meg a zenét, 
újabb munkáim vannak a másik csapatommal. Két 
évre előre tele a naptáram. 

– A haja viszont a régi, három évtizede.
– Igen, az nem változott, nem hullik, ugyanolyan 

a hatvanas évek óta. Azt mondják, életerőt jelez, hogy 
ilyen egészséges.

– Szerencsés embernek tartja magát?

– Végső soron igen. Nagy árat fizettem érte. Fiata-
lon a hatóságokkal voltak gondjaim, később válások, 
és más családi gondok jöttek. A dalokhoz nem ezek 
adják az inspirációt, én csak akkor írok, ha jön az ihlet. 
Töltekezem máshonnan: jártam a Gulágon, egyedül 
elmentem a koncentrációs táborba, állandóan olva-
sok, filmeket nézek. A kedvenc rendezőm Frederico 
Fellini,  a  költészetben  József  Attilát, míg  zenében  a 
Rolling Stones-t tartom sokra. 

– Felnőtt, vagy még mindig gyerek ma-
radt?

– Nem sikerült felnőnöm! Még mindig ugyanolyan 
sérülékeny gyerek vagyok. Csak az utóbbi két- három 
évben találtam rá a belső békére, különben mindig 
harcolok. Nem voltam depressziós, de szomorú igen, 
és harcolni nem jó! Azért tettem, hogy megvédjem 
azokat, akiket szeretek, de a harc során az ember nem 
csak kap, ad is. Annál pedig nincs rosszabb, amikor az 
ember megérti a saját erejét, és meglátja, hogy mit 
tett a másikkal. Ez jobban megviselt, mint amikor én 
kaptam a pofont!

– Hogyan lelt rá a belső békére?
– Olyan szövevényes, apró dolgokból áll össze, 

hogy az több oldalt elfoglalna a lapban, ha elmesél-
ném. Egyszerűen észrevettem – és ez volt az első lé-
pés –, hogy engem mennyien szeretnek, magamért! 
Csak egész életemben tagadtam, mindig azzal vol-
tam elfoglalva, amit csinálok, hogy én rocksztár va-
gyok vagy blues énekes vagy író. Az érdekelt, hogy el 
tudjam énekelni a dalt, vagy meg tudjam nevettetni 
az embereket. Nem vettem észre, hogy mi van körü-
löttem, mennyire szeretnek. A rosszat viszont igen. Ez 
most megváltozott.

– Rocksztárnak tartja magát?
– Dehogy, pejoratív szó az. Én se színész, se ze-

nész, se énekes nem vagyok. Úgy szoktam mondani, 
hogy az irodalom, a zene és a színház Bermuda-há-
romszögében vesztem el. Ennek köszönhetem, hogy 
ezzel foglalkozhatok, nem érdekel, hogy hová lehet 
engem beilleszteni a magyar rockzene palettájára.

Bodnár

Pécs egyik legjobb gimnáziumában 830 gyerek tanul, akik közül sok, ha húsz az, akivel rendszere-
sen gondok vannak. A többség jól teljesít, nyelveket hallgat, továbbtanulásra készül. Számukra, illetve 
szüleik részére rengeteg előnnyel jár, ha az interneten keresztül számos dolgot megtudhatnak abból, 
ami a tanintézetben zajlik.

– Hatalmas előrelépés ez, amit tényekkel tudok alátámasztani – jelentette ki lapunknak Magasi 
András, a direktor. – A szülők akár a munkahelyükről is megnézhetik, miként teljesített a csemetéjük, 
hiszen az érdemjegyek mellett a hiányzások is láthatóak.

– Mennyiben aggályos mindez adatvédelmi szempontból?
– Csak annyira, mintha bárki megmutatná a papíralapú ellenőrzőjét. Hiszen a kódokat a felnőttek 

megváltoztathatják, amikor megkapják. Vagyis bármi fontos csak tőlük szivároghat ki, miközben sok-
kal naprakészebbek lehetünk. Különösen azért, mert gyakran nem azonos osztályok jártak bizonyos 
fakultációkra. Ezért több naplóba kellett volna bejegyzéseket tenniük a kollégáknak. Amit most, számí-
tógéppel könnyebben tehetnek meg.

– Ezek szerint nem a tanulók „ellen” irányul az intézkedés?
– Még véletlenül sem! Sőt, a javukat szolgálja. Akiknek viszont nincsen világhálós kapcsolatuk, 

azokat továbbra is várjuk a fogadóórákra, tehát szeptembertől hátrány senkit sem érhet ez miatt. HT 

Vége az osztálynaplóknak, győzött a számítógép
A régi, klasszikus osztálynaplókat lassan mindenki felejtse el, azokat kiszorítják az elektronikus dokumentumok. Ezzel aztán a diákos svindlik kora is lassan lejár. Bár a Pécsi 

Tudományegyetem Babits Mihály Gimnázium és Szakközépiskolájában nem ezért vezette be az igazgató, Magasi András az új rendszert.
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A november 13-án Egerben a Foglár u. 6. szám alatt (a Katolikus Hit-
tudományi Főiskola épületében) indult alábbi, OKJ-ben jegyzett emelt 
szintű tanfolyamokhoz csatlakozni lehet december 31-ig:
 ▪ gyógyszertári asszisztens, 
 ▪ gyógyszerkiadó szakasszisztens, 
 ▪ fogászati asszisztens, 
 ▪ klinikai fogászati higiénikus, 
 ▪ fogtechnikus.
Felhívjuk szíves �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. AL0102, FNYT. 04003606  

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

Hotel Korona***
4200 Hajdúszoboszló, József A. u. 8–12.

E-mail: koronacs@t-online.hu 
WWW.HOTELKORONA.NET

Félpanziós ellátás, Karácsonyi menükkel, süteményekkel 
és meglepetés ajándékkal!  

Az ár tartalmazza a zárt parkoló és a wellness sziget 
használatát is: finnszauna, infrakabin, jacuzzi.

Nyugdíjasoknak 5% kedvezmény!

WWW.HOTELKORONA.NET

Töltse családias  
környezetben a  

Karácsonyi Ünnepeket 
a Hajdúszoboszlói  

Hotel Koronában***!

Karácsonyi és szilveszteri 
csomagárak

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

www.hotelaquamarin.hu

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 LEGJOBB TERMÉKET A LEGJOBB HELYRŐL!

Eger, Maklári út 135. • 36/413-315 • 30/913-3350 • 20/922-4303

Decemberi akciók:
egyes termékek 10–30%
kedvezménnyel!

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

HAJDÚSZOBOSZLÓN  
gyógyuljon, pihenjen kedvezményesen a 

DEÁK VENDÉGHÁZBAN  
a Fürdővel szemben! 

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

Nézz jól egy gyermek 
szemébe!
Nevelőszülők továbbképzésére nyert a napokban közel egymillió forint 

anyagi segítséget a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól a Heves Megyei Önkor-
mányzat Egységes Gyermekvédelmi Intézménye.

A gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének 
támogatására szolgáló pályázatot még az idén márciusban írta ki a szaktárca. 
A 16 lakásotthont, egy szakszolgáltatási központot működtető és 85 nevelő-
szülőt foglalkoztató megyei intézmény a „Nézz jól egy gyermek szemébe!” 
elnevezésű programjával bizonyult sikeresnek. 

Kocsa Erika igazgató elmondása szerint a képzés keretében három helyszí-
nen – Tenken, Gyöngyösön és Egerben – csoportfoglalkozásokat tartanak a 
nevelőszülőknek az előítéletes magatartásról, a másság kezeléséről, a tiné-
dzser, serdülő korú gyermekek agressziójáról. Szeretnék oldani a nevelőszü-
lőkben meglévő előítéleteket, s rajtuk keresztül igyekeznek hatni a kamaszok 
helytelen viselkedésmintáira is.

A kurzusok már elkezdődtek, ebben az évben mindegyik csoport három al-
kalommal találkozik, a foglalkozásokat egy külsős tréner segíti. Az elsajátított 
ismeretek gyakorlati hasznának kiértékelése jövő márciusban zajlik majd.
Szükség esetén további információkkal Kocsa Erika szolgál a 36/427-544-

es telefonszámon.

Tisztelt Vállalkozások!
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy változnak a helyi iparűzési adófeltöltés 

(kiegészítés)  szabályai. Az Art. 32. §  (1) bekezdése alapján a  feltöltésre köte-
lezett vállalkozóknak a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről az ön-
kormányzati  adóhatóság  által  rendszeresített  nyomtatványon „EGER1087F”  a 
tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig immár nem csak befizetést, de bevallást 
is tenni kell. Változatlanul, azoknak kell az iparűzési adóelőleget kiegészíteniük, 
akiknek egyébként a társasági adóelőleg feltöltési kötelezettségük is fennáll. E 
kiegészítésre kötelezett vállalkozásoknak a helyi iparűzési adóelőleget a várható 
éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie. 
Tekintettel arra, hogy a feltöltés elmulasztása bírság szankcióval terhelt, így cél-
szerű az önkormányzati adóhatóságnál egyeztetni a jelenlegi folyószámla álla-
potot. A befizetést Eger MJV. Önkormányzat Képviselőtestülete Helyi  iparűzési 
adó számla javára a 12033007-00102883-02200006 lehet teljesíteni. A jelzett 
nyomtatvány a honlapunkról letölthető: www.eger.hu „Adóügyek intézése”.

A helyi adózás megkönnyítése érdekében javasoljuk a T. Egri Adózóknak, 
hogy a fent jelölt honlapon – regisztráció nélkül – iratkozzanak fel az önkor-
mányzati adóhatóság „Hírleveleire”, így időben értesülhetnek a változásokról, 
vagy az éppen aktuális teendőkről. 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága   
Korsós László

Eger MJV PH Adó Iroda Irodavezetője

Tisztelt Szálláshely 
Üzemeltetők!
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy változik az idegenforgalmi adó (IFA) 2011. 

évtől alkalmazott mértéke. 
Eger Megyei  Jogú Város Önkormányzatának 61/2009.(XI.27.)  számú  ren-

delete alapján 2011. január 1-től az idegenforgalmi adó (IFA) mértékét – sze-
mélyenként és vendégéjszakánként – 380 Ft-ra módosul. (A rendelet szövege 
letölthető a város honlapjáról www.eger.hu „Adóügyek intézése”) 

 Értesítjük a T. Kereskedelmi és Magánszálláshelyeket, hogy amennyiben 
az  adó  befizetésére  szolgáló  csekket  kívánnak  igényelni,  úgy  azt  az  ado@
ph.eger.hu e-mail címen – a darabszám megjelölésével – elektronikusan is 
megtehetik. 
  Az  IFA  bevallási  űrlapok „EGER1035”  (2010.  év)  és  a „EGER1135”  (2011. 

év)  a honlapunkról letölthető: www.eger.hu „Adóügyek intézése”.
 A 2011. évi IFA bevallási nyomtatványt első esetben Önöknek – 2011. ja-

nuár hónapról – 2011. február 15-ig kell benyújtani. Kérjük, ügyeljenek rá, 
hogy az IFA bevallásaikat, a beszedést követő hó 15-ig benyújtsák és egyi-
dejűleg befizetéseiket is teljesítsék. A beszedett, de határidőben tovább nem 
fizetett IFA, illetve a beszedni elmulasztott IFA, valamint a késedelmes vagy 
elmaradt adóbevallás bírság szankciót von maga után. Az adó befizetést Eger 
MJV. Önkormányzat Képviselőtestülete Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi 
adó számla javára a 12033007-00102883-02000002 lehet teljesíteni. 

 A helyi adózás megkönnyítése érdekében javasoljuk a T. Egri Adózóknak, 
hogy a fent jelölt honlapon – regisztráció nélkül – iratkozzanak fel az önkor-
mányzati adóhatóság „Hírleveleire”, így időben értesülhetnek a változásokról, 
vagy az éppen aktuális teendőkről. 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
Korsós László

Eger MJV PH Adó Iroda Irodavezetője

Éghajlatvédelem
Több, közelmúltban készült felmérés közös tanulsága az, hogy a hazánkban is 

tapasztalható egyre szélsőségesebb időjárási jelenségek ellenére viszonylag ke-
vesen ismerik az éghajlatváltozás okait és további következményeit, akárcsak az 
ellene tehető konkrét lépéseket.

Tudományos körökben ma már nem vitatják az éghajlatváltozás tényét. A köz-
elmúlt szélsőséges időjárásának következményei jól szemléltetik, hogy a hazai 
önkormányzatok egyelőre készületlenül állnak az éghajlatváltozás hatásai előtt. 
Annak érdekében, hogy Eger város jó példával járjon elöl és idejében felkészüljön 
az éghajlatváltozásra, az önkormányzat elindította a települési éghajlatváltozási 
stratégia kidolgozását. 

Bár úgy tűnhet, hogy egy városnak nincsen nagy szerepe egy ilyen globális 
probléma megoldásában, azonban az éghajlatváltozás kérdése éppen a minden-
napok választásain és a város fejlődési irányán múlik. A 2020-ig szóló stratégia célja 
kettős: egyrészt az éghajlatváltozás mérséklése – főként fenntartható energiagaz-
dálkodási intézkedések révén – másrészt a település környezetminőségének, a 
lakosok életfeltételeinek megőrzése, vagyis alkalmazkodás a változó éghajlathoz. 

Az Éghajlatvédelmi stratégia elkészítését a város megbízásából Kerekes György 
építész irányítja. A stratégia összeállításában közreműködő Energiaklub Módszer-
tani Központ alapos adatgyűjtéssel és a lehető legtöbb érintett bevonásával készíti 
el a dokumentum tervezetét, mely várhatóan 2011 nyarára készül el. Az egyik fő 
cél az, hogy a dokumentum ne „íróasztal melletti” módszerrel, hanem valóban a 
helyi igényeket és adottságokat figyelembe véve készüljön. Éppen ezért különös 
gonddal és alapossággal folyik a stratégiát érintő hatástényezőkkel kapcsolatos 
adatok begyűjtése. 

2010 decemberében rendezik meg az első tervezői fórumot, ahová minden 
érintett szektor (intézmény, hatóság, cég, szervezet) meghívást kap. Az érdeklődők 
pedig a város honlapján is folyamatosan nyomon követhetik az eseményeket. Az 
éghajlat  a  település  életének  szinte minden  területét  érinti  (gondoljunk  csak  a 
mezőgazdaságra, egészségügyre, vízgazdálkodásra, oktatásra, építőiparra, ener-
giafogyasztási szokásokra). Reméljük ezt minél többen felismerik, s így nagy lesz 
az érdeklődés a város lakosai részéről.



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

MEGÚJULT FORMA
      JOBB MINÕSÉG
            EMELT, PROMÓCIÓS PÉLDÁNYSZÁM
                  ONLINE MEGJELENÉS

Keresse kollégáinkat,
hogy ne maradjon ki

a következõ számból!
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BRINZA ÉS TÁRSA TEMETKEZÉS
3300 Eger, Knézich Károly u. 26.

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

10%-os 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 

Bővülő lehetőségek a felnőttoktatásban
Szeretné fejleszteni saját maga vagy munkatársai ügyfélkapcsolati, tárgyalástechnikai, konfliktus-

kezelési ismereteit? Idegen nyelvi kommunikációs készségeik fejlesztésére továbbképzést keres? 
Új típusú képzés indul a Langwestben, melyre állami támogatás vehető igénybe!
A válságon még koránt sem vagyunk túl, a piaci verseny erősödik, és csak azok a vállalkozások élik túl ezt a nehéz 

helyzetet, amelyek az ügyfeleik igényeinek meg akarnak felelni, és tesznek azért, hogy valódi versenyelőnyt jelentő 
szakembereik legyenek. A szolgáltatási munkatárs képzés célja a legkülönbözőbb ágazatokban foglalkoztatottak, 
illetve az ott elhelyezkedni kívánók képzése, a minőségi munkavégzéshez szükséges alapvető kompetenciák és kész-
ségek fejlesztése, ezáltal a munkakultúra javítása, a modern szaktudás biztosítása.

A képzés elvégzésével a munkavállalók jártasak lesznek a partner-, ügyfélkezeléssel kapcsolatos ismeretekben, 
magyar- és idegen nyelvű kommunikációban, problémamegoldásban, konfliktus-, stresszkezelésben, és akár egy 
kis-, közép- vagy nagyvállalatnál sikeresen foglalkoztathatók.

A szolgáltatási munkatárs képzés 850 
órás moduláris felépítésű program, mely 
380 óra nyelvi-, 350 óra szakmai képzést 
és ehhez kapcsolódó kész ség fejlesztést, 
valamint szakmai gyakorlatot foglal 
magában. Minderre állami támogatást 
vehetnek igénybe a jelentkezők. 

A támogatott képzésekről részletes 
információ  található a www.langwest.
hu honlapon! Kérjen további segítséget 
az ügyfélszolgálatunkon.  (X)

Dányi Anna ügyvezető igazgató
Langwest Nyelvi Központ

3300 Eger, Nagyváradi u. 14/C
Tel.: 36/411-910, www.langwest.hu

Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, 
Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pedagógusok új szerepben 
az Eszterházy Károly  
Gyakorlóiskolában
Az Eszterházy Károly Gyakorlóiskola sikeresen pályázott a TÁMOP-3.1.5-09/

A-2-2010-0057 kódszámú „Pedagógusok új szerepben az Eszterházy Károly 
Gyakorlóiskolában” című pályázaton. A pályázat kiírója a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség. A program az Új Magyarország Fejlesztési Terv része. 

A projekt megvalósításának időtartama: 24 hónap – 2010. augusztus 01. 
– 2012. július 31. Szerződésben rögzített támogatás összege: 19 747 822 Ft. 
A támogatás mértéke: 100%

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg.

Napjainkban az új tanítási és tanulási módszerek megjelenése, a peda-
gógusszerepek megváltozása nagy kihívást jelentenek az oktatók számára. 
Ennek megoldásához, az új körülményekhez való gyors alkalmazkodásra és 
a pedagógusok szakmai és módszertani ismereteinek bővítésére van szükség. 
A program célja ezért a pedagógiai kultúra korszerűsítése, az új módszerek 
elterjesztése, a pedagógiai kompetenciák szélesítése és elmélyítése oklevéllel 
vagy oklevél betétlappal záruló képzések támogatásával. Ez utóbbiak olyan 
szakmai területekre készítik fel a pedagógusokat, melyek támogatják a fej-
lesztések hatékony és eredményes megvalósulását. 
A pályázat Sándor József Igazgató Úr menedzselésével valósul meg, s 5 peda-

gógus továbbtanulását teszi lehetővé, akik mindegyike legalább 10 éve szerezte 
meg az első szakképzettségét, s a 2010/2011-es tanévtől mesterképzésen vagy 
szakirányú továbbképzésen vesznek részt két, illetve négy féléven keresztül:

Dr. Forgóné Stupek Ilona tehetségfejlesztő mesterképzési szakra, Karásziné 
Szűcs Marianna angol nyelv és irodalom mesterképzési szakra, Mogyorósiné 
Herczeg Éva és Pócs Mária Magdolna gyakorlatvezető mentor és pedagógus 
szakvizsga szakirányú továbbképzési szakra iratkozhatott be az Eszterházy 
Károly Főiskolára, Munkácsiné Rózsahegyi Éva pedig az Apor Vilmos Katoli-
kus Főiskola népi gyerekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató 
szakirányú továbbképzési szakát végezheti el.

A pályázat eredményeként a Gyakorlóiskola újabb magasan képzett peda-
gógusokkal büszkélkedhet, akik a tanultakat munkájukban is sikeresen tud-
ják hasznosítani. Szeptembertől elindultak a képzések és a komoly munka is, 
ezért sok sikert kívánunk nekik a továbbiakban! Pusztai Eszter

3300 EGER, BAJCSY-ZS. U. 13. Tel.: (36) 428-429

Szemvizsgálat: dr. Csaba Ágnes, dr. Kakuk Judit, dr. Rácz István

www.szemfenyoptika.hu

Decemberben minden keretre 40% kedvezmény!

Történelmi emlékülés

Erkel 200
Az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló 

Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény idén 9. alkalommal 
rendezte meg történelmi emlékülését, ezúttal 
Erkel Ferencre emlékezve. A rendezvény része 
az Eszterházy Károly Főiskola „Magyar Tudo-
mány Ünnepe” programsorozatának. A főis-
kola részéről dr. Mátyás Ferenc tudományos 
rektorhelyettes üdvözölte a megjelenteket. 

A szépszámú – mintegy 120 fős – közön-
ség hat előadás keretében ismerkedhetett 
a korszakkal, melyek zenei, irodalmi és tör-
ténelmi témákat öleltek fel. Az elmúlt nyolc 
évhez hasonlóan a résztvevők kézhez kapták 
az előadások kivonatos anyagát.

Az emlékülés elnöke Gebei Sándor, az Esz-
terházy Károly Főiskola tanszékvezető egye-
temi tanára volt. 

Hétmérföld
Ezzel a címmel jelentetett meg lapot az 

egri Deák Ferenc Óvoda. A kiadvány az intéz-
mény mindennapjairól szól, pedagógiai, ne-
velési írásokkal, tanácsokkal – szülőknek. 

Anga Mária, az óvoda vezetője maga is író 
ember: versei és meséi jelentek és jelennek 
meg. 

Az újság félévente jelenik meg.



Eljött a káposztasavanyítás ideje

Advent első vasárnapján meggyújtottuk az 
első gyertyát. Lobogó, sejtelmes lángja gondo-
latébresztő. Jónak lenni, jobbá válni!

Ma már nem a kis Jézus születése, a szeretet 
ünnepe a fontos sokaknak, de inkább az aján-
dékozás. Pedig hangulatunkat szentesítheti a 
sültalma és a mézes illata.

Ötven éve, kis aranypontokat gyűjtöt-
tem a jócselekedeteimért, s így a karácsonyi 
ajádékom bizony örömteli volt. Legszebb em-
lékem, amikor egy kis faházikót kaptam, ben-
ne bútor, és kis, pici égő (elemmel működött) 
tette hangulatossá a sötétben az élményt.

Ekkoriban környezettudatosak voltak szü-
leink, nagyszüleink, akarva-akaratlanul. Csut-
kával tüzeltünk a konyhai tűzhelyben, cse rép-
kályhában, mindent eltüzeltünk, kevesebb 
volt a szemét. Az ajándékok között bizony 
nem volt tucatnyi elemmel működő, mérgező 
műanyagból készült allergiát okozó festék-
anyagot tartalmazó játék. Most a tömegesen 
gyártott termékek, a reklámok által diktált 
életstílus győzedelmeskedik, és bizony, csak 
a gazdasági válság állít meg bennünket. Új 

trendi az egyedi, saját kezűleg gyártott aján-
dék. TIPPEK: Tudatos vásárlóként kosárral 
induljunk, ne halmozzuk a műanyag zacskókat 
feleslegesen,  ugyanis  nem bomlik  le.  •  Kará-
csonyfánk gyökeres fenyő vagy visszaváltható 
legyen  –  védjük  az  erdőket!  •  A  díszek  saját 
készítésűek lehetnek, vagy ehetőek – mind-
kettő varázslatos előkészületet tesz lehetővé 
családi  körben.  •  Égősorok  helyett  lámpát, 
viaszgyertyát, LED égősorokat használjunk: 
energiatakarékos,  hangulatos.  •  Csillogó, 
fényes csomagolópapír helyett barna, újra-
hasznosított csomagolót használjunk, vagy 
bársonyt, régi csipkefüggönyt, aranyszalaggal 
átkötve – ne vágj ki minden fát! • A hulladéko-
kat karácsonykor még nagyobb figyelemmel 
szelektíven gyűjtsük össze: a dobozokat rakjuk 
el, a díszes tasakokat szintén. • Saját készítésű 
ajándékok lehetnek. Fényképalbum, képke-
ret, gyertytartó, illatos gyertyák, zenei album 
kedvenc számokkal, bizsuk, feliratos pólók, 
poharak, törölközők, illatzsák, illatpárna, akik 
tudnak horgolni, kötni, örömöt szerzetnek sál-
lal, pulcsival, kis terítővel…

Kegyelemteljes, békés karácsonyt!

Lucabúza
Luca napján, december 13-án vessünk virágcserépbe, virágföldbe búzát. A föld legyen nedves, nyir-

kos. A vetés mélysége 1-2 cm legyen. Kétnaponként locsoljuk is meg és a növény Karácsony napjára 
10-15 cm magas lesz, s az ünnepi asztal gyönyörű dísze lehet.

Fentiekkel kapcsolatos és egyéb mással összefüggő dolgokban szívesen rendelkezésükre állok.
Misi bácsi

Ezt többféleképpen csinálják, sokféle módszer-
rel, sokféle edényben. Szeretnék egy jól bevált, 
saját magam által is kipróbált receptet átadni 
ehhez a művelethez. Lényegében van valamilyen 
savanyító edényünk és ennek van egy űrtartalma. 
Egy liter űrtartalomhoz egy kg káposztát vásárol-
junk, lehetőleg gyalulva. A legjobb megoldásnak 
a cserépedény ajánlható, mivel ebben a káposzta 
friss, jóízű és fehér marad. Más edényekben pl. 
műanyag, a káposzta oxidálódik vagyis megbar-
nul és rossz ízű lesz.
Javaslat a hozzávalókhoz:
A legfontosabb hozzávaló a só. Ebből káposzta 

kilogrammonként 2-2,5 dkg szükséges. Készít-
sünk ki még babérlevelet, köménymagot, egész 
borsot, birsalmát, érett csöves paprikát. Ezeket 
ízlés szerinti mennyiségben használjuk, de túl-
zásba ne vigyük. Jó, ha van egy csomó friss, zöld 
kapor is.

Ha van olyan nagy edényünk, amiben előre 
összekeverhetjük, akkor a sót, köménymagot, 
borsot az említett mennyiség betartásával adjuk 
hozzá és keverjük össze. Egy kis idő után a ká-
poszta „megereszkedik” és az edénybe könnyen 
ledöngölhető. Az edény aljára tegyük a kaprot, 
ezután kb. egy kg káposztát tegyünk, ledöngöl-
jük és 2-3 babérlevél, vékony szeletelt birsalma 
kerüljön bele. Ezután újra káposzta és folytassuk 
mindezt amíg el nem fogy. Mire elfogy, a döngö-
lés hatására levet ereszt.

Az edényt ezt követően tartsuk szobahőmér-
sékleten. Az anyag kb. két hét alatt áterjed. Köz-
ben 1-2 naponként nyomkodjuk meg. Az erjedés 
befejezését követően 10 kg-onként számítva fél 
dkg ként oldjunk 1-2 dl langyos vízben, ezt ön-
tünk rá és nyomkodjuk meg. Az így elkészített 
káposzta fogyasztható és a kőedényben akár egy 
évig is friss, fehér, jóízű marad.

zöldsarok szerkesztette: danka klára

Kis karácsony, zöld karácsony
A Városgondozás Eger Kft. értesíti a 
tisztelt egri lakosokat, hogy a hulla-
dékszállítás és az ügyfélfogadás rendje 
az ünnepek miatt az alábbiak szerint 
módosul:

Az ünnepi hulladék-
szállítás rendje

Ügyfélszolgálat  
(Homok u. 26. és a Bródy Sándor utca 4. alatti irodáinkban):

2010. december 11-én (szombaton) és 
2010. december 24–31. között szünetel.

Hulladékgyűjtés-szállítás
2010. december 24-én és 31-én az arra a napra esedékes 

szállításokat végezzük.

Nyitva tartás
Az építési és bontási hulladék feldolgozó telep  

december 24-én és 31-én 6.00–13.00 között tart nyitva, 
december 25-én és 2011. január 1-jén zárva tart. 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet Kíván  

a Városgondozás Eger Kft.



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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Az egyszerű és tiszta 
gyógymód: a Bach- 
virágterápia
A Bach-virágterápia egy egyszerű és tiszta módszer arra, hogy helyreállít-

suk az ember lélek-szellem-test hármas egységének harmóniáját. Egyszerű-
sége a csupán 38 féle, magas rezgésszámú növényekben rejlik, melyeket dr. 
Edward Bach, angol orvos, válogatott ki aszerint, mely növény milyen pozitív 
lelki potenciálnak (erénynek) felel meg, majd kidolgozta a Bach-virágterápia 
néven ismert nem hatóanyagelvű rendszerét. 

Hatásmechanizmusát tekintve a homeopátiával rokon jellegű, azonban a 
testi tünetek helyett csak az aktuális lelkiállapotot veszi figyelembe. A gyó-
gyítás nem a testi tünetekre irányul, sokkal inkább az emberi lélek „diszhar-
monikus” vagy negatív állapotaira. 

Az eszenciák előállítása, és használata egyszerű módszerekkel történik. 
Ilyen módszer a napoztatásos és a forralásos módszer is. Az elkészítési eljá-
rásból fakadóan a Bach-virágterápia eszenciái speciális és mellékhatástól 
mentes szerek, így nem alakulhatnak ki allergiás tünetek sem, mivel nem 
tartalmaznak virágport sem egyéb allergizáló anyagot. 

A virágeszenciák az élet számos területén alkalmazhatók: érzelmi problé-
mák, személyiségfejlesztés, valamint a belső béke megteremtésének eszkö-
zeként, akut és krónikus testi és lelki betegségek kiegészítő kezelése esetén, 
sokk és vészhelyzetek valamint lelki stresszhelyzetek gyors és hatékony keze-
lésére. Bach mélyen hitt abban, hogy minden igaz tudás bensőnkből ered és 
az igazi gyógyítója önmagunknak saját magunk vagyunk, mivel mi hozzuk 
létre a negatív lelkiállapotot, s a betegséget, ezért csak mi tudjuk meggyógyí-
tani azt. A terápia célja tehát: „Gyógyítsd tenmagad”. 

A módszerről bővebben kérdezzék Faller Etelka, Bach-virágterapeutát a 
(06 30) 410-4821-es telefonszámon.  (X)

Játék: Ki dolgozta ki a Bach-virágterápia módszerét?

A választ a Média Eger Nonprofit Kft. címére (3300 Eger, Törvényház u. 15.) 
küldjék 2010. december 23-ig. A borítékra írják rá: „Bach-virágterápia”!

Nyeremény: egy állapotfelmérés Faller Etelka Bach-virágterapeuta felaján-
lása. 

Meghívó
Szeretettel meghívjuk az egri Hun Fokos Szövetség 5 éves fennállásának 

egész napos ünnepi rendezvényére. Eger, Bartakovics Béla Közösségi Ház 
2010. december 12. vasárnap 10–22 óra.

HIRDETMÉNy 
eljárás megindításáról 
Az Agria Parkoló Kft. 1056 Budapest Molnár u. 19. szám alatti szervezet 

(építtető) az Eger, Katona téri 4870/6 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő többszin-
tes épület építése kapcsán engedélyezési eljárás megindítását kezdeményez-
te a hatóságnál. 

Az engedélykérelem tárgya: 163 állásos parkolóház építése.

A részletes tájékoztatás céljából közmeghallgatást fog tartani a 
hatóság a döntés meghozatala előtt, melynek időpontjáról és helyé-
ről szintén hirdetmény útján értesítik az érintett ügyfeleket.

Az ügy iktatási száma: 23642/2010.
Az eljárás megindításának időpontja: 2010. október 22.
Ügyintézési határidő a döntés közlésére: 45 munkanap

Az építéshatósági ügyintéző neve: Papp Csaba 
 Telefonszáma: (+36 37) 542-311
Elérhetősége személyesen és telefonon a Hatvani Polgármesteri Hivatal 

Építéshatósági Osztályán (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) ügyfélfogadás napja-
in, ügyfélfogadási időpontokban.

Kovács Sándor sk.
építéshatósági osztályvezető

 

HIRDETMÉNy 
eljárás megindításáról 
 
Az Eger Megyei  Jogú Város Önkormányzata Eger, Dobó  tér 2.  szám alatti 

szervezet  (építtető) az Eger, Dobó  István  tér – Zalár  József út – Bajcsy-Zsi-
linszky Endre út 4906, 4897, 4947. hrsz.-ú ingatlanokon létesítendő földalatti 
kiszolgáló építmény kapcsán építési engedélyezési eljárás megindítását kez-
deményezte. 

Az engedélykérelem tárgya: a Dobó tér infrastrukturális hátterét, a város-
házát és a Minorita templomot kiszolgáló földalatti építmény építése.

Részletes tájékoztatás céljából közmeghallgatást fog tart a ható-
ság a döntés meghozatala előtt, melynek időpontjáról és helyéről 
szintén hirdetmény útján értesítik az érintett ügyfeleket.

Az ügy iktatási száma: 23783/2010.
Az eljárás megindításának időpontja: 2010. október 26.
Ügyintézési határidő a döntés közlésére: 45 munkanap

Az építéshatósági ügyintéző neve: Püspöki Lukácsné 
Telefonszáma: (+36 37) 542-310
Elérhetősége személyesen és telefonon a Hatvani Polgármesteri Hivatal 

Építéshatósági Osztályán (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) ügyfélfogadás napja-
in, ügyfélfogadási időpontokban.

Kovács Sándor sk.
építéshatósági osztályvezető

X. Egri Borszalon
December 29-én 10. alkalommal várják a Hotel Eger-Parkba a borkedve-

lőket a borszalonra, ahol a borvidék kiváló borászai kóstoltatják boraikat a 
kedves közönséggel.

Az Egri Bormíves Céh rendezvényét minden évben színes program kíséri. Itt 
adják át a 2005-ben alapított Gál Tibor díjat is.



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 . november -től 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

soNia 240 konyha
BoMBa ár: 45 900 Ft!

Edo szekrénysor
BoMBa ár 54 900 Ft

Kerekesszékes vívók, 
jövőre is
Állandó szereplője lehet a nemzetközi versenynaptárnak az egri kerekes-

székes  vívó  világkupa. Gömöri  Zsolt,  a Magyar Paralimpiai Bizottság  (MPB) 
elnöke háromórás tárgyaláson találkozott Párizsban, az integrált vívó-világ-
bajnokság helyszínén a Nemzetközi Kerekesszékes Vívó Szövetség vezetőivel, 
Alberto Martinez Vasallo elnökkel és Maura Strange igazgatóval.

A megbeszélésen a nemzetközi szervezet vezetői ismét megerősítették, 
hogy Eger kiváló házigazdája volt októberben a kerekesszékes vívók Világku-
pa-versenyének. Támogatásukról biztosították az MPB-t abban a törekvésben, 
hogy a Hotel Eger&Parkban rendezett esemény állandó szereplője legyen a 
nemzetközi versenynaptárnak.

A tervek szerint jövőre szeptemberben, hat-nyolc héttel a vb előtt kerülne 
sor a Vk-versenyre.

Sikeres seniorok
Az elmúlt hét végén rendezték meg Hómezővásárhelyen a VIII. Nemzetközi 

Szenior Úszóversenyt.A több mint 250 versenyző között ott volt az Egri Szenior 
Úszóklub is 12 fővel.Az egriek megint kitettek magukért hiszen összesen 28 
arany 13 ezüst és 6 bronzérmet szereztek.A példamutató módon megszerve-
zett versenyen az egri férfiak közül Fábián Béla, Kripkó Zoltán, dr.Nagy István 
a nők közül Szilva Jánosné, Kiss Ágnes és Lázár Eszter úszott remekül.Külön 
kiemelendő valamennyi egri váltó kiváló versenyzése,erős ellenfeleket győz-
tek le.
Képen (balról jobbra): Rüll G. Fábián B. Szilva Jánosné Kripkó Z. Patkó Kata-

lin, Patkó József Fodor József Kovács G. dr.Nagy I. Lázár Eszter

Diákolimpikonok köszöntése
 Mintegy száz sportoló, illetve csapat képviselői vehettek át elsimerést, em-

léklapot az önkormányzat ünnepségén, melyen a diákolimpikonokat köszöntöt-
ték.  Habis László polgármester beszédében elmondta: kiemelten fontos a város 
számára, hogy a fiatalok egészségesen éljenek, sportoljanak. Hozzátette: külön 
öröm, ha ezek az erőfeszítések ilyen szép eredményekkel járnak.  
Az önkormányzat tizedik éve segíti a kiemelkedő sportolókat. 2010-ben 8 fia-

tal  részesült az Önkormányzat Humán Erőforrás Bizottságának döntése alapján 
egyszeri tanulmányi támogatásban.

PénzVILÁG
Heves megye gazdasági magazinja HaMaRosaN!

MÉDIA EGER KFT.
Hirdetésfelvétel:

penzvilag@mediaeger.hu
Tel.: (20) 383 3342

Fax: (36) 786 558



3300 EGER, KISTÁLYAI U. 31.
Tel.: (36) 517 880

Az Agria-Ajtó Kft. agria bútorstúdió néven megnyitotta 
új bemutatótermét, ahol az érdeklődők megtekinthetik a 
cég saját gyártású, modern konyhabútorait. 
Az agria bútorstúdió egyben Electrolux-szak ke res ke dés 
is. Mintatermünkben kipróbálhatják és megvásárolhatják 
a cégcsoport legújabb beépíthető készülékeit. 

Az Agria-Ajtó Kft. — az egyedülálló beltéri ajtó kínálata mellett — mostantól a
következő szolgáltatásokat is nyújtja:

• egyedi bútorok gyártása és beépítése;
•  festett-, fóliázott-, furnérozott- és tömörfa bútorfa bútorfrontok és bútoralkatré-

szek gyártása;
• magasfényű akril bútorfrontok forgalmazása;
• Blum, Hettich és Häfele bútorvasalatok forgalmazása.

www.agria-ajto.hu

agria bútorstúdió

Nyitási Electrolux akció!
Ajánlatunk 2010. 12. 15-ig érvényes!

ESI 66065XR 60 cm-es beépíthető
mosogatógép: 129 900 Ft

EOC 66700X  
multifunkciós sütő: 129 900 Ft 

EHD 60020P  
indukciós főzőlap: 89 900 Ft 

A projekt a Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinan-
szírozásával valósul meg.

A rendezvényen dr. Sipos Mihály 
igazgató köszöntője után a Heves 
Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra képviseletében Gyatvainé Vitóczi 
Marianna tartott előadást a szakkép-
zés jelenéről és jövőjéről a kamarák 
szemszögéből. Ezt követően Várkonyi 
Szabolcs, az Agria TISZK szakmai 
vezetője értékelte a projekt 2 éves 
szakmai munkáját. Végezetül Ringert 
Csaba, a projekt vezetője az Agria 
TISZK továbblépésének lehetőségeit 
vázolta fel a meghívottaknak.

Az előadásokból kiderült, hogy 
a TISZK-ek fontos szerepet töltenek 
be a szakképzésben. A közeljövőben 
szerepkörük bővülni és erősödni 
fog. Hozzájárulva ahhoz, hogy a 
szakképzési rendszer rugalmasan és 
gyorsan tudjon reagálni a munkál-
tatói igényekehez, és olyan tanulók 
kerüljenek ki a szakképzésből, akik 
korszerű elméleti és gyakorlati tudás-
sal rendelkeznek.

A konferencián bemutatásra ke-
rült az Agria TISZK TÁMOP 2.2.3-as 
projektjének szakmai eredményei, 
és a program 2 éves szakaszának te-
vékenysége. Megtudhattuk, hogy az 
Agria TISZK partnerintézményeiben 
az uniós forrásnak köszönhetően 
számos fejlesztés történt. Közös mi-
nőségirányítási rendszert dolgoztak 
ki az intézmények, egységes mé-
rés-értékelési rendszert vezettek be. 
eleketronikus rendszer segítségével 
nyomonkövethetik a végzett tanulók 
életpályáját. 

Ezen túl elektronikus és könyv 

formájú tananyagok kerültek kifej-
lesztésre a projekt során, valamint 
az iskolák szakemeberei pályaorien-
tációs tevékenységüket is fejlesztet-
ték. Számos képzés is megvalósult a 
pályázat során, főként informatika, 
pályaorientáció, tehetséggondozás és 
kommunikációs témákban. A projekt 
ideje alatt több regionális szintű szak-
mai konferencia megszervezésére is 
sor került a szakképzés jegyében. 

A projkt zárása sikeres volt, a 
vállallásoknak megfelelően történt 
a források felhasználása. A Tiszket 
alkotó hat partnerintézmény együtt-
működése természetesen nem szűnik 
meg, számos más pályázati forrás 
felkutatására került sor. Ezek közül a 
legjelentősebb a TIOP 3.1.1. számú 
porjektben nagy értékű eszközbe-
szerzés és épületfelujítás a partnerin-
tézményekben. 

Az Agria TISZK partnerintézmé-
nyei, Az Eszterházy Károly Főiskola, az 
Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló 
Általános Iskola, Középiskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény, a 
Kontawig Műszaki és Üzlettudományi 
Szakképző  Iskola,  a  Neumann  János 
Középiskola, a Szent Lőrinc Vendéglá-
tó és Idegenforgalmi Szakközépisko-
la, Szakiskola valamint a Wigner Jenő 
Műszaki, Informatikai Középiskola 
továbbra is célul tűzték ki a minőségi 
munka elvégzését, a partneri együtt-
működést, folyamatos megújulást, 
fejlesztést abból a célból, hogy az 
intézményekbe jelentkezők a lehető 
legnagyobb eséllyel induljanak a si-
keres pályaválasztás útján.

Sikeres projekt
Befejeződött az Agria TISZK Nonprofit Kft. TÁMOP-2.2.3-

07/2-2F-2008-0022 azonosító számú projektje, melynek 
záró konferenciájára a NIVÁK Ifjúsági és Vállalkozói Köz-
pontban került sor november 30-án. 




